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- Госпожо Бончева, коя според
Вас е най-интересната и значима
практика в община Вършец от из-
миналата година?

- За едно от най-значимите дости-
жения на община Вършец през из-
миналата година смятам
реализирането на проекта "ЕКО-
ПАРК ЗА ПОЧИВКА И ТУРИЗЪМ -
ГРАД ВЪРШЕЦ". Стойността му за

жителите и гостите на курорта Вър-
шец има не само финансово, но и
емоционално измерение, защото на-
шият градски парк, създаден през
1911 година, със своите уникални
растителни видове, площ от 800 дка
(втори по големина в България след
Борисовата градина в София), ембле-
матичната «Иванчова поляна», ком-
плекса от двете минерални бани,

билетопродавниците и Банското ка-
зино (архитектурно-исторически па-
метници на културата) е лицето на
града ни, място за активен отдих.

Проектът е финансиран по про-
грама ФАР, общата му стойност е 328
565 евро, водеща организация е Об-
щина Вършец, а трансграничен пар-
тньор – Община Сокобаня, Сърбия.
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Блиц интервю с кмета на община Вършец Боряна Бончева
На 23 октомври кметът на общи-

ната Боряна Бончева подписа дого-
вор за отпускане на финансова
помощ по мярка 322 “Обновяване и
развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 г, под-
крепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските ра-
йони.

Съгласно подписания договор,
Държавен фонд “Земеделие” от-
пуска на Община Вършец безвъз-
мездна финансова помощ в размер
на 1 548 690 лева за реализирането
на проект “”Реконструкция и мо-
дернизация на уличното осветление
в община Вършец – гр. Вършец, с.
Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с.
Горна Бела Речка, с. Стояново, с.
Долно Озирово, с. Горно Озирово,
с. Черкаски, с. Драганица”.

По същата мярка Общината кан-
дидатства с още два проекта: за ре-
хабилитация и частична
реконструкция на група улици във
Вършец и за ремонт на обществени
паркове, градинки и зелени площи
в град Вършец, които за съжаление
не получиха одобрение. Общината
ще продължава да търси източници
за финансиране на тези проекти,
които са от приоритетно значение за
подобряването качеството на живот
на жителите и гостите на курорта
ни.

* * * * *
Кметът на община Вършец взе

участие в третото заседание на Ре-
гионалния съвет за развитие (РСР)
на Северозападния регион (СЗР),
което се проведе в края на м. ок-
томври в гр. Ловеч.

Членовете на РСР на СЗР обсъ-
диха проект на Годишна индика-
тивна програма за дейността на
РСР през 2010 г.

Беше представен и обсъден про-
екта на актуализиран документ за
изпълнение на Регионалния план за
развитие на Северозападен район за
периода 2009 – 2013 г., който пред-
стои да бъде окончателно завършен.

Като представител на 11-те об-
щини от област Монтана в Северо-
западния регион, Боряна Бончева
изрази мнението на останалите об-
щини за спешни мерки относно
подобряване инфраструктурата на
населените места в региона, което е
от приоритетно значение за създа-
ване на благоприятна среда за
живот на населението.

Регионалният съвет за развитие
преизбра за свои представители в
Комитета за наблюдение на Опера-
тивна програма “Административен
капацитет” Боряна Бончева – кмет
на община Вършец, а за неин за-
местник – Румен Маноев – кмет на
община Козлодуй.

Н О В И Н И О Т О Б Щ И Н С К А
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я

www.varshets.bg

Учениците от Начално училище
«Васил Левски» - град Вършец реа-
лизира проект „Цената на боклука –
позната на ромските деца, да ги на-
учим, че и здравето има цена”, фи-
нансиран от Национална кампания
„Чиста околна среда” на тема „По-
чистване на населените места и
облагородяване на почистените
площи” на Министерство на окол-
ната среда и водите.

Проектът насочва усилията си към
повишаване интереса на децата от
ромски произход за запазване на
природната и жизнена среда
чиста.Той е на стойност 3000 лева и
в него взеха участие всички уче-
ници от І до ІV клас.

Дейностите по проекта включваха
почистване на дворното простран-
ство и на обекти около училищната
сграда, озеленяване, изграждане на
алпинеум, засаждане на декора-

тивни видове дървета и храсти, на-
права и монтаж на дървени пейки,
боядисване и декориране с цветни
апликации на кофи за събиране на
смет, поставяне на табели и кошчета
за боклук.

По проекта са изготвени и рек-
ламни брошури за запознаване на
общественосттта с целите, дейнос-
тите и резултатите от проекта.

Светла ВАНГЕЛОВА

УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКОТО УЧИЛИЩЕ РЕАЛИЗИРАХА ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

На 28 октомври в конферентната
зала на Спа-хотел “АТА” – гр. Вър-
шец се проведе заключителна пре-
сконференция по случай
официалното отчитане, завършване
и оповестяване на резултатите от
Проект «Обучение на човешките ре-
сурси в «Електростарт» АД – гр.
Вършец» по Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси»
2007-2013 г. На нея присъстваха ръ-
ководителят на проекта Николай
Леков, Анатоли Димитров и Кирил
Аргиров – представители на воде-
щата организация, Мария Вълчева –
координатор по проекта, обучите-
лите и курсистите, представители на
местни и регионални медии.

Завършилият проект е на стойност
114 518 лева и по него 148 служи-
тели на фирмата са получили зна-
ния, умения и компетенции в три
направления: – направление „ИКТ”
– специалност „Текстообработване”,
направление „Бизнес – администра-
ция” – специалност „Бизнес – ан-
глийски език” и направление
„Ключови Компетенции” – специал-
ност „Формиране на ключови ком-
петенции”.

Основната цел на Националната
стратегическа референтна рамка е
изпълнена според ръководителя на
проекта Николай Леков. За него пол-
зата от проекта е голяма, обхванати
са почти всички служители и работ-
ници на дружеството – над ¾ от спе-
цифичния състав. Единственото, за
което съжалява е, че поради намале-
ния числен състав във фирмата, не
са успели да усвоят всички одоб-
рени средства до край.

За Анатоли Димитров след при-
емането на България в Европейския

съюз и необходимостта от бързо
адаптиране към условията на дина-
мичен обмен на информация, най-
ценният капитал за едно
конкуретноспособно дружество е
персоналът. Ето защо основна поли-
тика на ръководството на “Елекг-
ростарт” АД е хората да бъдат
оценени, да им се даде шанс за раз-
витие. Средната цена за един обу-
чаем по този проект е около 636 лева
и макар, че конкурентните фирми от

САЩ отделят по 1500 долара го-
дишно за обучението на 1 служител,
а в Европа около 1200 евро, това
което се случва сега по този проект
е една огромна крачка напред.

Курсистите благодариха на пре-
подавателите, а така също и на ръ-
ководството на “Електростарт” АД
за предоставената им възможност да
повишат своите компетенции.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ОБУЧЕНИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” НА “ЕЛЕКТРОСТАРТ” АД

ПРОТИВОГРИПНА ВАКСИНА
От 23.09.09 г. Регионална ин-

спекция за опазване и контрол на
общественото здраве (РИОКОЗ)
Монтана стартира противогрипна
кампания за сезон 2009-2010 г.

Имунизационният кабинет към
РИОКОЗ Монтана разполага с
противогрипната ваксина Инфлу-
вак – производител „Солвей Heal-
thcare Limited”.

Стойността на ваксината е 9,14
лв., а стойността на манипула-
цията при поставяне е 2.00 лв.

Имунизационният кабинет на
РИОКОЗ Монтана се намира на
пл. „Жеравица” №3, ет.5 и работи
всеки делничен ден от 8.30 – 12.30
и от 13.00 – 17.00 ч.

Допълнителна информация може
да получите на тел. 096/300 545

Евелина ГЕОРГИЕВА
На 23 октомври т.г. кметът на

община Вършец Боряна Бончева
подписа договор с Държавен фонд
“Земеделие” за отпускане на фи-
нансова помощ от Програмата за
развитие на селските райони за
реализиране на проект на Община
Вършец “Реконструкция и модерни-
зация на уличното осветление в об-
щина Вършец – гр. Вършец, с.
Спанчевци, , с. Долна Бела Речка, с.
Горна Бела Речка, с. Стояново, с.
Долно Озирово, с. Горно Озирово, с.
Черкаски, с. Драганица”.

За подготовката на проекта и
дейностите по неговото изпълнение
разговаряме с Кирил Аргиров – об-
щински съветник от Коалиция за
Възраждане на Вършец, член на
борда на директорите на "Елек-
тростарт"АД, инициатор и вноси-
тел на проекта.

- Г-н Аргиров, преди броени дни
се подписа договор за безвъз-
мездно финансиране на проекта за
реконструкция и модернизация на
уличното осветление във Вършец
и населените места от общината.
Подготвянето на проекта и лоби-
рането за него са Ваша заслуга.
Разкажете по-подробно за подго-
товката му и дейностите, които ще
се извършат за неговото реализи-
ране.

- Проектът включва изграждане на
конвенционално улично осветление,
подземни тръбни PVC мрежи, изтег-
ляне на кабели в PVC тръби, из-
граждане на стълбове, изграждане
на демонстрационна фотоволтаична
осветителна система, изграждане
система за управление на осветле-
нието, рехабилитация на уличното

осветление в гр. Вършец и всички
села от общината. За да се намали
разхода на енергия се предвижда из-
ползване на модерни осветителни
тела с дросели с двойна мощност и
намаляване на силата на светене на
лампите в часовете с намалено дви-
жение. Най-интересното в проекта е,
че по алеята с чинарите ще се мон-
тират фотоволтаични осветителни
тела – такива, при които батерията
ще се зарежда през деня от слънче-
вата светлина а през нощта ще све-
тят с тази акумулирана енергия. Това
в момента е най-модерната световна
технология, която тепърва започва да
навлиза в България. Икономически е
изгодно, а и централната градска
част ще бъде много красива вечер и
през нощта. Радвам се, че Вършец
ще бъде един от първите градове с
внедрена такава технология.

В момента в община Вършец има
монтирано енергоспестяващо ос-
ветление, но общо взето градът не е
добре осветен, селата също. Т.е.
имаме лампи, които светят, но всъщ-
ност не се постига все още тази ос-
ветяемост, която е нормална и за
която има световно приети стан-
дарти. И точно това с този нов про-
ект това ще се ще промени и
крайният резултат, който аз очаквам
е да имаме много по-добре осветен
град и села в общината в сравнение
с това, което е в момента. Естествено
за самия център на града ще потър-
сим някакви варианти за освети-
телни тела, които да са
по-атрактивни и модерни на външен
вид, с нестандартна форма , за да съ-
ответстват на туристическата визия
на курорта.
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КИРИЛ АРГИРОВ : “РАДВАМ СЕ, ЧЕ
ВЪРШЕЦ ЩЕ БЪДЕ ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ В

СТРАНАТА С МОДЕРНА ФОТОВОЛТАИЧНА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”
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Строително-ремонтните дей-

ности, заложени по проекта са:
подобряване входната част на
парка – цветен кът със статуя; ре-
конструкция на спортните пло-
щадки и изграждане на
обслужваща постройка (събле-
кални, кафе-клуб); построяване на
дървени пейки, перголи, дървени
шезлонги, маси с пейки, детски
площадки с пясъчници, тоалетни
парков тип; рехабилитация на пар-
ковата напоителна система; освет-
ление на централната част на
парка; изграждане на лятна сцена
и рехабилитация на беседка.

Дейностите по зелено строител-
ство включват подобряване на фи-
тосанитарните условия в парка –
осветляване, санитарна сеч, зале-
сяване с различни семкови расти-
телни видове; създаване на цветни
алеи и композиция в централната
част на парка.

Извършена е реконструкция на
градската художествена галерия за
провеждане на изложби и събития,
оборудван е офис като част от дей-
ностите по изграждане на демон-
трационен център и изложбена
площ.

По проекта е издаден туристи-
чески пътеводител, рекламен
филм на DVD, бе експонирана
фото изложба във Вършец и Соко-
баня.

През м. юли т.г. прерязахме лен-
тата на новоизграден спортен ком-
плекс в градския парк, включващ

обслужваща сграда, футболно иг-
рище с възможност за игра на
тенис на корт, мултифункционално
игрище за волейбол и баскетбол и
възстановено старо волейболно
игрище.

Изготвянето на проекта за об-
служващата сграда е дело на арх.
Васил Кашукеев, който е избран за
архитект на годината през 2008 г.
от Съюза на архитектите в Бълга-
рия и ние можем да се радваме, че
той лично присъства във Вършец.

Проектът на спортните съоръже-
ния е изготвен от инж. Калоян
Вълчев, а изпълнител на обекта е
фирма “М-СПОРТ” ООД – гр. Бла-
гоевград.

Футболното игрище е с дренаж и
отводнителна система, като по
този начин теренът ще бъде винаги
сух. За първи път в България върху
изкуствената тревната настилка е

положена каучукова насипка и
пясък, което прави игрището уни-
кално за страната ни спортно съо-
ръжение.

Също така бих искала да споделя
като добра практика реализира-
нето на идеята ни за насърчаване
на раждаемостта и задържане на
младите хора във Вършец, която за
пръв път се реализира в нашата
община през изминалата година.

По мое предложение Общин-
ският съвет – гр. Вършец взе ре-
шение за отпускане на финансова
помощ в размер на 1000 /хиляда/
лева за всяко новородено дете от
нашата община. Помощта се от-
пуска на две равни вноски: 500
лева при раждането на детето, а
останалите 500 лева – при навър-
шване на една годинка. Определе-
ните средства са предназначени за
насърчаване на младите семейства
за отглеждане на едно и повече
деца, за трайното им установяване
в община Вършец, както и за сти-
мулирането им да повишават об-
разователната си квалификация.
Разбира се, бяха и приети опред-
елени изисквания и критерии, на
които трябва да отговаря едно се-
мейство, за да има право на тази
финансова помощ – постоянно
местожителство в общината, граж-
дански брак, сключен на законно
основание, минимум средно об-
разование на двамата родители и
др.

Определянето на съответствието
на изискванията на посочените

критерии за всеки конкретен слу-
чай на подадена молба от родите-
лите на новороденото дете се
определя от специална комисия,
назначена от кмета на общината.

- Какви са очакванията Ви за
бъдещата съвместна работа с но-
вото правителство на Република
България и отделните минис-
терства?

- Да се работи за синхронизиране
на националните и общинските
приоритети: за разрешаване на
проблемите с дружествата- моно-
полисти - електроразпределител-
ните дружества, ВиК, както и
проблемите на финансовата и уп-
равленската децентрализация,
липсата на финансови средства, за
да се изпълняват всички предписа-
ния и наредби.

- Какви въпроси ще поставите
на предстоящи срещи с депутати
от 41-вото Народно събрание?

- Да се промени Закона за водите:
приходите от ползвателите на ми-
нерални води да бъдат прераз-
пределяни между държавата и
общината поне 50 на 50 процента
за общините с минерални води от
национално значение, а не 100%
да отиват за държавата.

Промени в Закона за местното са-
моуправление и местната адми-
нистрация - при оставка и
прекратяване на правомощията на
Кмета на общината автоматично
да се прекратяват и правомощията
на Общинския съвет.

- Каква е ролята на Национал-

ното сдружение на общините в
Република България с цел осъ-
ществяване на ефективна дей-
ност в защита на интересите на
общините?

- Смятам, че и до сега НСОРБ ра-
боти много активно и ефективно
за защита интересите на българ-
ските общини и утвърждаване
имиджа им на институции, пряко
ангажирани с живота и пробле-
мите на местната общност. Поже-
лавам на Сдружението и занапред
да продължи активния диалог с
централната изпълнителна власт и
неправителствените организации
и прякото си участие в разработва-
нето на законопроекти, отнасящи
се до дейността на местните адми-
нистрации.

- Какво пожелавате на коле-
гите си от останалите 263 об-
щини в страната?

- На колегите - кметове от оста-
налите общини в страната пожела-
вам да са живи и здрави, за да
реализират мечтите си, да работят
все така отговорно, професио-
нално и всеотдайно за добруването
на своите съграждани, да оставят
след себе си трайна следа и да
бъдат преизбрани отново през
следващите мандати. В работата
си да търсят партньорството с
местната общност, защото само
съвместните действия между Об-
щината и гражданите водят до
прозрачно управление и ефек-
тивна местна власт.

Евелина ГЕОРГИЕВА

БЛИЦ ИНТЕРВЮ С КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БОРЯНА БОНЧЕВА

продължава от 1 стр. >>>
Проектът ще се изпълнява на

няколко етапа в продължение
на 18 месеца. Тъй като обикно-
вено сред жителите на общи-
ната битува разбирането, че
всичко се прави за града, а пък
за селата не се мисли, още при
подаването на проекта зало-
жихме в линейния график като
първи етап да се започне ра-
бота по селата. Първото нещо,
което ще се направи е да се
подменят всички осветителни
села в селата от общината и
едва след това ще се премине
към града.

Идеята за подготовката на
проекта е моя и на инж. Ана-
толи Димитров като общински
съветници от Коалиция за Въз-
раждане на Вършец. Естест-
вено Общинска администрация
ни е помагала, г-н Стоянов
също участваше много активно
заедно с нас в подготовката на
проекта, ние тримата сме еки-
път който подготви този про-
ект, аз го подадох лично.
Подготовката включваше ня-
колко месечна сериозна работа
по събиране на предварителна
документация, проектиране,
технически спецификации, ва-
дене на разрешителни и съгла-
сувания с различните
институции, която ние старти-
рахме още през октомври 2008
г., а на 17 март 2009 г. вне-

сохме проекта. Получихме
одобрение и на 23 октомври се
подписа договора за отпускане
на безвъзмездната финансова
помощ. Присъствах лично при
подписването на договора, тъй
като имах предварителна ин-
формация, че някаква част от
сумата ще бъде намалена, за-
това исках на място да се уверя
с колко и за кои дейности е на-
малението. Ние кандидатст-
вахме за финансова помощ от
1 955 8050 лв, но одобрената
сума е по-малка – 1 548 690 лв.
Общо взето нямаше някаква
определена обосновка, явно
средствата по Програмата са
ограничени и с еднакъв про-
цент пропорционално са нама-
лени парите за всички
дейности по проекта, т.е. няма
нещо, което сме сгрешили при

подготовката или не сме под-
али правилно .Въпреки това
смятам, че с отпуснатата сума
ще успеем да реализираме дей-
ностите, заложени по проекта.

- По същата Програма за-
едно с този проект бяха под-
адени още 3 проекта – за
рехабилитация и частична
реконструкция на група
улици в гр. Вършец; за ре-
монт на обществени паркове,
градинки и зелени площи; за
строителство и реконструк-
ция на вътрешна канализа-
ционна и водопроводна
мрежа на селата от община
Вършец. Това са все про-
блеми от приоритетно значе-
ние за общината и които
чакат от години за тяхното
разрешаване. Защо според
Вас те не бяха одобрени?

- Средствата по програмите
все пак са ограничени. Много
Общини в страната канди-
датстват за безвъзмездна фи-
нансова помощ. Невъзможно е
всички подадени 4 проекта по
Програмата да бъдат одобрени.

При одобряването на проек-
тите съществува т.нар. ранки-
ране - т.е. всеки проект набира
определен брой точки, съоб-
разно изискванията на Програ-
мата. Одобрението на този
проект не е елемент на лоби-
ране от наша страна, а по-
скоро става въпроса за

качествено подготвяне на про-
екта. Явно този проект е успял
да спечели при ранкирането
толкова точки , че да получи
финансиране, т.е. изпълнени са
всички изисквания, които са
свързани с документацията, с
одобренията на различни ин-
ституции, с качеството и соци-
алната необходимост на самия
проект. Всичко това се оценява
по много критерии има опред-
елен праг, който трябва да се
покрие, за да се финансира да-
дения проект. И тъй като ние
сме успели да отговорим на
всички тези критерии, то това
е и предпоставката за одобре-
нието му и подписването на
договор за финансиране. Клю-
чът е в добрата подготовка на
самия проект. Когато се отпус-
кат европейски пари, крите-
риите са много ясно
определени, така че общо
взето не става въпрос за лоби-
ране, а за качествена подго-
товка.

Останалите 3 проекта са в
момент на изчакване. Все пак
има някаква последователност,
а те са подадени по-късно и те-
първа ще се разглеждат. Очак-
ваме одобрение със следващия
транж на пари по Програмата
на проекта за канализация и
водопроводна система по се-
лата. За съжаление останалите
два проекта за ремонта на

група улици и за парковете и
алеите са получили по-малък
брой точки при ранкирането.

Очакваме на следващ етап
Общината да подаде отново за
кандидатстване по Програмата
за развитие на селските райони
неспечелилите на този етап
проекти.

- На финала на нашия раз-
говор, какво ново да очакват
жителите на общината в об-
ластта на подадените ин-
фраструктурни проекти?

- Ясно е, че за големи ин-
фраструктурни проекти в бю-
джетите на общините няма
необходимите финансови
средства Ето защо като един-
ствено решение виждам под-
готвянето и кандидатстването
с проекти по програми на Ев-
ропейския съюз. Ролята на
съветниците е професионал-
ната подготовка на повече про-
екти. В най-скоро време
очакваме да бъде одобрен и
финансиран подадения по Про-
грама за развитие на селските
райони - Мярка 321 “Основни
услуги за населението и иконо-
миката в селските райони”
проект "Строителство и рекон-
струкция на вътрешна канали-
зационна и водопроводна
система на част от уличната
мрежа в селата Спанчевци,
Черкаски и Драганица в об-
щина Вършец”.

КИРИЛ АРГИРОВ : “РАДВАМ СЕ, ЧЕ ВЪРШЕЦ ЩЕ БЪДЕ ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ В
СТРАНАТА С МОДЕРНА ФОТОВОЛТАИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”
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ВИТОША СТИЛ АД 551,34 лв
СТЕНС 1 717,41 лв
ЕЛСНЕР СОФИЯ 14 159,37 лв
СВ. ГЕОРГИ ВЪРШЕЦ ООД 222,20 лв
ФРЕШ ДРАЙ ЕНД ФРОЗЕН БЪЛГАРИЯ

МЪРШРУМ КЪМПАНИ ООД 15 006,23 лв
ВЪРШЕЦ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД 19 656,18 лв
СИЗОЛ - ИИ - ИВАН ИВАНОВ ЕТ 862,68 лв
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ

ПО ГОРИТЕ БЕРКОВИЦА 374,85 лв
ЕТ АЛЕКС -ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ 5 210,66 лв
КЪНЧО КРЪСТЬО ПАУНОВ 369,28 лв
В И К СТРОИ 147,28 лв
ЕТ РМР - 88- РАДОЙ МЛАДЕНОВ 3 325,22 лв
АРА СБХ ХУДОЖНИК 9 740,47 лв
МОНТЕХ 115,49 лв
РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД -

В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД 1 529,40 лв
ФЛОРА СИМО СИМОВ ЕТ 72,46 лв
АЦ - ЦВЕТАНА КЪНЧЕВА ЕТ 262,58 лв
СО-ТО КОЛОР ЕООД 3 361,96 лв
БУМАТ ООД 387,71 лв
КЕА ПАРК 824,61 лв
ВЪРШЕЦ ИНВЕСТ ЕООД 1 477,53 лв
РИА ИНТЕРНЕЙШАНЪЛ 3 539,39 лв
ОБЕДИНЕНИ КИНА МОНТАНА 850,49 лв
ЕТ ЦВЕТАНКА ЙОТОВА - ПАЛМИРА 437,23 лв
ВИЛЕНД 243,65 лв
БЕЛИНВЕСТ АД 285,10 лв
УОРЛД ИНВЕСТМНТ КЕПИТЪЛС АД 4 906,71 лв
МОНТУРИСТ АД 970,01 лв
ТОПЛИВО АД 728,24 лв
ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД ГР. БУРГАС 5 477,59 лв

Име на задълженото лице Дължима сума

СПИСЪК НА ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И
НА ДЪЛЖИМИТЕ ОТ ТЯХ СУМИ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ

ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ 01.10.2009г.
Списъкът е актуализиран към 30.10.2009 г.

ПЛАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ

Европейски съюз Европейски социален фонд

Ръководството на “Електростарт” АД – гр.Вършец съобщава, че
през месец Октомври 2009г. ще приключи проект по

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

2007 - 2013 година
на стойност 114 518, 62 лева

Обучение на човешките ресурси в "Електростарт" АД - гр.Вършец
На 11.04.2008г. "Електростарт" АД - гр. Вършец и Дирекция "РСЗ" – гр.Монтана подписаха Договор за

безвъзмездна финансова помощ по ОП "РЧР" - ESF-2101-05-02002 за осъществяването на проект "Обучение
на човешките ресурси в "Електростарт" АД - гр.Вършец", Схема за безвъзмездна финансова помощ BG
051РО 001/07/2.1-01 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица".

ПРОЕКТЪТ се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ре-
сурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 2007 - 2013г. Оперативната
програма "Развитие на човешките ресурси" е съставна част на Националната стратегическа референтна
рамка.

Целта на Националната стратегическа референтна рамка е развитие на човешкия капитал с цел осигуря-
ване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

Целта на ПРОЕКТА е повишаване квалификацията на служителите в "Електростарт" АД и придобиване
на нови знания и умения.

Проектът "Обучение на човешките ресурси в "Електростарт" АД - гр.Вършец" осигури професионалното
обучение и квалификация на 148 служители в три различни направления – направление „ИКТ” – специал-
ност „Текстообработване”, направление „Бизнес – администрация” – специалност „Бизнес – английски език”
и направление „Ключови Компетенции” – специалност „Формиране на ключови компетенции”.

Благодарение на проведените обучения, тези служители придобиха образователна и практическа подго-
товка, съгласно държавните образователни стандарти.Всички обучаеми лица, положиха изпит по теория и
практика, в съответното направление.

В направление „ИКТ”, специалност „Текстообработване” – 106 лица успешно са завършили обучението си.
От тях 36 лица са жени и 70 лица са мъже. Обучаемите лица бяха разпределени в 6 учебни групи, като всяка
група проведе по 179 учебни часа (65 уч.часа по теория и 114 уч.часа по практика). Във всяка учебна група
са проведени общо 4 теста ( 1 входящ тест, 2 междинни теста и 1 финален тест) за определяне нивото на
придобитите знания и умения по време на обученията. С всеки тест е проведена и Анкета за проверка удов-
летвореността на обучаемите лица.

В направление „Бизнес – администрация”, специалност „Бизнес – английски език” – 43 лица успешно са
завършили обучението си. От тях 18 лица са жени и 25 лица са мъже. Обучаемите лица бяха разпределени в
3 учебни групи, като всяка група проведе по 180 учебни часа (60 уч.часа по теория и 120 уч.часа по прак-
тика). Във всяка учебна група са проведени общо 3 теста (1 входящ тест, 1 междинен тест и 1 финален тест)
за определяне нивото на придобитите знания и умения по време на обученията. С всеки тест е проведена и
Анкета за проверка удовлетвореността на обучаемите лица.

В направление „Ключови компетенции”, специалност „Формиране на ключови компетенции” – 54 лица ус-
пешно са завършили обучението си, след полагане на финален тест по теория и практика . От тях 17 лица са
жени и 37 лица са мъже. Обучаемите лица бяха разпределени в 2 учебни групи, като всяка група проведе по
160 учебни часа (100 уч.часа по теория и 60 уч.часа по практика). След всеки учебен модул е проведена Ан-
кета за оценка ефективността на обучението.

Всички успешно завършили обучаеми лица, ще получат своите Удостоверения и Свидетелства по време на
Пресконференцията, която ще се проведе през месец октомври 2009 г.

М а р и я В ъ л ч е в а
/Координатор на Проекта/

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Евро-
пейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Електростарт” АД – гр.Вършец и при никакви об-
стоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Съгласно Програмата за трансгра-
нично сътрудничество Румъния –
България 2007-2013 г. е създаден
Съвместен технически секретариат
(СТС) в гр. Кълъраш, Румъния. До
момента в посочената структура са
назначени двама български екс-
перти, но е необходимо техния брой
да бъде увеличен, за да има баланс
между българи и румънци в СТС.

В тази връзка Регионалният офис
– Кълъраш за трансгранично сът-
рудничество в българо-румънския
трансграничен регион стартира

процедура за попълване на след-
ните незаети позиции до 26.10.2009
г.:

1. ИТ експерт – 1 позиция
2. Финансов експерт – 1 позиция.
Подробна информация за провеж-

дането на конкурс за заемане на по-
зициите можете да намерите на
следните интернет страници:
htt://www.calarasicbc.ro/Posturi_Va-
cante.html, www.bgregio.eu, както и
на посочения телефон и електронен
адрес +40 242 313091, info@calara-
sicbc.ro

ОБЯВА ЗА КОНКУР С

На основание чл.63, ал.3 от За-
кона за лечебните заведения и
чл.3, ал.1 от Наредба № 9/2000г. за
условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управле-
нието на лечебни заведения по за-
кона за лечебните заведения, във
връзка с Решение № 290 от Прото-
кол № 26 от 19.09.2009 г. на Об-
щински съвет – Вършец

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За управител на еднолично дру-

жество с ограничена отговорност
“Медицински център Вършец“
ЕООД.

І.До участие в конкурса се до-
пускат лица, които отговарят на

изискванията на чл.4, ал.1, т.1, т.2
и т.3 от Наредба №9/2000г. за ус-
ловията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управле-
нието на лечебни заведения по за-
кона за лечебните заведения.

ІІ.Необходими документи за
участие:

1. заявление за участие; 2. дип-
лома за завършено висше об-
разование; 3.документ за
основна специалност и квали-
фикация по здравен мени-
джмънт – за кандидатите
притежаващи образователно-
квалификационна степен "ма-
гистър" по медицина, съответно
стоматология; 5. документ,

удостоверяващ придобит тру-
дов стаж; 6. автобиография; 7.
свидетелство за съдимост;
8.програма за развитието и дей-
ността на “Медицински център
Вършец” ЕООД за тригодишен
период (включващ задачи, при-
оритети и срокове за изпълне-
ние); 9. място и срок, в който
може да се получи информация
относно темите, предмет на съ-
беседване: в 7 дневен срок след
изтичане на срока за подаване
на заявлението за участие от
упълномощено от комисията за
избор на управител лице.

ІІІ. Място и срок за подаване на
заявление за участие: документи

за участие в конкурса се приемат в
14 - дневен срок от датата на пуб-
ликуване на настоящата обява в
един централен и един местен
ежедневник. Документите се при-
емат в Деловодството в сградата
на Общинска администрация –
Вършец с адрес: гр.Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана,
бул. “България” №10, ет.1, всеки
работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
Заявленията за участие в конкурса,
ведно с необходимите документи
се подават в запечатан, непрозра-
чен плик, на лицевата страна на
който се изписват трите имена и
адреса на кандидата, като програ-
мата за развитие по т. 8 се пред-

ставя в отделен запечатан плик,
обозначен с трите имена и адреса
на кандидат и надпис ”Програма
за развитието и дейността на “Ме-
дицински център Вършец”
ЕООД”.

Конкурсът ще се проведе на
02.11.2009 г. от 10.00 часа в Засе-
дателната зала в сградата на Об-
щинска администрация – гр.
Вършец, с адрес: гр.Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана,
бул.”България” № 10, етаж 4, стая
403 от комисията, определена т.7
от решение № 290/16.09.2009г. на
ОбС-Вършец.

За допълнителна информация
тел. 09527/22 - 22, вътр. 44

О Б Я В А
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Разтърсващ, емоционален, неоста-
вящ никого безразличен - такъв бе
представеният за пръв път пред вър-
шечка публика документален филм
на режисьора Стефан Командарев
по сценарий на Диана Иванова със
заглавие "Градът на жените ба-
данте".

СЮЖЕТЪТ
на 80-минутната лента разказва за
нелеката съдба на "италианските"
майки от Вършец, оставили в Бъл-
гария децата си и за мъжките сълзи
на съпрузите в самотните вечери. За
вечната борба между материалното
и духовното, за дилемата да оста-
неш тук с "богатството" на семей-
ството, близостта и общуването, но
без перспектива за съществувание
или да избереш тежката съдба на
жена-баданте (badante /итал./ - жена,
гледаща стари, болни и умиращи
хора и живееща 24 часа в деноно-
щието с тях ), за да осигуриш мате-
риалното благополучие на близките
си.

ГЕРОИТЕ ВЪВ ФИЛМА
са “италианските” майки от Вършец
Цецка, Албена, Галя, малката Таня,
съпрузите на жените-баданте
Митко, Венци, Илийчо, Николай.
Общото, което ги обединява е само-
тата, мъката от раздялата със семей-
ството, липсата на перспектива във
Вършец, пропуснатите рождени дни
и празници на децата.

Всеки от тях търси свой начин, за
да не мисли за самотата.

Колоритност на филма придават
музикантите от местната духова му-
зика, певците от дамската вокална
група и групите за стари градски
песни от Вършец и Заножене.

СЦЕНАРИСЪТ
Идеята на филма е провокирана от

една статия на журналистката
Диана Иванова във вестник “Капи-
тал”през 2008 година със заглавие
“Lavoro come badante” (Работя като
гледачка на стари хора).

На представянето на филма тя спо-
дели пред зрителите: В началото на
тази история стои братовчедка ми от
Вършец. Спомням си ентусиазма, с
който замина за Италия. И думите й,

когато се върна - „никога и за нищо
на света повече няма да отида”.
Беше отслабнала. Беше преживяла
травма – по времето на престоя й
беше починал баща й и тя не беше
успяла да се прибере за погребе-
нието.

После научих че доста жени от
Вършец издържат семействата си
като работят в Италия, посетих там
някои от тях, започнах да се занима-
вам по-задълбочено с това явление.
По-късно ме потърси режисьорът
Стефан Командарев за съвместен
проект и така се роди сценарият за
филма.

РЕЖИСЬОРЪТ
Стефан Командарев участва с

филма “Градът на жените баданте”
през м. септември т.г. на ХХІІ фес-
тивал “Златният ритон” в Пловдив.

Понякога е много трудно да пред-
разположиш човек да сподели с не-
познат своите дълбоко съкровени
чувства, своята лична човешка
драма – изповяда се режисьорът.

Когато снимахме раздялата на
майка с детето й при едно от поред-
ните заминавания в Италия, се
чувствах тягостно.Това са моменти
на реалност, няма фалш, там е и си-
лата на такъв тип кино.

В София премиерата на този филм
вероятно ще е в рамките на София
филм фест през март 2010 година.

ЗРИТЕЛИТЕ
Някои от тях са герои-участници

във филма. Други имат в Италия
свои близки и познати. След филма
всички са притихнали. Повечето
очи са насълзени, не им се говори.
Други спорят философски за това,
заслужава ли си да лишиш децата си
от майка, да пропуснеш рождените
им дни и първия учебен ден, да об-
речеш себе си и близките си на са-
мота, за да отидеш за повече пари в

Италия. “Та нали и едно парче хляб
му стига на човек, за да живее, все
ще се намери нещо за работа в Бъл-
гария - любовта, вниманието, общу-
ването са по-важни от парите”. “А
защо човек трябва да се примирява
да работи само за парчето хляб тук,
не е ли редно за достоен и профе-
сионално изпълнен труд да полу-
чиш достойно възнаграждение, да
отпуснеш Душата си, за да видиш
света, пътешествайки по далечни
места, да посещаваш театри и кон-
церти, да си купуваш хубави книги”
– чуват се различни мнения.

Главното е, че никой не остава без-
различен. И че посланията на пер-
сонажите достигат до сърцата,
защото думите им са неподправени
и искрени.

ПОСЛАНИЯТА
на главните герои са обединени

около носталгията по спокойния и
весел живот, миналото величие и
курортна слава на Вършец, безрабо-
тицата в града.

По един емоционално-въздей-
стващ начин, чрез акцентиране
върху различни модели на поведе-
ние, създателите на филма успяха да
ни провокират да се замислим за
стойностните неща в живота, за не-
лекия избор - да бъдеш “италиан-
ска” майка заради по-голямото
финансово възнаграждение или да
останеш тук, за да мечтаеш за въз-
вишени неща, но да си окован от
трудностите на битието. Защото
както казва един от героите във
филма Георги Паунов - Горчо, изра-
ботил си от подръчни материали ис-
тински самолет: ”Да летиш, да
летиш…., ама то и самолетът си
иска да му сипваш гориво”.

На финала на филма Горчо запалва
двигателя на своя самолет и перките
се завъртат - мечтите на човек са не-
обятни, Душата иска да счупи тес-
ните рамки на битието и да полети.
Семейство щъркели бавно и гордо
размахват криле и излитат от гнез-
дото си. След своя полет към да-
лечните южни страни отново ще се
завърнат в гнездото. Така, както
някой ден ще го направят и “итали-
анските” майки.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РЕЖИСЬОРЪТ СТЕФАН КОМАНДАРЕВ
ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТАЛНИЯ СИ ФИЛМ ЗА

ВЪРШЕЦ "ГРАДЪТ НА ЖЕНИТЕ БАДАНТЕ"

Проектът със заглавие “ 1989:
Места на памет в Северозападна
България” на Комбинат за нова
култура, финансиран от Тръста за
гражданско общество в Централна
и Източна Европа е опит да се
покаже какво се случи в четири
български града от Северозапада –
Вършец, Видин, Монтана и Враца
през 20-те години след падането на
Берлинската стена. Този проект
поставя в центъра младите хора,
които все още не са били родени
през 1989 година. Те са тези, които
трябва да открият промените,
настъпили в техния дом, на тяхната
улица, в тяхното училище, в техния
град, като говорят със своите
родители, като зададат незададените
въпроси, като ги провокират и
започнат разговор по
неизговорените проблеми на
прехода, като открият по
родителските разкази местата на
промяната и означат творчески тези
места.

Именно местата, които пазят
следите на личните истории и на
историята на всекидневието са
експонатите в организираните
“Музеи на открито”. Начинът на
представянето е уникален във всеки
от градовете така, както е уникална
всяка една лична история. Във

Вършец програмата на “Музеи на
открито”, представена на 23
октомври включваше театрален
уъркшоп с ученици и актьори –
любители към НЧ “Хр.Ботев”,
“Следите на промяната по улиците
на града” – черно-бяла фото
екскурзия за 1989-та на учениците
от СОУ “Иван Вазов” и прожекция
на новия документален филм за
Вършец “Градът на жените –
badante” с последващ разговор за
“италианските” майки с режисьора
Стефан Командарев.

Водещ на театралния уъркшоп бе
театралният режисьор Крис
Болдуин – преподавател в
училището по драма в Лондон,
Великобритания, който през
последните 10 години работи в
Испания. Той се занимава с т.нар.
“социален театър”, който е отворен
не към професионалните актьори и
организираните любители-
самодейци, а към хората със скрити
таланти, имащи афинитет към
театъра и желаещи да покажат
своите възможности.

Крис Болдуин запозна
присъстващите с оригинален и
интересен похват на работа и
проведе кратки упражнения с
компактна група от нашия град,
предимно млади хора. Обучението

се изразяваше в това как да се
свържем помежду си с помощта на
телата си, да общуваме помежду си
без думи чрез жестове и мимики, да
изострим сетивата си, стъпвайки в
непознатото със затворени очи,
защото променяйки възприятията
веднага се променя светът около
нас, как да визуализираме
определена дума по няколко
различни начина, без да говорим,
как да превърнем една статична
картина в театър, като се добавят
звуци, движения и думи.

В Испания театралният режисьор
работи два пъти седмично с група
от 20 човека, живеещи в малко
селце близо до Сантандер, чиито
жители са общо 100. Задачата на
участниците в уъркшопа бе да
изиграят няколко минутен етюд,
чрез който да изобразят без думи –
само с движения и звуци
посланието си към испанските
“колеги”, което беше заснето на
видеоклип. Участниците се
обединиха около идеята да
“изиграят” минералната вода и
нейното лечебно въздействие върху
хората. Те получиха обещанието на
режисьора Крис Болдуин, че ще
получат видеоклип с изиграното
театрално послание на испанските
си колеги.

На експонираната в
пространството пред Народно
читалище “Христо Ботев” изложба
на черно-бяла фотография
учениците от СОУ “Иван Вазов”,
работили по този проект заедно с
преподавателката си Елена Петрова
показаха местата на промяната,
които са открили след разговорите
вкъщи със своите родители. За тях
най-голяма е промяната след 1989 г.
в обезлюдяването на улиците, във
фасадите на баните, банското
казино, курортните станции и
почивни домове, статуята на
фонтана пред Старата баня.
Снимките “преди” са
ксерокопирани от архива на
местния общински музей, а
фотосите “сега” са дело на
учениците.

Като показателни за промяната
преди и след 1989 г. младите хора
открояват носталгията по миналата
слава на курорт Вършец и
проблемът с безработицата, което
провокира ръководителката на
проекта Мариана Асенова да
организира в рамките на програмата
“Музеи на открито” представяне на
филма за Вършец “Градът на
жените-баданте”, разказващ за
нелеката съдба на жените от
Вършец, принудени от

безработицата да напуснат
семействата си, за да практикуват в
Италия наложилата се през
последните 10 години сред жените
от Източна Европа професия на
жена-гледачка на болни и възрастни
хора по домовете.

Промоцията на филма пред
вършечката публика се състоя в
малката зала на читалището във
Вършец и на нея присъстваха
режисьорът Стефан Командарев,
сценаристката Диана Иванова, а
така също и някои от героите-
участници в документалния филм,
които са наши съграждани. Може би
защото героите във филма бяха
познати на повечето зрители, а
навярно и повечето от тях имат
близки и познати, работещи в
Италия, но публиката беше
съпричастна и дълбоко трогната от
видяното в лентата, на финала очите
на повечето от тях бяха насълзени.

Филмът провокира всички да се
замислим за материалните и
духовни измерения на живота, за
това какво се случва и какво не се
случва в страната ни, за топлината
на семейните взаимоотношения, за
истинските и стойностните неща,
за мечтите на човека и волята му да
се справи с житейските несгоди.

Евелина ГЕОРГИЕВА

1989-та: МЕСТА НА ПАМЕТ В СЕВЕРОЗАПАДА

Редакцията на Общински вест-
ник “Вършец” поздравява ново-
родените бебета:
Йоана Величкова Цветанова –

родена на 21.09.2009 г.
Венера Христова Иванова – ро-

дена на 23.09.2009 г.
Христиан Стефанов Костади-

нов – роден на 24.09.2009 г.
Виктор Ангелов Ангелов –

роден на 28.09.2009 г.
Цветан Севдов Милчев – роден

на 08.10.2009 г.
На бебетата и техните семейства

– ЧЕСТИТО! Желаем им много
здраве и сбъднати мечти!

П О ЗД РА В К Ъ М Н О В О Р ОД Е Н И Т Е
Д Е Ц А В О Б Щ И Н А ВЪ Р Ш Е Ц

Уважаеми съграждани и гости на
Вършец,

Туристически информационен
център гр. Вършец се обръща към
всички лица и институции, ангажи-
рани в туристическия бранш, както
и към всички, заинтересовани от
по-доброто туристическо и инфор-
мационно обслужване в града ни,
да изпратят своите конкретни пред-
ложения и нови идеи за по-ната-
тъшното развитие на туризма (във

всички негови видове) чрез създа-
ване на нови атракции или разши-
ряване на предлаганите
туристически услуги, на електрон-
ния адрес на
Туристическия център tic_var-
shets@abv.bg.

Вашите идеи и предложения ще
бъдат използвани за разработване и
кандидатстване с проекти за фи-
нансиране пред различни донорски
организации.

ЗАЕДНО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА



Огромна тиква израсна в двора
на нашия съгражданин Румен
Евденков, на ул. “Васил Левски”.
И макар че в книгата на рекор-
дите Гинес са регистрирани
далеч по-големи чудеса, за
нашия планински градец тя си е
направо тиква-рекордьор. Оби-
колката й е с дължина 1.53 м и
тежи 50 кг.
Свикнали сме да мислим, че го-

леми тикви се раждат само в по-
лето, при чернозема, но ето че и
при нашия климат, надморска
височина и бедна почва може да
се отгледа тиква за чудо и при-
каз. Може би чистият планински
въздух е виновник за това – ше-
гува се стопанинът.
Семената за засаждане на тик-

вата са от “чуждоземска по-
рода”. Донася ги съпругата на
Румен, когато се връща от гурбет
в Италия. Там тиквите са ог-
ромни, но иска да пробва ще ви-
реят ли те в България, ще станат
ли толкова големи като тези в
Италия. Д-р Дамян Иванов едно
време донесе семена за цял парк
от Австрия и колко цветя и
храсти се прихванаха, та една
тиква ли няма да може ?
Тиквените семки са 7-8 на

брой, засадени са през месец
март в кофички от кисело мляко,
както си му е редно за всеки раз-
сад. На 24 май са боднати в зе-
мята и се чака с нетърпение
резултата.
Всички стъбла дават плод, през

октомври вече са узрели и са го-
тови за откъсване. За икономия

на място по земята (врежовете са
много дълги), за да не се калят и
за да ги огрява повече слънце,
тиквите са повдигнати и вързани
над земята в специално израбо-
тени мрежички.
След като най-голямата тиква

вече е откъсната питам стопа-
нина й какво ще прави с толкова
голяма тиква. Няма да можем да
я изконсумираме наведнъж или
да я съхраним, затова ще я раз-
режа на парчета и ще я продам
на пазара във вторник, цялата
няма да има кой да я купи – от-
сича Румен Евденков и още от
сега прави планове за бъдещата
реколта догодина.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТИКВА ЗА ЧУДО И ПРИКАЗ
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Венислав Митков Митов е един
от стожерите на младия
футболен отбор „Промил”
Вършец. С него разговаряме за
успешния старт на отбора в
Аматьорската мини футболна
лига.

- Вени, как се формира вашия
отбор и се включи в
Аматьорската лига?

- В основата на „Промил”
Вършец стоят футболистите от
„Промил” Заножене, с който от
три години участваме в турнира
по футбол по време на Празника
на курорта. Директорът на завода,
инж. Анатоли Димитров е
наблюдавал играта ни, забелязал,
че израстваме като отбор и ни
покани. Сега играем в
Аматьорска мини футболна лига,
под егидата на БФС. В нашата
група са 14 отбора. Вече делим

първото място с AC Ferion.
Всички футболисти са от Вършец
– студенти, работещи, ученик в
Монтана.

- Как се отнасят към вас
другите отбори?

- Посрещнаха ни с
пренебрежение, но падат от нас.
Отборите са на високо ниво, това
е добре за развитието ни. В лигата
няма възрастови ограничения.
Има и отбори с по-възрастни
играчи, те са по-опитни. Има и
млади. Ние сме най-младият
отбор и това ни помага.
Конкуренцията е голяма и да си
първи в групата никак не е малко.

- Някои казват, че футболът на
малки врати не е истински
футбол?!

- Футболът на малки врати е
направен за аматьори, които
нямат достатъчно физическа
подготовка да играят на голямо
игрище, където се иска повече
тичане.

На малко игрище се иска
подаване на крак – точно. Играта
е бърза. Няма време за мислене.
Пресират те и трябва да подаваш
топката. Това е по-техничен и
интелигентен футбол.

- Ти вече си студент в УНСС,
няма ли футболът да ти пречи
на изпитите?

- Не може да ми пречи. Най-
важно е желанието – може да се
намери начин да се съчетаят
ангажиментите. Аз играя от пети
клас. От седми клас в юношите на
ФК Вършец – 99, в десети и
единадесети клас при мъжете;

после в „Ком – Миньор” – не ми е
пречело на ученето.

Обичам спорта като цяло. А
футболът е част от живота ми,
обичам и да играя, и да гледам, не
е просто хоби. Футболът ми носи
радост, наслада.

- А загубите?
-Те са част от играта.
- Какъв е твоя принос за

представянето на отбора?
- Постиженията ни са резултат

от играта на целия отбор. Ние
играем колективно. Разбираме се
добре на терена, защото отдавана
играем заедно. Приятели сме,
излизаме заедно. Точно затова ни
е харесал Димитров, че не се
караме на терена. Дори да ни
вкарат гол – не се караме –
продължаваме и вкарваме два
гола. Всички са сериозни, никой
не отсъства. Господин Димитров
е коректен към нас и ние към
него. Чест му прави, че
спонсорира такъв отбор.

- Какви са амбициите ви?
- Да се представим добре, да се

запази самия отбор. Наша цел е и
да се популяризира града и
курорта Вършец.

- А по-натам?
- Ще бъдем първи – без

съмнение. Има и международни
турнири. Това е въпрос на
бъдещето. Апетита идва с
яденето. Ние ще дадем каквото
трябва.
С такива млади и амбициозни
футболисти отборът
несъмнено ще пожъне успехи!

Юлия АНТОНОВА

ВЕНИСЛАВ МИТОВ: „ЩЕ БЪДЕМ ПЪРВИ - БЕЗ СЪМНЕНИЕ”

Традиция стана в навечерието на
деня на народните будители СОУ
„Иван Вазов” да отбелязва и пат-
ронния си празник. И тази година,
предвождани от знамената, духо-
вата музика и мажоретките, уче-
ници и учители дефилираха през
града, за да отбележат своя праз-
ник в Народно читалище „Христо
Ботев”.

Наши гости бяха кметът на об-
щината г-жа Боряна Бончева, учи-
тели-пенсионери, родители,
спонсори.

Тържеството бе посветено не
само на будителите от далечното
минало, но и на постиженията
български. Защото България не
може да се мери с по-силните ико-

номически държави, не може да се
нареди сред най-влиятелните по-
литически, но по едно не им от-
стъпва – това са достойните и
талантливи българи, които през го-
дините успяха да я прославят пред
целия свят.

България се гордее с най-старото
обработено злато в света; с пра-
българския календар; с Мадарския
конник; изпълнението на песента
„Излел е Дельо хайдутин” от Валя
Балканска – музикално послание
към далечния Космос; с Асен Йор-
данов – въвел третото крило в са-
молетостроенето; Дан Колов;
Стамен Григоров – изследвал мик-
рофлората на българското кисело
мляко; Джон Атанасов – създал

първообраза на съвременни ком-
пютър; Петър Петров- изобретил
първия електронен ръчен часов-
ник; Д-р Иван Митов – открил
шестия тон на сърцето; проф. Ди-
митър Съселов – открива най-от-
далечената планета, известна на
астрономите.

Като споменаваме днес нашите
народни будители, това означава,
че сме си дали сметка сред водо-
въртежа на хаоса кои сме и в какво
е силата ни. А това е първата по-
беда на духа над разрухата, лъжата
и родоотстъпничеството.

Директорът на СОУ „Иван
Вазов” – Ани Ангелова връчи по-
четното звание „Заслужил учител”
на Григор Иванов, дългогодишен
преподавател по геогрфия, тре-
ньор на отборите по туристическо
ориентиране, актьор в самодейния
театър.

Г-жа Ангелова представи учили-
щен проект за извънкласни дей-
ности, който стартира през
октомври месец.

Всички се зарадваха на подаръка
от кмета на общината г-жа Бон-
чева – копирна техника и изпра-
тиха с аплодисменти
приветствието й.

Настроението се поддържаше от
чудесните изпълнения на вокал-
ната група на училището и Ду-
навското хоро на малките
танцьори.

Ю. АНТОНОВА

СОУ „ИВАН ВАЗОВ” – С ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ БУДИТЕЛИТЕ И ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

СПОРТ

Победен рейд на футболния отбор „Промил” – Вършец

1 ноември – Ден на народните будители

ЗАБАВНО


