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На 19.11.2012 г. кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров подписа
нов договор с Държавен фонд „Зе-
меделие” за отпускане на безвъз-
мездна финансова помощ за проект:
№ 12/313/00144 „Екопътека и турис-
тически посетителски център, кв.
Заножене, град Вършец и село Спан-
чевци, община Вършец”.

Проектът ще бъде безвъзмездно
финансиран от Програмата за разви-
тие на селските райони 2007-2013 г.
по мярка 313 „Насърчаване на ту-
ристическите дейности” и е на обща
стойност 85 128 лв.

Основната цел на проекта е пови-
шаване на туристопотока в община
Вършец и региона чрез взаимно до-
пълване и обогатяване на традици-
онния балнеоложки туризъм с
различни форми на селски и екоту-
ризъм.

Конкретните цели, които се поста-
вят с реализирането на този нов про-
ект са: изграждане на екопътека за
пешеходен и велотуризъм от кв. За-
ножене до с. Спанчевци; създаване
на туристически посетителски цен-
тър в кв. Заножене за представяне и
експониране на местното природно
и културно наследство; повишаване
на информираността на туристите
чрез използването на модерни и
ефективни средства за маркетинг и
реклама.

В рамките на проекта ще бъдат из-
вършени следните дейности:

- Изграждане и оборудване на
екопътека за пешеходен и велоту-
ризъм.

Екопътеката ще се изгради върху
съществуващ полски път, свързващ
кв. Заножене, гр. Вършец с мест-
ността «Минкови бани» в земли-
щето на с. Спанчевци, община
Вършец. Дължината на трасето е 3

км, а ширината му е 2 м. На четири
характерни места с хубав изглед към
планината ще се поставят премест-
ваеми заслони с барбекю, изградени
от обработен дървен материал. В
близост до заслоните ще се поставят
кошчета за боклук и химически тоа-
летни. По цялото трасе през 200-250
м. ще се монтират указателни та-
бели.

- Създаване на туристически по-
сетителски център за представяне
на местното природно и културно
наследство, кв. Заножене, гр. Вър-
шец

Свободно помещение от сградата
на НЧ „Пробуда” кв. Заножене, гр.
Вършец, собственост на Община
Вършец ще бъде оборудвано (ком-
пютърни конфигурации) и обзаве-
дено (офис мебели, мебели за
експозиции) с цел създаване на ту-
ристически посетителски център за
представяне на местното природно и
културно наследство.

- Закупуване, доставка и монтаж
на сензорни информационни уст-
ройства (киоск)

Във връзка с подобряване на ин-
формираността на туристите и гос-
тите на града ще бъдат закупени и
монтирани 3 сензорни устройства
(киоск). Киоските ще бъдат разполо-
жени на три публични места на те-
риторията на Вършец – пред ТИЦ
Вършец, пред сградата на Община
Вършец и пред сградата на НЧ
„Пробуда”, кв. Заножене. На осно-
вата на сензорния киоск ще бъде
създаде полезна и увлекателна сис-
тема за информация и реклама, която
ще се ползва от туристите и гостите
на община Вършец и региона.

- Разработка на уеб-сайт и бро-
шури

За популяризиране на дейностите
по проекта и по-доброто предста-
вяне на новата туристическа ин-
фраструктура – екопътека и
туристически посетителски център,
ще бъдат разработени и издадени за
разпространение рекламно-инфор-
мационни брошури и уеб-сайт на
двата информационни центъра във
Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ИНЖ. ИВАН ЛАЗА-
РОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОПЪТЕКА
И ТУРИСТИЧЕСКИ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

Северозападна България и в
частност Вършец, за пръв път в
своята история може да се пох-
вали със свой представител в
Страсбург, който ще защитава ин-
тересите на региона и ще работи
за неговия просперитет.

С Решение на Министерския
съвет № 564 от 5 юли 2012 г. инж.
Анатоли Димитров бе избран за
член на националната ни делега-
ция в Конгреса на местните и ре-
гионални власти на Съвета на
Европа. Съставът на делегацията

от 6 членове и 6 заместници е
приет с решение на УС на
НСОРБ.

По време на 23 – та Пленарна
сесия на Конгреса от 16 до 18 ок-
томври 2012 г., делегацията ни по-
лучи своята официална
акредитация в Страсбург. Инж.
Анатоли Димитров представлява
България в Комисията по управ-
ление и в Комитета на регионите.
Мандатът на Комисията е четири-
годишен - 2013-2016 г.

продължава на 2 стр. >>>

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
ПОЛУЧИ ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ

Според Светото писание, на този
ден тригодишната тогава Дева
Мария е заведена от родителите си
в Йерусалимския храм и е отда-
дена в служение на Бога.

Ето защо този ден става символ
на въвеждането на младия човек в
храма, в лоното на църквата и вя-
рата, и на християнското семей-
ство, чийто първопример са Дева
Мария и съпругът й - праведният
Йосиф.

Тази година честването на цър-

ковния празник Въведение Богоро-
дично във Видинската епархия за-
почна от град Вършец на 17
ноември, като в продължение на 10
дни Негово Високопреосвещен-
ство Видинският митрополит До-
метиан, придружаван от
архимандрит Антим – протосингел
на Видинската митрополия ще по-
сети всички по-големи центрове на
митрополията.

продължава на 3 стр. >>>

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО – ДЕН
НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

И ПРАВОСЛАВНАТА МЛАДЕЖ

На 13 ноември в Средно об-
щообразователно училище
„Иван Вазов” се състоя офици-
ална церемония по откриване
на нова мобилна многофун-
кционална актова зала и ремон-
тирания кабинет по физика и
астрономия.

Проектът е осъществен с под-
крепата на фондация „Америка
за България” гр. София, която
осигури 70% от финансира-
нето, останалата част от
средствата са от бюджета на
училището.

продължава на 6 стр. >>>

НОВИ ПРИДОБИВКИ ЗА СОУ „ИВАН ВАЗОВ”

Tози документ е създаден в рамките на проект 12/313/00144/19.11.2012, който се осъществява с финансовата подкрепа
на ПРСР 2007-2013 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

от Община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното стано-
вище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

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 № 12/313/00144/19.11.2012 „Екопътека и туристически посетителски център,
кв. Заножене, град Вършец и село Спанчевци, община Вършец”

Кметът на Вършец инж. Иван Лазаров и кметът на Козло-
дуй Румен Маноев подписват договорите за финансиране

Председателят на ОбС Вършец инж. Ана-
толи Димитров бе избран с 4-годишен ман-

дат да представи България в Конгреса на
местните и регионални власти на Съвета

на Европа в Страсбург
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Липсата на православен храм в

с.Долно Озирово бе една от при-
чините, която ме мотивира през
2003 г. да се кандидатирам за кмет
на родното ми село. Първата за-
дача, с която се заех бе възстано-
вяване на читалищния салон а
втората - създаването на инициа-
тивен комитет за изграждане на
православен храм. Събрах съмиш-
леници, сформирахме инициати-
вен комитет, открихме банкова
сметка и упорито се захванахме с
реализирането на идеята. Беше от-
реден терен за църквата, издадени
необходимите разрешителни и
подготвена цялата необходима до-
кументация. Получихме и пълна
подкрепа от тогавашното ръко-
водство на Общината.

Започнахме търсенето на
средства от различни източници:
Дирекция “Вероизповедания” към
МС, народни представители,
кмета на общината, арх.Антим, го-
ляма част от населението на
с.Д.Озирово. Въпреки някои пре-
чки от субективен характер и
напук на невярващите,че идеята и
намеренията ми ще се реализират,
изграждането на храма започна.
Поради различни причини (пред-
имно финансови), строителството
продължи и през втория ми
кметски мандат 2007-20011г., като
средствата се осигуряваха пред-
имно от бюджета на Общината и
от бюджета на Общинския съвет.
За моя радост в този период се на-
мери един благороден човек и мес-
тен патриот - Борислав Коцев,
роден в Д.Озирово, който пое и до-
върши грубия строеж на храма,
включително и покрива, за което
отдели няколко десетки хиляди
лева лични средства. На практика

той е основният строител на
храма на този етап, за което заслу-
жава уважение от всички жители
на селото.

Радостен съм, че с построяването
на църквата постигнах мечтата си
да оставя един траен спомен в
с.Д.Озирово, с който да се гордеят
децата и внуците ми, и на който да
се радват всички живущи в селото,
защото постигнато през трите ми
кметски мандата като мостове,
улично осветление, салон, смето-
събиране, ремонт на ЦДГ и покрив
на Кметството, тротоарни нас-
тилки, ремонт на улици, осветле-
ние на гробищният парк, трите
зони за отдих чрез проекта за кра-
сива околна среда, фолклорният
състав, екскурзиите, празниците и
др. могат да избледнеят и да се за-
бравят, но храмът “Св.Илия” ще
остане завинаги да краси селото
ни и да бъде олтар за съхраняване
на християнската вяра и доброде-
тели сред местното население.

Стойността на строителните ра-

боти до този момент възлизат на
122 000 лева. Предстои окончател-
ното довършване на храма и про-
странството около него -
измазване, изографисване, елек-
трическа и ВиК-инсталация, ог-
раждане и оформяне на дворното
пространство, за което са необхо-
дими около 40 000 лева.. Ще тър-
сим съдействието на
ръководството на Община Вършец
в лицето на кмета инж.Иван Лаза-
ров, на Общинският съвет в ли-
цето на неговият председател
инж.Анатоли Димитров, на депу-
татите от Монтанския избирателен
район в лицето на Искра Фидо-
сова, на областния управител на
област Монтана Ивайло Петров,
като съм убеден, че всички те в ка-
чествата им на общественици и от-
говорни хора, ще подкрепят
молбата ми за осигуряване на
средства за реализиране на довър-
шителните работи.

Ангел ПЕТРОВ
Кмет на с. Д. Озирово

ЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА

В деня, когато всички ние почи-
таме паметта на народните буди-
тели, които със сърце и
непримирима воля са работели за
утвърждаване на българската иден-
тичност, просвета и култура 1 но-
ември 2012г., изпълнителният
директор на фирма „Електростарт“
АД инж. Анатоли Димитров на-
прави официално дарение от името
на компанията на филиала на
Спешна медицинска помощ в град
Вършец, като връчи общо 19 ком-
плекта зимни облекла за медицин-
ските екипи, необходими за
работата им през студения сезон.

Облеклата се състоят от водоне-
промокаема термошуба и панталон
с висока видимост, които отговарят
на стандартите за работа при ниски
температури и валежна обстановка.

Подкрепата, която „Електрос-
тарт“ АД оказва е преди всичко
лична към служителите на Спешна
помощ в града, но също така тя е и

в полза на всички жители на общи-
ната и показва силната социално-
отговорна политика на фирмата,
която е един от най-уважаваните и
стабилни работодатели в Североза-
падна България.

"Електростарт" АД е единстве-
ният български производител на
електромагнитни и електронни

дросели, трансформатори и за-
пални устройства за осветителни
тела. Компанията се нарежда на 4-
то място сред най-големите евро-
пейски производители и на 6-то
място в света, и реализира продук-
цията си в повече от 30 държави на
4 континента.

Милена АЛЕН

„ЕЛЕКТРОСТАРТ” АД НАПРАВИ ДАРЕНИЕ НА ФИЛИАЛА
ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Не мога да намеря най-силните
думи, с които да изкажа искрената
си човешка благодарност към на-
шата съгражданка Таня Дилова,
която вече 21 години в трудни и
хубави моменти е до семейството
на дъщеря ми Росица.

Днес благородните хората като
Таня са малко, благодаря на нея и
на сестра й Здрава за грижите и
добротата към мен и моите деца.
Желая им много здраве и късмет.

Благодарности и към нашите
съграждани Ката Йорданова и

сина й Иван – това златно момче,
което толкова много ми помага в
живота.

Мили приятели, благодаря ви от
сърце!

Таска ИЛИЕВА
гр. Вършец

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т

продължава от 1 стр. >>>
Съгласно програмата на Конгреса, в

Пленарна зала се представиха и обсъ-
диха доклади, приеха се резолюции и
препоръки. Основните сред тях бяха:
приоритетите на Конгреса за периода
2013-2016 г.; местна и регионална де-
мокрация в Арабските държави; но-
вите правила и процедури на
Конгреса, политиката на Съвета на
Европа по отношение на съседните
региони; младежите и демокрацията;
местна и регионална демокрация в
Азербайджан; второ ниво на управле-
ние на местните власти, междинно
ниво на управление в Европа.

В Камарата на местните власти се
представиха доклади на тема: местна
и регионална демокрация в бившата
Югославска Република Македония и
местните избори в Сърбия.

В Камарата на регионите се обсъ-
диха доклади на тема: управление на
макрорегионите в Европа; регионал-
ното законодателство и дейности в
борбата срещу сексуалното насилие и
експлоатация на деца.

В началото на сесията бяха разгле-
дани и приети пълномощията и акре-
дитациите на новите членове и
новите изборни процедури за опред-
еляне на националните делегации.

Заедно с обсъждане на въпроси от
международно ниво и обмяна на ев-

ропейски практики между участни-
ците в конгреса, срещата на българ-
ските делегати е полезна за обмяна на
идеи и възможности за сътрудни-
чество между българските общини.

Община Вършец, като най – малка
община от българските представи-
тели в Страсбург ще почерпи опит от
по – големите и по – развити общини
като Бургас, Плевен, Пазарджик, Пер-
ник. Това е добра гаранция за успеш-
ното развитие на нашия град и
община Вършец.

Българската делегация беше в със-
тав: Росица Янакиева - зам.- ръково-
дител на делегацията, член на
Камарата на местните власти, член на
УС на НСОРБ и кмет на община Пер-
ник; проф. Д-р Димитър Стойков,
член на Камарата на местните власти,
председател на ОбС Плевен; Сне-
жина Маджарова, член на Камарата
на местните власти и председател на
ОбС Бургас; инж. Анатоли Димитров,
зам. представител, член на Камарата
на регионите, председател на ОбС
Вършец; Албен Мименов, член на
Камарата на местните власти и кмет
на община Сатовча; Севим Али, зам.
представител, член на Камарата на
регионите, председател на ОбС Тър-
говище.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
ПОЛУЧИ ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ

На 05.11.2012 г. бе даден официа-
лен старт на строително-ремон-
тните дейности по реализиране на
проект „Рехабилитация и частична
реконструкция на група улици в
град Вършец", финансиран по Про-
грамата за развитие на селските ра-
йони, 2007 – 2013 г. , мярка 322
„Обновяване и развитие на населе-
ните места”.

На церемонията присъстваха кме-
тът на община Вършец инж. Иван
Лазаров, зам.-кметът на общината
Петър Стефанов, секретарят на об-
щината инж. агр. Даниела Тодорова,
представители на фирмата-изпъл-
нител и на фирмата, изпълняваща
строителния надзор.

Проектът предвижда ремонт на
улични настилки, подмяна на бор-

дюри, направа на тротоари, нова
хоризонтална маркировка, доставка
и монтаж на стандартни, рефлекти-
ращи пътни знаци, дренаж и по-
чистване на дъждооттоци на
канализация по улиците: "Дончо
Станчев", "Александър Стамболий-
ски", "Цар Иван Асен II", "Стефан
Караджа", "Васил Левски", "Ра-
ковска", "Васил Априлов", "Христо
Ботев", „Отец Паисий”, "Хан Омур-
таг “ и част от ул. „Ботуня”.

Общата стойност на проекта е 1
510 742 лева.

Изпълнител на обекта е ДЗЗ „ПК
Инженеринг 2011” гр. София.

Предвижда се строително-ремон-
тните работи да приключат през
пролетта на 2013 година.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПЪРВА КОПКА НА РЕМОНТ НА УЛИЦИ
ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Европейски земеделски фонд за развитие
на селските райони

Европа инвестира в селските райони
Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
Проект договор № 12/322/00295/29.06.2010 „Рехабилитация и

частична реконструкция на група улици в град Вършец”

Tози документ е създаден в рамките на проект 12/322/00295/29.06.2010, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013 г, съфинансирана от
ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлява-
щия орган на ПРСР
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Разделени на седем екипа, в про-
дължение на два дни ИТ експертите
на ЧЕЗ проведоха по нетрадицио-
нен начин своя тим-билдинг. В ини-
циативата се включиха и
ръководители, и служители от
всички компании от Групата на ЧЕЗ
в България. Под мотото „Да напра-
вим добро” над 80 ентусиазирани
доброволци работиха по общест-
вени каузи, заедно с жители на град
Вършец.

Беше боядисана фасадата на чита-
лище „Христо Ботев 1900”, преоб-
разена залата за репетиции в
Общински детски комплекс, почис-
тен и подреден физкултурния салон
в Обединено детско заведение
„Слънце”.

Над 30 граждани на възраст от 18
до 80 години имаха възможност да
се включат в безплатните курсове по
компютърна грамотност, а благода-
рение на компанията Общината във
Вършец вече ползва мобилен ком-
пютър, който ще бъде на разполо-
жение на жителите от кв. Заножене.

Един от екипите зарадва децата от
Целодневна детска градина
„Звънче” – кв. Заножене с поста-
новка на приказката „Трите пра-
сенца”. Всички кукли, участвали в

постановката, параванът за пред-
ставлението, играчки, образова-
телни и помощни материали за
учебния процес бяха дарени на
детското заведение.

Доброволци на компанията подпо-
могнаха Информационния туристи-
чески център с подновяване на
маркировката на екопътека „Иван-
чова поляна” и като ІТ експерти на
компанията поеха ангажимент да
допълнят информацията за екопъте-
ката в Google Maps и Wikipedia.

Бяха събрани лични средства в
полза на местната самодейна теат-
рална трупа.

„Насърчаваме служителите си да
се включват в подобни проекти.
Радваме се, че имаме възможност за
инициативи като тази да си сътруд-
ничим с местните власти, а същев-
ременно с това да създадем удобства
за жителите на града и да им осигу-
рим по-добра среда”, каза Петър
Баран – главен оперативен директор
на ЧЕЗ за България.

ЧЕЗ редовно провежда добровол-
чески акции, в които участват слу-
жители и топ мениджъри на
компаниите и представители на
местната власт.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДОБРОВОЛЦИ ОТ ЧЕЗ СЕ ВКЛЮЧИХА
В ЖИВОТА НА ГРАД ВЪРШЕЦ

С традиционно парти на Хелоуин
англоезичните паралелки от елит-
ното училище почетоха Деня на
Вси светии в края на месец октом-
ври. Празникът, често отричан от
по–възрастното поколение, бе
повод и малките ученици да се за-
познаят с традициите на англого-
ворящите държави.

За да учиш и общуваш свободно
на чужд език е нужно да познаваш
поне част от културата на съответ-
ната държава, категорични са пре-
подавателите по английски език в
училището. Елена Петрова, Катя
Замфирова, Петя Денчева и Ми-
рослава Георгиева организираха
забавна и ползотворна среща с
обичаите на този ден в сградата на
ОДК в града. Изучаването на
езика, на който общува целият
свят, отдавна се е пренесъл извън
рамките на стандартните учеб-
ници, а СОУ „Ив. Вазов” вече ра-
боти както с интерактивни дъски и
творческо учене, така и с нефор-
мално усвояване на знания. Това е
и един от начините да покажем на
децата, че дори един обикновен
празник не може да мине без дос-
татъчно езикови познания, осо-
бено за младото поколение
ученици, които вече са граждани
на света, смятат преподавателите.

Поредица от игри, свързани с
познанията за празника, решава-
нето на кръстословици, конкурс за
най–успешен костюм и най–ори-
гинална тиква, направа на пла-
шило, оформянето на текстове за
празника. Така учениците преоб-
разиха скучният делничен ден.
Сред наградите, връчени от
старши учителя на методическото
обединение по чужди езици Вилия
Крумова, бяха книги с познавате-
лен характер за световната исто-
рия, сувенири и канцеларски

материали.
Следващата проява на англоезич-

ните паралелки през тази учебна
година ще бъда свързана с българ-
ските традиции. В началото на
месец март учениците ще сформи-
рат творческа работилница за мар-
теници. Продажбата им ще вкара
всички събрани средства в учи-
лищния благотворителен фонд,
който вече две години се ползва за
подпомагане на социално слаби
ученици.

Елена ПЕТРОВА

Англоезичните паралелки на СОУ „Ив. Вазов”,
гр. Вършец честваха Деня на Вси светии

Всяка сутрин минаващите през па-
зара за плодове и зеленчуци в цен-
търа на Вършец се спират, за да
поздравят и похвалят работника по
озеленяването Иван Бенкин, да се
възхитят на красотата, която създава
с труда си.

Иван е на 62 години, родом е от
близкото село Долна Бела речка, но
вече 41 години живее във Вършец.
От април т.г. е озеленител към Об-
щината по програма за временна за-
етост.

За градинката се грижи сам, про-
странството е променено до неузна-
ваемост и става все по-красиво и
по-поддържано, всеки ден той до-
бавя нещо ново – я камъче за деко-
рация, я ново цвете.

Тук няма нито една тревичка и
бурен, цветята се поливат всяка су-
трин, наоколо е изметено, пръстта е
ситна и набраздена с греблото така,
че чак до вечерта се личат редовете,
оставени от него.

Хората се шегуват и го питат дали е
бил граничар, та забелязва всяка
стъпка, оставена от животно или
човек след подравняването с греб-
лото, други го хвалят за старанието

му, и колкото и да е странно има и
много мъже, които гласно се възхи-
щават на красивата градинка.

По професия Иван е електротех-
ник, има 35 години трудов стаж в
местния Завод за дросели и ТПК „Г.
Димитров”, но остава без работа и
заминава за морето - в Созопол, Бур-
гас, Слънчев бряг, Приморско работи
5 години като озеленител. От там
прихваща и занаята по поддържане
на паркове и градинки.

- Малко разсад ми дадоха пролетта
от Общината, после жените от съ-
седните къщи и продавачите от сер-
гиите започнаха да ми носят разсад.
Камъчетата, с които правя декора-
циите си ги намирам от реката и ги
белосвам с вар, а за цветния бордюр
и плочките латекса го осигури Об-
щината, разказва озеленителят. - Сам
си измислям композициите, старая
се да разчупвам нещата, фигурите да
са по-нестандартни. Приятно ми е да
виждам, че хората забелязват красо-
тата, че се спират и възхищават, това
ме прави щастлив и ми дава стимул
да се старая мястото да става все по-
хубаво, казва Иван Бенкин.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Д А Д А РЯ ВА Ш
КРАСОТА НА ХОРАТА

продължава от 1 стр. >>>
В местния храм „Св. Георги ” от

17.00 ч. бе отслужен молебен за
здраве и благополучие от свещенои-
коном Петко Балджиев – енорийски
свещеник на гр. Вършец. На служ-
бата присъстваха митрополит Доме-
тиан, архимандрит Антим, свещеник
Красимир Николов, председателят
на ОбС Вършец инж. Анатоли Ди-
митров, кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров, секретарят на
общината инж. агр. Даниела Тодо-
рова и много граждани.

Младият абсолвент от Богословс-
кия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски” Слави Спасов изнесе
пред събралите се в храма беседа за
значението на църковния празник
Въведение Богородично и за него-
вото послание, за мисията на роди-
телите да говорят на своите деца за
вярата и отговорността, за духовните
добродетели.

В празничния концерт взеха учас-
тие учениците от духовия оркестър
„Дефилир” при СОУ „Иван Вазов”,
от студиото „Семейните празници
като игра” – извънкласна и извъну-
чилищна дейност по проект „Да на-
правим училището привлекателно за
младите хора” към Професионал-

ната гимназия по икономика и тури-
зъм, църковният хор към храма и
дамската вокална група към НЧ
„Христо Ботев 1900”. Учениците
искрено и по детски разказаха за
смисъла на празника и отправиха
своите молитви за здраве, сили и
живот на мама и на татко, за любов и
мир на всички хора, за доброто на
нашия народ.

Негово високопреосвещенство
митрополит Дометиан в словото си
изтъкна ролята и значението, което
Православната Църква отдава на
този празник, благослови миряните
и им пожела здраве, щастие и благо-
денствие. И както всяка година под-
ари на всички деца, присъстващи в
храма духовни книги – този път ги
зарадва с учебното помагало „Хрис-
тиянска етика”, а така също и със и
сребърни кръстчета.

Тържественото отбелязване на
празника ни накара да се почувст-
ваме единни - събрани в храма и
умилени от детските гласове, да се
замислим за исконните християнски
добродетели, за ролята на семей-
ството и възпитанието на подраства-
щото поколение в моралните
ценности.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО – ДЕН
НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

И ПРАВОСЛАВНАТА МЛАДЕЖ

Всички деца си приличат по
това, че раздават усмивки, че сър-
цата им с трепет копнеят за без-
грижни и чудни игри, по това, че
в очите им пламък на неспирна
надежда гори.

На 12.11.2012 г. в предучилищ-
ната група (6г.) на ОДЗ"Слънце"
гр.Вършец се проведе спортен

празник, свързан с Националната
програма "Участвам и променям".
Гости на празника бяха г-жа Да-
ниела Тодорова-секретар на Об-
щината, общинските съветници
д-р Дамянова, А.Станчева и
О.Яничкова, родители и учители.

След оспорвани състезателни
игри, танци и песни, децата полу-

чиха и много награди, но над
всичко беше радостта от спор-
тната надпревара и споделените
мигове с родители и гости.

Здрави и силни растат нашите
деца, обгрижвани с много обич от
всички!

Диана СИМЕОНОВА
Директор на ОДЗ „Слънце”

СПОРТЕН ПРАЗНИК В ОДЗ „СЛЪНЦЕ”
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Днес, 31.10.2012 г. (сряда) от 15:00 ч., на осно-
вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,ал.1 от
Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската администрация за
мандата 2011-2015г. се проведе заседание на Об-
щински съвет – Вършец в заседателната зала на
Общинска администрация – Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: Кмет на об-
щина Вършец – инж. И. Лазаров, инж. Д.Тодорова
– секретар на Община Вършец, П.Стефанов - зам.
-кмет на община Вършец, К.Тачева, А.Тошев, А.
Петров – кмет на с. Долно Озирово, Емил Димит-
ров – кмет на с. Спанчевци, Е. Георгиева и граж-
дани.

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

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свик-
вам заседание на Общински съвет – Вършец на
31.10.2012 г. (сряда) от 15.00 часа в заседателната
зала на Общинска администрация - Вършец при
следния :

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка № 328/23.10.2012 г. за приемане на
,,Наредба за реда и начина за добиване и ползване
на дървесина, добита извън горския фонд на тери-
торията на община Вършец’’.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на об-
щина Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №327/23.10.2012 г. за изменение и
допълнение на чл. 48 от ,,Наредбата за определя-
нето и администрирането на местни такси и цени
на услуги на територията на община Вършец ”/по
чл. 9 от ЗМДТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на об-
щина Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №332/24.10.2012 г. за кандидатст-
ване с проект по мярка 223 „Първоначално
залесяване на неземеделски земи” от Програмата
за развитие на селските райони, 2007-2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на об-
щина Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка №326/23.10.2012 г. за предоставяне
на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във
връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на об-
щина Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 333/24.10.2012 г. по Молба вх.
№324/23.10.2012 от Диана Симеонова Георгиева -
директор ОДЗ,,Слънце” гр. Вършец относно заку-
пуване на щори за занимални.

Докладва: Адриана Николова – Председател
ПК по АОНУОРСГПБК

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №334/24.10.2012 г. по Молби за фи-
нансова помощ към Общински съвет – Вършец.

Докладва: Адриана Николова – Председател
ПК по АОНУОРСГПБК.

7. Изказвания, питания, становища и предложе-
ния на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата /2011 –
2015г/, дневния ред бе приет единодушно: 13
гласа “за”, “против” – няма; “въздържали се”
– няма;

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 164
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 2 от ЗМСМА приема Наредба за реда и на-
чина за добиване и ползване на дървесина, добита
извън горския фонд на територията на община
Вършец.

2.Задължава Кмета на община Вършец в едно-
седмичен срок от вземане на настоящото решение
приетата Наредба за реда и начина за добиване и
ползване на дървесина, добита извън горския фонд
на територията на община Вършец да бъде качена
в сайта на община Вършец

Гласували: “за” – 12, “против” – 1, “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 165
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 76,

ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет Вършец,, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с Общинска
администрация за мандат 2011-2015 година, взема
решение за отлагане за следващо заседание на Об-

щински съвет, Докладна записка от Кмета на Об-
щина Вършец №327/23.10.2012г. за изменение и
допълнение на чл. 48 от Наредбата за определя-
нето и администрирането на местни такси и цени
на услуги на територията на община Вършец /по
чл. 9 от ЗМДТ/

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

РЕШЕНИЕ № 166
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие за подго-
товка и подаване на заявление за подпомагане по
Програма за развитие на селските райони, 2007-
2013 г, мярка 223 „Първоначално залесяване на
неземеделски земи” с проект „Първоначално зале-
сяване на неземеделски земи в община Вършец”;

2. Удостоверява, че дейностите включени в про-
екта по т. 1, съответстват на Общинския план за
развитие на община Вършец за периода 2007- 2013
г.;

3. Общински съвет – Вършец възлага на Кмета
на община Вършец да организира подготовката и
депозирането на проектното предложение пред
ДФ „Земеделие“

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

РЕШЕНИЕ № 167
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоста-
вяне на наследниците на Илия Христов Филипов
на следните имоти:

- Поземлен имот № 065174 – пасище, мера, с
площ 1.300 дка., находящ се в м.“Вадата“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Долно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф00643/26.09.2012г.

2.На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд- гр.
Берковица по реда на Административно процесу-
алния кодекс /АПК/.

3.На основание чл.45ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Ад-
министративно процесуалния кодекс /АПК/ на за-
явителя Лидия Петрова Симеонова и служебно на
Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-

митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А. Стан-
чева, С. Симеонов, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №168
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал.1 т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет - 2012г. параграф 10-98 сумата 2200 лева за
закупуване и монтиране на вътрешни щори за за-
нимални на ''ОДЗ Слънце''.

2. Общинска администрация да съдейства при
избора на фирмата за изработка и монтаж на вът-
решни щори за занимални на ''ОДЗ Слънце''.

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

РЕШЕНИЕ № 169
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал.1 т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет - 2012г. параграф 10-98 сумата от 1300 лева на
Наташа Димиорова Драгиева от гр. Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 170
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал.1 т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет - 2012г. параграф 10-98 финансова помощ на
децата от с. Горно Озирво:

- Мадлена Андреева Георгиева – 150 лева
- Анита Йорданова Иванова – 150 лева
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-

митров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Ан-
дров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Цакански,
А.Станчева, С.Симеонов, Б.Христов, д-р Б.Бонев,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 16:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 20

Границите на районите, вида на предлаганите
услуги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на смето-
извозване на територията на община Вършец за
2013 година, както следва:

I. Механично събиране и извозване на би-
тови отпадъци да се извършва:

За град Вършец - за всички улици, без долу-
посочените имоти по улици, местности, ка-
дастрален район с идентификатор, които
собствениците трябва да заявят в служба „
МДТ„ в срок до 20.02.2013 г.

- ул. „Страхил войвода“ - цялата;
- местност „Маркова лъка“;

- кв.73 (брега на ул. „Серафим Георгиев“) по
регулационен план на гр. Вършец или кадаст-
рален район с идентификатор по кадастрална
карта на гр. Вършец:

№12961.424.491; 12961.424.50; 12961.424.52;
12961.424.53; 12961.424.54; 12961.424.55;
12961.424.56; 12961.424.58; 12961.424.60;

- кв.84 (брега на ул. „Серафим Георгиев“) по
регулационен план на гр, Вършец или кадаст-
рален район с идентификатор по кадастрална
карта на гр. Вършец:

№12961.424.311; 12961.424.194; 12961.424.199;
12961.424.203; 12961.424.195;

- кв.87 (района около СПА хотел „АТА“) и
кв.90 (района около градския стадион и ул,
„Д-р Константин Пенев“) по регулационен
план на гр. Вършец или кадастрален район с
идентификатор по кадастрална карта на гр.
Вършец:

№12961.424.330; 12961.424.332; 12961.424.363;

12961.424.333; 12961.424.168; 12961.424.277;
12961.424.358;

- кв.76 (ул. „Република“ - района около па-
метника на септемврийците и бившия дом на
механизатора) по регулационен план на гр.
Вършец или кадастрален район с идентифи-
катор по кадастрална карта на гр. Вършец:

№12961.420.21; 12961.420.20; 12961.420.19;
12961.420.23; 12961.420.22; 12961.420.24;
12961.420.25; 12961.420.26;

- кв.70 - (бул. „България“ зад блоковете на
жк „Красна“ до реката) по регулационен план
на гр. Вършец или кадастрален район с иден-
тификатор по кадастрална карта на гр. Вър-
шец:

№12961.424.367; 12961.424.368; 12961.424.366;

- кв.119 (ул. „Република“ около сградата на
бившето „Химко“) по регулационен план на
гр. Вършец или кадастрален район с иденти-
фикатор по кадастрална карта на гр. Вършец:

№12961.419.34; 12961.419.136; 12961.419.10;
12961.419.113; 12961.419.11; 12961.419.9;
12961.419.20; 12961.419.117; 12961.419.21;
12961.419.22;

- кв.124 и кв.125 (ул. „Република“ срещу
сградата на бившето „Химко“) по регулацио-
нен план на гр. Вършец или кадастрален
район с идентификатор по кадастрална карта
на гр. Вършец

№12961.419.87; 12961.419.81; 12961.419.95;
12961.419.97; 12961.419.54;
12961.419.70; .

- кв.2 (района около бившото ТПК) по регу-
лационен план на гр. Вършец или кадастра-
лен район с идентификатор по кадастрална
карта на гр. Вършец:

№12961.422.60.

2. За град Вършец, кв. Заножене - всички
улици, без долупосочените:

- ул. „Старата река“ - цялата;
- ул. „Калето“ - цялата;
- ул. „Бор“ - цялата;
- ул. „Бреза“ - след №49 и всички четни номера

по нея;
- местностите: „Иваново поле“, „Водопада“ ,

„Китката“, „Редежо“, „Оменячки дол“, „Селище“,
„Сърната“, „Киселица“, „Филиповци“, „Мла-
чище“, м. Редежо, м. „ Прекръске“ , м.“ Грама-
дата“.

3. За всички села на територията на община
Вършец:

3.1. с. Спанчевци - за всички улици;
3.2. с. Драганица - за всички улици, без долу-

посочените:
- Ул. - 16 - цялата;
- Ул. - 17 - цялата;
- Ул. - 19 - цялата;
- Ул. - 20 - цялата;
- Ул. - 21 - -№1,№3,№13,№15;
- Ул. - 22 - цялата;
3.3. с. Черкаски - за всички улици;
3.4. с. Стояново - за всички улици;
3.5. с. Долно Озирово - за всички улици;
3.6. с. Горно Озирово - за всички улици;
3.7. с. Д. Б. Речка - за всички улици, без до-

лупосочената:
- ул. „3“-№7, №16, №18.
3.8. с. Г. Б. Речка - за всички улици.

II. Предлагани услуги, включени в такса би-
тови отпадъци:

1. Сметосъбиране на битови отпадъци - един
път седмично за всеки от кварталите и районите
на гр. Вършец и населените места на територията
на Община Вършец - с. Спанчевци, с. Драганица,
с. Черкаски, с. Стояново, с. Долно Озирово, с.
Горно Озирово, с. Д. Б. Речка и с. Г. Б. Речка;

2. Сметоизвозване
2.1. Сметоизвозване на растителни отпадъци -

три /3/ пъти месечно за всеки един от кварталите
и районите на град Вършец и кв. Заножене;

2.2. Сметоизвозване на растителни отпадъци -
един път месечно за всяко населено място от об-
щина Вършец, съгласно заявка на кмета или на
кметския наместник на съответното населено
място.

III. Извозване на всякакъв вид друг отпадък
/строителен, покъщнина и други/ се извършва
след заплащане на съответна такса в Общинска
администрация, гр. Вършец, съгласно решение на
Общински съвет, гр. Вършец.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на
служителите в сектор „Приходи, данъци и такси“
към Дирекция „СА„ за сведение и изпълнение и
да се оповести на информационното табло пред
сградата на ОбА, гр. Вършец, и в сайта на Об-
щина Вършец.

Инж. Иван Лазаров
Кмет на община Вършец

З А П О В Е Д
№ 394

Вършец, 26.10.2012 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.63, ал.2 от ЗМДТ

ОПРЕДЕЛЯМ:
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В християнския църковен кален-
дар 11 ноември е отреден за чест-
ване Деня на Св. Мина, ето защо
на този ден Специализирана бол-
ница за рехабилитаиця “Св.
Мина” – гр. Вършец отбеляза пат-
ронния си празник.

На тържеството присъстваха
Бистра Георгиева - директор на
РЗОК - гр. Монтана, пациенти,
служители от лечебното заведе-
ние,

жители на град Вършец - при-
ятели на болницата.

Патронният празник бе открит с
приветствие от директора на Спе-
циализираната болница за реха-
билитаиця доц. д-р Антон Савов,
който преди 7 години лично пред-
лага пред Съвета на директорите
на “СБР – Национален комплекс”
ЕАД филиалът във Вършец да
носи името на този светец.

Свети Великомъченик Мина е
известен чудотворец и се счита за
покровител на семейството.
Освен това той се смята за патрон
и покровител на всички народни
лечители, знахари, войни, както и
на хората, поели на дълъг път.
Свети Мина закриля и жените, за-

това на този ден те се молят пред
иконата на Светеца за здраве на
децата си, за радост и благополу-
чие на дома.

Тържествен водосвет бе отслу-
жен от енорийския свещеник на
гр. Вършец свещеноиконом Петко
Балджиев.

Служителите на болницата по-
лучиха поздравителен адрес от от

д-р Александър Семков - изпъл-
нителен директор на "СБР-НК"
ЕАД гр. София с благодарност за
положените усилия и съдей-
ствието на целия екип за съхраня-
ване традициите на филиал
Вършец, с пожелание за здраве,
просперитет и успехи в профе-
сионалната дейност и увереност,
че реализираните идеи, профе-

сионализма и усърдието на пер-
сонала ще допринесат за успеш-
ното развитие на здравното
заведение.

Неотдавна болницата се сдоби с
голяма осветена икона с образа на
Св.Мина, специално поръчана от
доц. Савов и изработена от ико-
нописката Таня Рашева – Ганева
от София. Иконата е поставена в

параклиса, намиращ се на партера
на болницата, в който лекуващите
се от цялата страна пациенти от-
правят молитвите си към Светеца
да ги закриля и да върши чудеса.

Повече от половин век без пре-
късване болницата за рехабилита-
ция във Вършец приема пациенти
от цялата страна, дарява изцеле-
ние, сили и бодрост, възвръща ус-
мивки и надежди. Тя работи
целогодишно и разполага с богата
балнеологична база, съвременни
методи и технологии на лечение,
изцяло обновени душова катедра,
минерален басейн и обособен
СПА център.

Санаториумът е част от веригата
специализирани болници за реха-
билитация - "Национален ком-
плекс" и предлага прекрасни
условия за съчетание на балне-
олечение и отдих. Приемат се па-
циенти, насочени от лекуващия
лекар или съответните специа-
листи с медицинско направление
за лечение и рехабилитация. Бол-
ницата приема пациенти и по
програмата на Националния оси-
гурителен институт.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ “СВ.
МИНА” В КУРОРТА ВЪРШЕЦ ПОЧЕТЕ СВОЯ ПАТРОН

По повод Деня на християн-
ското семейство и православ-
ната младеж, на 21 ноември
членовете на женското сдруже-
ние „Тодорини кукли” в сгуше-
ното под старопланинския връх
„Тодорини кукли” село Спан-
чевци, община Вършец, орга-
низираха кулинарна изложба
под мотото „Постните гозби на
баба”. Събитието се проведе
под патронажа на кмета на се-
лото Емил Димитров и в него
участваха 40 жени, най-младата
от които 17-годишна, вече
майка, а най-възрастната - 86-
годишната баба Надка, която е
трудно подвижна и ходи с пате-
рици, но е ненадмината май-
сторка на вкусотии. Всички те
доказаха, че традициите в се-
лото са живи, че местните ре-
цепти продължават да се
предават от баби и прабаби на
следващите поколения.

Трапезата бе осветена от отец
Михаил, който от близо месец е
новият енорийски свещеник в
местния храм „Св. Архангел
Михаил”.

Всяка от участничките в из-
ложбата представи своето
ястие, разказа как се приготвя и
какви подправки слага. На из-
ложбата бяха показани типични
постни ястия, характерни за
този край – „трохите на баба”,
„мешано” – смес от смлени
тиквени семки, балкански
билки и подправки, набрани по
поляните край планинското
село, „топаница” – вид люте-
ница, качамак, пълнени сушени
пиперки със зрял фасул, „джур-
кан” боб в глинено гърне, ба-
ница с праз, баница със зеле,
тиквеник, щрудел, постни
сърми в лозови листа и др.

Майсторлъкът на готвачките и
красивата украса на гозбите за-

трудни журито в избора на по-
бедители, затова се реши, че
всички участнички в изложбата
заслужават награди – те полу-
чиха домакински пособия и
грамоти за участие в кулинар-
ното шоу.

И тъй като Въведение Богоро-
дично е празник, посветен на
семейството и децата, предсе-
дателят на женското сдружение
Петранка Петрова предложи
изложбата да бъде благотвори-

телна и средствата, събрани от
откупката на ястията да бъдат
връчени като Коледен подарък
на „Бебе 2012” – единственото
бебе, родено през тази година в
селото, малката Борислава. С
надеждата, че децата на селото
ще се множат, а рецептите за
вкусните гозби на баба все така
ревностно ще се съхраняват в
семейството и ще се предават
на внуците.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КУЛИНАРНО ШОУ „ПОСТНИТЕ ГОЗБИ
НА БАБА” В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

За пореден път в гр. Враца се про-
веде традиционния за Североза-
падна България фестивал на старата
градска песен „Мара Врачанка”.
Той няма състезателен характер, но
въпреки това участниците в него си
„сверяват часовника”. Тази година
във фестивала участваха 68 състава
и много индивидуални изпълнители
от цялата страна.

Групата за стари градски песни
„Нежна есен” при НЧ „Пробуда”,
кв.Заножене с художествен ръково-
дител Райна Тимчева и корепетитор
Марио Петров бе специално пока-
нена да вземе участие във фести-
вала. Участничките в самодейния
състав представиха две песни от
най-новия си репертоар.

Бони Милчева - водеща на телеви-
зионното предаване „Ако зажа-
лиш…” и популярен изпълнител на
стари градски песни бе член на жу-
рито, та запя заедно с певиците от
групата вълнуващата песен „Очите
ти са тъмни като Волга”. Изпълне-
нието бе подхванато и от голяма
част от публиката, и приключи с
бурни аплодисменти.

Групите за стари градски песни
„Нежна есен” от кв.Заножене и
„Сълза за двама” от с.Долно Ози-
рово с ръководител Райна Тимчева
представиха достойно община Вър-
шец и бяха удостоени с грамоти от
журито и организаторите.

Въпреки достойната възраст на
по-голяма част от участниците във
фестивала, атмосферата бе еуфо-
рична, настроението приповдиг-
нато, вълнението искрено и
непринудено, а усмивките от праз-
ника озариха баналното ежедневие
на красивия есенен ден.

Наташа СТАНИМИРОВА

Групите за стари
градски песни

„Нежна есен” и
„Сълза за двама”
- на авторитет-
ния фестивал

„Мара Врачанка”
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Третата годишнина от създаването
на Ученически духов оркестър „Де-
филир” при СОУ „Иван Вазов” събра
на 01.11.2012 г. в голямата зала на НЧ
„Христо Ботев 1900” обществеността
на Вършец.

Рожденият ден на оркестъра съв-
падна с патронния празник на учили-
щето и с Деня на народните будители,
и се превърна в истински празник на
духовността, на българската култура
и националната ни идентичност.

На събитието присъстваха предсе-
дателят на Общинския съвет инж.
Анатоли Димитров, кметът на общи-
ната инж. Иван Лазаров, зам.-кметът
на общината Петър Стефанов, секре-
тарят на общината инж. агр. Даниела
Тодорова, енорийският свещеник на
Вършец свещеноиконом Петко Бал-
джиев, диригентът на Младежки
духов оркестър гр. Ловеч Тотко Ро-
гашки, ръководители на културни ин-
ституции, учебни заведения,
неправителствени организации и
много почитатели на оркестъра.

Младите музиканти изнесоха само-
стоятелен концерт, в който се вклю-
чиха и момичетата от мажоретния
състав на училището с хореограф Не-
вена Стоянова – неизменен спътник в
изявите на оркестъра, внасящи до-
пълнителна красота и колоритност в
изпълненията. Вокална група „Joy”
при СОУ „Ив.Вазов” с ръководител
Камен Пунчев поздрави юбилярите
със свои песни.

Ученическият духов оркестър "Де-

филир" започва дейността си през
есента на 2009 г. с 8 музиканти. Съз-
даден е по идея на директора на учи-
лището Ани Ангелова, с финансиране
по спечелен от училището европей-
ски проект. Постепенно съставът се
разширява, броят на оркестрантите
достига до 32, застъпени са всички
видове духови инструменти. Днес ор-
кестърът наброява 26 човека и е но-
сител на престижни международни и
национални награди. Участва в меж-
дународни фестивали във Франция,
Македония и Турция, в националните
прегледи на ученическите духови ор-
кестри, чиито домакин е Вършец, в

празниците на Дико Илиев в Монтана
и Оряхово, във фестивала на духовата
музика в Кнежа, в концертните изяви
в големите градове на страната.

Ръководител и диригент на оркес-
търа от самото му създаване е ма-
естро Димитър Пеев – човекът, чиято
професионална биография преминава
през музикалните сцени и естради,
чието име свързваме като диригент на
градския духов оркестър през годи-
ните, човек с огромно търпение към
децата, с пословична любов към ду-
ховата музиката, отдал душата и сър-
цето си на музикалното изкуство.

Мечтата на живота му е да предаде

знанията и уменията си на следва-
щите поколения, да възроди градската
духова музика, да остави след себе си
достойни последователи.

Днес тази мечта вече е реалност. В
поздравителното си слово кметът на
община Вършец инж. Иван Лазаров
изтъкна умението на маестро Пеев за
краткото време „да превърне тези
млади дарования от нешлифовани
диаманти в прекрасни брилянти, по-
казващи блясъка и величието си на
световните музикални сцени”. Музи-
кантите имат в репертоара си над 30
произведения, сред които увертюрата
по музика на Емил Щолц „Моята кра-

лица”, „Месечина” и „Буба Мара” на
Горан Брегович, народни хора и мар-
шове на големия Дико Илиев, руски
романси, виенски валсове, произве-
дения, нотирани и направени по аран-
жимент на Димитър Пеев. Ценна
помощ с предоставянето на парти-
тури, подбор на репертоара и съвети
оказва и синът на маестрото Николай
Пеев – музикант в представителния
гвардейски духов оркестър на Бълга-
рия.

На рождения си ден юбилярите по-
лучиха цветя, поздравителни адреси
и картина от кмета на общината и от
председателя на общинския съвет, от
директорката на училището, от пред-
ставители на читалища, клубове, ор-
кестри и обществени организации. И
най-хубавия за децата подарък - но-
вината, че през новата година музи-
кантите от оркестър „Дефилир” и
момичетата от мажоретния състав ще
се радват на нови прекрасни уни-
форми, с които ще се изявяват на на-
шите и световни сцени, и ще ни
радват с постиженията и успехите си.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧЕНИЧЕСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР „ДЕФИЛИР”
ОТПРАЗНУВА ТРЕТИЯ СИ РОЖДЕН ДЕН

По случай Деня на народните буди-
тели, учениците от Професионал-
ната гимназия по икономика и
туризъм в гр. Вършец организираха
тържество в навечерието на праз-
ника.

За да отдадат почитта и преклоне-
нието си пред знайните и незнайни
народни будители – книжовници,
просветители, революционери, ду-
ховници, те се събраха в храма на
книжовността и просветителството –
градската библиотека при Народно
читалище „Христо Ботев 1900”.

На честването присъстваха Ася
Станчева – общински съветник, ди-
ректорът на ОДЗ „Слънце” Диана
Георгиева, учители от ПГИТ и ОДЗ
„Слънце”, децата от подготвител-
ните групи на детското заведение.

Ученици от ІХ до ХІІ клас - участ-
ници в студио „Семейните празници
като игра” – извънкласна и извъну-
чилищна дейност по проект „Да на-

правим училището привлекателно за
младите хора”, съфинансиран от
ЕСФ по ОП „Развитие на човешките
ресурси” 2007 г. – 2013 г. бяха под-
готвили и представиха мултиме-
дийни презентации, разказващи за
живота и дейността на най-извест-
ните ни народни будители. Трогнаха
ни и с думите си на благодарност и
признателност към съвременните бу-
дители на нацията, към хората на
духа и перото, поднесени емоцио-
нално в есеистичните литературни
творби на учениците.

Децата от подготвителните групи
на детската градина поздравиха при-
състващите с изпълнения на най-
българските, най-патриотичните
детски стихотворения и песнички, а
като подарък получиха от големите
ученици собственоръчно изработени
картички, посветени на Деня на на-
родните будители.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛ-
НАТА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНО-

МИКА И ТУРИЗЪМ ОТБЕЛЯЗАХА
ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Заредени с новаторски идеи и твор-
чески дух, учениците от V а клас на
СОУ „Иван Вазов” представиха
своите виждания за зелено бъдеще на
планетата на открит урок, посветен
на 11 ноември – Международен ден
на енергийната ефективност. Чества-
нето на празника вече e традиция за
училището, което от три години е
участник в Международния образ-
ователен проект SPARE.

В диалогов спор между момичето,
израсло сред природата (Цветоцаре-
вичка – Биляна Борисова) и момчето
– представител на новите технологии
(Техномен – Даниел Баталски), под-
крепени от своите екипи на зелените
и хартиени момичета и техномомче-
тата, децата показаха пред публиката

откривателските си виждания за про-
стите правила на енергоспестява-
нето, рециклирането на хартия и
използването на възобновяемите
енергийни източници. Техните идеи
бяха обединени от Биомиметиката
(Дария Евлогиева) като ново начало
за преосмисляне на мъдростта, заве-
щана от природата, съчетана с разви-
тието на компютърното моделиране.

Много емоции и бурни аплодис-
менти предизвикаха оригиналните
костюми и посланията на участни-
ците в организирания боклук фест.
Наградите на отличените победители
( I-во място – Дария Евлогиева; II-ро
място – Емма Мирославова; III-то
място – Доброслав Иванов), бяха
връчени от специалния гост на съби-

тието – г-н Тодор Тодоров, национа-
лен координатор на SPARE към еко-
логично сдружение „За Земята”.
Неговият екип запозна присъства-
щите с концепциите за хранителна
независимост и нулеви отпадъци
като ефективни пътища за постигане
на енергиен баланс на планетата.
Учениците получиха много подаръци
– учебни пособия, помагала, кон-
структори, игри.

„С по-малко ще постигнем повече”
– обещаха малките природолюби-
тели, които вече са одобрени за учас-
тие в следващата екологична
инициатива – четвъртото издание на
Европейската седмица за намаляване
на отпадъците.

Албена ЦВЕТКОВА

„С ПО-МАЛКО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ” – ПРАЗНИК НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СОУ „ИВАН ВАЗОВ”

продължава от 1 стр. >>>
Гости на тържеството бяха прези-

дентът на фондация „Америка за Бъл-
гария” Патрик Бракен,
изпълнителният директор на Фонда-
цията Десислава Тальокова, Иванка
Цанкова – програмен директор на
секция „Образование и библиотеки,
Наталия Митева – експерт в същата
секция на Фондацията, кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров,
зам.-кметът на общината Петър Сте-
фанов, секретарят на общината инж.
агр. Даниела Тодорова, председателят
на Постоянната комисия по образова-
ние в Общински съвет – Вършец Оля
Яничкова, учители, ученици и при-
ятели на училището.

Бе отслужен водосвет за здраве и
просперитет от енорийския свещеник
на града свещеноиконом Петко Бал-
джиев.

Талантливите възпитаници на СОУ
„Иван Вазов” изявиха дарбите си в

концертната програма, включваща из-
пълнения на духовия оркестър, тан-
цовите състави и дамската вокална
група към училището.

Директорката на училището Ани
Ангелова получи като подарък от
президента на фондация «Америка за
България» Патрик Бракен стъклена
статуетка на орел – символ на мъд-
рост, сила и кураж.

Проектът включва основен ремонт
на физкултурния салон на училището
и изграждане на мобилна многофун-
кционална зала „Америка за Бълга-
рия” с подвижна сцена и 150 места.
Подвижните столове и сцена ще
бъдат прибирани при необходимост и
залата ще се използва като спортен
салон с ограничени функции.

Залата е оборудвана със съвременна
аудио-визуална и компютърна тех-
ника, което ще позволи провеждането
на разнообразни дейности, меропри-
ятия и празници, а така също и на

учебни занятия.
В рамките на проекта е модернизи-

ран и кабинетът по физика , като са
закупени уреди, осигуряващи въз-
можност на учениците за повече
практически и изследователски дей-
ности, а на учителите - да въвеждат
интерактивни методи на преподаване.

Проектът е на обща стойност 142
000 лева.

Изпълнител на обекта е строител-
ното дружество "БулКон - Х" ООД –
гр. София, което е избрано след про-
ведена процедура по Закона за об-
ществените поръчки.

Фондация „Америка за България”
спонсорира и тазгодишното есеннно
Астропарти „Вършец 2012”, което се
проведе преди броени дни и чийто
домакин бе СОУ „Иван Вазов”. В аст-
ропартито се включиха ученици, пре-
подаватели и лектори от цялата
страна.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВИ ПРИДОБИВКИ ЗА СОУ „ИВАН ВАЗОВ”
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