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На 28 май 2018 г. (Свети дух),
обявен за празник на град Мон-
тана, на официална церемония по
време на тържествената сесия,
която се проведе в голямата зала
на Младежкия дом, в присъст-
вието на висши представители на
Българската православна църква,
кметове от побратимени градове
от 12 държави, народни предста-
вители, общински съветници, ин-
телектуалци, бизнесмени,
граждани и гости, нашият съг-
ражданин - писателят и журна-
лист Мартен Калеев, живеещ в
областния център, е обявен за но-
сител на Почетния знак на Об-
щина Монтана.

Почетният знак се съпътства от
почетна грамота, в която се
указва поводът за връчването му
и от званието “Почетен гражда-
нин на Монтана”.

Наградата се присъжда след
проучване и номинации в пуб-
личното пространство на региона
и след тайно гласуване на съвет-
ниците.

Инж. Иво Иванов - председател
на общинския съвет – Монтана
откри тържествената сесия и в
изпълнение на решение на Об-

щинския съвет - Монтана от 29
април 2018 г., кметът на община
Монтана Златко Живков връчи
почетния знак и грамотата на
Мартен Калеев.

През 2009 г. Калеев бе удостоен
с почетното звание „Заслужил
гражданин на Вършец“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

На 14 май министърът на об-
разованието и науката Красимир
Вълчев посети община Вършец.

Министърът обсъди с кмета на
Вършец инж. Иван Лазаров и
областния управител на област
Монтана Росен Белчев възмож-
ностите за увеличаване и разши-
ряване на професионалното
образование и обучение.

Във Вършец Красимир Вълчев
посети начално училище "Васил

Левски", където се запозна с
дейността на екипите по обхват
на децата и учениците и дейнос-
тите по интереси, в които участ-
ват над 100 деца. Благодарение
на активната работа с родите-
лите, които си сътрудничат с
учителите, а някои от тях члену-
ват и в обществения съвет, де-
цата посещават училището с
желание.

Спас ЗАРЧЕВ

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВА-
НИЕТО ПОСЕТИ ВЪРШЕЦ

ПИСАТЕЛЯТ-ЗЕМЛЯК МАРТЕН КАЛЕЕВ СТАНА
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА МОНТАНА

С официална церемония, на
08.05.2018 г. кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров откри
новоизградени атракционни съо-
ръжения в рамките на Проект №
CB007.1.11.143 „Рекреативните и
спортни обекти като туристи-
чески потенциал за региона”, реа-
лизиран с безвъзмездната
финансовата помощ на Програ-
мата за трансгранично сътрудни-
чество Интеррег - ИПП
България–Сърбия, 2014-2020 г.

Община Вършец е бенефициент
и водещ партньор по проекта, а
партньор от сръбска страна е
„Спортен център Пирот „– град
Пирот.

Общата цел на проекта е да до-
принесе за балансираното устой-

чиво развитие на трансграничния
район Вършец-Пирот не само
чрез използване на съществува-
щия туристически потенциал, но
и чрез изграждане на нови турис-
тически обекти, което ще повлияе
положително на икономическия
растеж на регионално ниво.

Проектът се реализира по дого-
вор за субсидия № РД-02-29-
262/22.11.2016 г., с
продължителност 18 месеца, в
срок от 23.11.2016 г. до 22.
05.2018 г.

По проекта на територията на
град Вършец са реализирани
общо шест рекреативни и спор-
тни обекта: атракционен „въжен
парк” в парковата зона на града,
две детски и една фитнес пло-

щадка в „Слънчевата градина“,
фитнес площадка в парка до СБР
„Свети Мина“ и скейтборд пло-
щадка до минералната чешма.
Изпълнител на обектите е фирма
„Джерамис Интернешънъл” ООД
– гр. София.

На територията на град Пирот е
изграден увеселителен „адрена-
лин“ парк с площадки за скей-
тборд, детска площадка и кътове
за отдих.

Проектните дейности включиха
още:

• Разработване на стратегически
план за подобряване предлага-
нето на спортен туризъм в тран-
сграничния регион
Вършец-Пирот;

• Организиране на партньорски
форум и обмен на опит между
участниците по проекта в град
Вършец;

• Семинари и изграждане на ка-
пацитет в град Пирот;

• Популяризиране на дейнос-
тите по проекта и оценка на ре-
зултатите;

• Управление на проекта.
Общата стойност на безвъз-

мездната финансова помощ за
двата партньора е 588 460,10
евро, като проектният бюджет на
община Вършец възлиза на 287
093,73 евро.

Таня ПЕТРОВА
Тази публикация е създадена по Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически по-

тенциал за региона”, Договор No РД-02-29-262/22.11.2016. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Про-
грамата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007.
Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Вършец и по никакъв начин не трябва да се въз-
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ВЪВ ВЪРШЕЦ
ОТКРИХА НОВИ

СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На 11.05.2018 г. в СУ „Иван
Вазов“ кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров награди
абитуриентите-отличници от
Випуск 2018 на община Вършец
с грамоти, ленти, часовници,
значки и парични награди:

Александра Алексиева, Габ-

риела Найденова, Димана Евге-
ниева, Димитър Тошев, Ивелина
Петрова, Петър Антонов, Цвети
Замфиров, Ива Тачева, Нелина
Минкова, Димитър Стефанов и
Ивета Иванова.

Спас ЗАРЧЕВ

НАГРАЖДАВАНЕ НА АБИТУРИЕНТИ
- ОТЛИЧНИЦИ ВИПУСК 2018

На 1 юни, по случай Междуна-
родния ден на детето, на откри-
тата сцена пред НЧ „Христо
Ботев - 1900” Община Вършец
организира забавно детско шоу
"Игри и забавления без край”.

За празничното настроение на
децата и на всички, които все още
пазят детското в сърцата си, се
погрижиха актьорите-самодейци
Даниела Лилова, Венислава Зам-
фирова и Петя Горанова от Теат-
рална формация „Медека” към
НЧ „Христо Ботев – 1900”, въп-
лътили се в ролите на клоуните
Пупи, Папи и Пипо.

Децата от всички групи на
Детска градина „Слънце” бяха
подготвили програма с танци,

която представиха пред публи-
ката.

Участници и зрители се пото-
пиха в игри и приключения, в ра-
достна глъчка и забавления.
Много песни, танци и различни
състезания подгряваха емоциите
на празника.

Участниците в детското шоу по-
лучиха играчки, книжки с при-
казки, лакомства и награди,
осигурени от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров,
Мария Маринова – управител на
СПА хотел „Съни гардън“, Арт
клуб на самодееца, Диана Верне-
зова, СПА хотел „Медикус“ и
Йордан Станимиров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ ОТБЕЛЯЗА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА
ДЕТЕТО СЪС ЗАБАВНО ШОУ



Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, заедно с кмета на
община Берковица инж. Милчо
Доцов подписаха с министъра на
околната среда и водите Нено
Димов договор за безвъзмездна фи-
нансова помощ за изграждане на
компостираща инсталация за би-
тови отпадъци. Церемонията по
парафиране на договора се състоя
в Министерството на околната
среда и водите. Стойността на под-
писания договор е 3 739 389.06 лв.
с ДДС.

Целта на проекта е да се намали
количеството депонирани биораз-
градими отпадъци, генерирани на
територията на общините Вършец
и Берковица, чрез разделното съби-
ране и оползотворяване на зеле-
ните битови отпадъци. Тази цел е в
съответствие с европейските и на-
ционалните цели за поетапно на-
маляване на количествата на
биоразградимите битови отпадъци,
предназначени за депониране.
Проектът допринася и за подобря-
ване на ресурсната ефективност,
като в резултат от инвестицията от-
падъкът ще се превръща в оползот-
воряем ресурс – компост.

Другото важно значение на про-
екта е да се осигури необходимата
инфраструктура за разделно съби-
ране и оползотворяване на зеле-
ните битови отпадъци в общините.
Капацитетът на компостиращата
инсталация ще е 3 700 т./г. и ще
бъде разположена на територията

на община Берковица.
Компостиращата инсталация ще

преработва разделно събрани зе-
лени битови отпадъци от населе-
ните места на територията на двете
общини и ще произвежда високо-
качествен компост. Ще бъдат оси-
гурени и машини, техника и
контейнери за въвеждане на систе-
мата за разделно събиране и транс-
портиране до компостиращата
инсталация на зелените биоотпа-
дъци в община Вършец и община
Берковица. Ще бъдат доставени
232 броя пластмасови контейнери
за разделно събиране на зелени от-
падъци с обем на всеки контейнер
1,1 куб.м, 1 брой камион за транс-
портиране на разделно събрани зе-
лени отпадъци, 1 брой бордови
автомобил и 1 брой шредер.

Социално-икономическите ползи
от изпълнение на проекта са насо-
чени към подобряване на качест-
вото на околната среда за жителите
в двете общини и разкриване на
нови работни места.

С изпълнението на проекта в об-
щините Вършец и Берковица ще
увеличи количеството на рецикли-
рани и оползотворими отпадъци и
ще се намали количеството на де-
понирани отпадъци в Депо Мон-
тана. Друга полза за двете общини
е намалението на отчисленията по
чл.64 от Закона за управление на
отпадъците с 50 %.

Таня ПЕТРОВА
Спас ЗАРЧЕВ

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА

ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО
НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

С Решение № 553 от Протокол №
41/ 28.03.2018 г., Общински съвет –
Вършец възложи на кмета на общи-
ната да администрира дейности по
кандидатстване и отпускане на
средства за благоустрояване и озеле-
нявани на отделни имоти, публична
общинска собственост в различни
части на гр. Вършец.

Допустими дейности за финанси-
ране - критерии:

• Поддръжка и ремонт на приле-
жащи тротоарни площи – подмяна на
тротоарни плочи, настилки, монтаж
на нови плочи, бордюри, подравня-
ване на площите и др.;

• Засаждане на дървесна и храстова
растителност;

• Обособяване на вътрешноблокови
и вътрешноквартални градини и
цветни фигури – изравняване, затре-
вяване, почистване и др.;

• Направа и монтаж на пейки, из-
пълнение и оборудване на места за
отдих.

Условия за включване на обекти
за благоустрояване:

• Обектът, който се предлага, да е
публична общинска собственост;

• Дейностите да отговарят на кри-
терия за допустимост;

• Да се осигури дялово участие в
реализацията на дейностите – фи-
нансово или нефинансово (труд,), в

размер на 25 % от общата стойност;
• Обектът да е изпълним съгласно

указанията на комисията, назначена
със Заповед на кмета на общината,
която разглежда постъпилите пред-
ложения;

• Не се допуска повече от едно
предложение за един обект в рамките
на една календарна година;

• Максималният размер на финан-
сиране на малките благоустрой-
ствени дейности да е до 1 000 лв.

• Срок за изпълнение на одобрен
обект – 30 дни,

• Срок за изпълнение на дейностите
за текущата година: до 31.10.2018 г.

Право да кандидатстват за фи-
нансиране на обекти имат:

• Физически и юридически лица;
• Местни общности;
• Неправителствени организации.
Местните общности са формална

група от физически лица, обединени
от идеята и заинтересовани от реша-
ването на конкретен проблем, свър-
зан с подобряване на средата за
обитаване в даден квартал, жилищен
блок.

Ред за кандидатстване за включ-
ване на обектите:

1. Подаване на заявление по об-
разец в деловодството на община
Вършец;

Срок: текущ;

2. Деклариране от кандидата на дя-
ловото му участие във формуляра –
финансово или нефинансово (труд,)
за реализацията на дейностите , в
размер на 25 % от общата стойност
на обекта;

3. Разглеждане на предложението
от комисията, назначена със заповед
на кмета на общината и уведомяване
на кандидатите с мотивирано писмо;

Срок: 14 дни след срока по т.1.
4. Сключване на споразумение за

реализация на благоустройствени
дейности до размера на одобрените
средства;

Срок: 10 дни след уведомлението
по т. 3.

5. Предоставяне на материали от
Общината с предавателно-приемате-
лен протокол;

Срок: до 10 дни след подписване на
споразумението;

6. Изпълнение на предвидените и
одобрени дейности.

Срок: не по-дълъг от 30 (тридесет)
дни от датата на подписване на спо-
разумението;

7. Отчет и приемане на обекта.
Срок: 10 дни след приключване на

дейностите.
ФОРМУЛЯР за кандидатстване

може да бъде изтеглен от сайта на
Община Вършец: www.varshets.bg

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СТАРТИРА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
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Скъпи приятели,
Изминаха 5 успешни години от

старта на филантропичната идея на
изпълнителния директор на «Елек-
тростарт» инж. Анатоли Димитров
в подкрепа на изявените деца на
Вършец, а именно: създаването на
математическа школа „Електрос-
тарт“ през 2013 г., а година по-късно
и Школа по български език и лите-
ратура „Вълшебно слово“ към СУ
„Иван Вазов”. Двете школи са пред-
назначени специално за деца, които
имат изявени способности в двете
области, искат да задълбочат своите
знания, както и да премерят сили
със своите връстници на регионални
и национални състезания по мате-
матика и творческо писане.

На 31 май изпълнителният дирек-
тор на компанията инж. Анатоли
Димитров официално закри учеб-
ната 2017/2018 година в двете
школи. В актовата зала на СУ „Иван
Вазов”, в присъствието на ученици,
родители и учители, инж. Димитров
сподели: „В живота си човек все-
кидневно взема решения, като част
от тях са грешни, други - правилни.
Аз знам, че решението, което взех
преди 5 години за създаване на шко-
лите по математика и български
език и литература e от онези реше-

ния, които променят живота на
много от вас. Това са решения, които
дават възможност на учениците да
учат в една по-различна среда и да
постигат по-добри резултати. Това
са решения, които дават възможност
за постигане на по-големи успехи от
училището, дават възможност за
постигане на по-добра изява от учи-
телите, дават възможност за гордост
от страна на родителите.

През всичките тези 5 години
«Електростарт» винаги е давал най-
доброто за успешната работа на
школите.

Ние ще продължим и занапред да
развиваме школите по математика и
български език и литература, като
ключово за бъдещите успехи е же-
ланието на учениците и учителите
да продължат заедно с нас напред”.

На тържественото закриване на
двете школи Надя Йорданова - ди-
ректор „Финанси, човешки ресурси
и администрация» в «Електростарт»
запозна присъстващите с успехите
на младите математици и таланти по
български език и литература за из-
миналите години.

През учебната 2017/2018 г. сред
изявените ученици с високи пости-
жения в математическа школа
„Електростарт“ са:

1. Росица Альошева:
• 2-ро място на областно ниво на

Коледно математическо състезание
и 2-ро място на областно ниво на
олимпиада;

2. Бенджамин Тодоров:
• 4-то място на областно ниво на

„Европейско кенгуру“;
3. Ния Миткова:
• 3-то място на областно ниво на

Коледно математическо състезание;
4. Доброслав Василев:
• 3-то място на областно ниво на

Коледно математическо състезание.
Част от постиженията през изми-

налата година, с които клубът по
български език и литература „Въл-
шебно слово” може да се гордее са:

1. Александра Йосифова:
• 1-во място в конкурса „Летене по

Радичков“;
• 2-ро място за репортаж на На-

ционален журналистически конкурс
„Григор Попов“;

• Награда за есе „Европейско меж-
дучасие“ и посещение в Брюксел;

2. Димана Евгениева:
• 3-то място за очерк на Национа-

лен журналистически конкурс „Гри-
гор Попов“;

3. Ива Тачева:
• 3-то място за репортаж на На-

ционален журналистически конкурс
„Григор Попов“;

4. Цвети Велизаров:
• Награда за есе „Европейско меж-

дучасие“ и посещение в Брюксел;
• На национален конкурс на МОН

и Българската патриаршия, учени-
ците от Клуба по творческо писане
„Вълшебно слово“ са отличени с 4
награди, като едната от тях е Голя-
мата награда на Патриаршията.

През всичките години учениците

от двете школи печелят стипендии и
призови места на национални кон-
курси, постигат високи резултати от
външните оценявания. Благодаре-
ние на допълнително придобитите
знания и умения се преборват за
места в желаните университети.

Преподавателите от двете школи –
Адриана Андреева и Венета Макси-
мова благодариха за доверието и из-
казаха удовлетворение от успехите
на младите таланти. И ние им бла-
годарим за желанието, с което рабо-
тят и за усилията, които полагат.

За «Електростарт», за всички ро-
дители, ученици и учители няма по-
голяма радост от успехите, които
постигат учениците в тези школи.
Няма по-важна задача от развитието
на потенциала, който е заложен във
всички тези талантливи деца. Щас-
тие и привилегия е да бъдеш участ-
ник в изграждането на бъдещето и
ние ще продължим да подкрепяме
децата на Вършец.

Разделяме се с пожелание за още
много постижения, благополучна
кандидатстудентска кампания на
дванадесетокласниците и на всички
– весело изкарване на лятната ва-
канция! А наесен с нови сили от-
ново в клас!

«ЕЛЕКТРОСТАРТ» АД

ЗАКРИХА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ШКОЛИТЕ НА „ЕЛЕКТРОСТАРТ“

Община Вършец спечели нов про-
ект, финансиран в рамките на На-
ционалната програма „За чиста
околна среда – 2018 г.“ – „Обичам
природата и аз участвам“ от Пред-
приятието за управление на дейнос-
тите по опазване на околната среда.

Проектът е за обновяване на меж-
дублоково пространство и изграж-
дане на детска площадка в УПИ І,
кв. 72 по регулационния план на
град Вършец, ул. „Елена Теодо-

сиева“.
Новопроектираната детска пло-

щадка е с модерен дизайн, оборуд-
вана е с детски съоръжения,
предлагащи различни игрови компо-
ненти, пейки, табели, както и ударо-
поглъщаща настилка. Всички
съоръжения ще отговарят на Евро-
пейските изисквания и норми за без-
опасност.

Изграждането на нова детска пло-
щадка ще задоволи потребностите
на децата от град Вършец за игри на
открито. Децата имат необходимост
от пространство за игра, естетична и
добра поддържана среда, което се

постига чрез изграждането на детски
площадки.

Дейностите по проекта ще спомог-
нат за по-широкото включване на
жителите в живота на общността;
ще инициират устойчиви дейности
на общинско ниво, ще стимулират
други подобни инициативи, подоб-
ряващи природната и жизнената
среда на местната общност. Обновя-
ването на градския пейзаж, изграж-
дането на зони за отдих и спорт ще
направи курорта Вършец в още по-
привлекателно и желано място за
живот и почивка.

Таня ПЕТРОВА

ОДОБРЕН ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В

УПИ I, КВ. 72 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГРАД ВЪРШЕЦ”
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Българският трибагреник от-
скоро посреща по нестандартен
начин жителите и гостите на с.
Долно Озирово. Пилонът е висок
6м, а българското знаме с дължина
3 м е монтирано на най-близкия и
висок връх до селото - “ Креща “,
над старите варници. Трибагрени-
кът радва постоянно жителите на
с. Д. Озирово и с. Стояново, и на
всички пътуващи по пътя Вършец-
Враца. Като кмет на селото израз-
явам своята безкрайна
благодарност към Ивайло Цвет-
ков, неговия непълнолетен син
Милен Цветков и на Димитър
Кунев - син на родената в Д. Ози-
рово стоматоложка Теменужка
Терзийска. Тримата истински
БЪЛГАРИ и родолюбци за своя
сметка и със свой труд осигуриха
необходимите материали за ини-
циативата. Ежедневно получавам
обаждания от наши и от случайно
преминаващи граждани, с пожела-
ния за живот и здраве на инициа-

торите и изпълнителите на това
патриотично и родолюбиво дело.
Да са живи и здрави!

Още една приятна среща бележи
обществения живот на селото. На-
шият земляк и неподражаем тво-
рец -писателят Никола Статков,
който е и почетен жител на гр.
Вършец, непринудено и увлека-
телно разходи почитателите на не-
говото перо из своя живот,
споделяйки любопитни случки от
своето ежедневие. Част от него-
вите герои са и от нашето родно
Долно Озирово, в което, оказа се,
че той има много лични приятели
и много спомени от младежките
си години. От името на кметство
Д.Озирово и от НЧ “ Просвета-
1946 “ поднесохме на нашия скъп
гост икона на

Божията майка с младенеца в
обков, както и специално израбо-
тен колаж с много снимки, отраз-
яващи живота на жителите на с. Д.
Озирово.

Разбира се, не липсваха домашно
приготвените сладки и десерти,
както и традиционната за бълга-
рите домашна баница. Председа-
телят на местното читалище
Милка Ерменкова и аз като кмет
на селото благодарим на нашия
гост и майстор на най увлекател-
ните романи и разкази, така
близки до нашия бит и култура,
поради близостта на неговото
родно село Долна Бяла речка и на-
шето Долно Озирово. Статков
подари част от книгите от своето
творчество на местното читалище,
раздаде автографи на всички при-
състващи и от сърце благодари за
поканата да посети нашето село.
Морална награда за проведената
среща в това бездуховно време

бяха думите му, че след стотици
места в страната и чужбина и при-
съствието му на толкова срещи ни-
къде и никога не се е чувствал така
уютно и приятно, както в с. Д.Ози-
рово.

Следващото събитие бе отслуже-
ният на 21.05.2018 г. курбан за
здраве и плодородие, посветен на
празника Св. Св.Константин и
Елена.

Курбанът, приготвен от Геновева
Давидова, бе осветен от свеще-
ника и наш приятел отец Любо-
мир, а с присъствието си нашия
празник уважиха кметът на об-
щина Вършец Иван Лазаров и
зам.- кметът Петър Стефанов.
Благодаря на нашия и мой приятел
Асен Петров - земеделски произ-
водител от Д. Озирово, който дари
две агнета за курбана, както всъщ-
ност прави всяка година. На него
и на семейството му желая да
бъдат здрави,все така упорити и
работливи. Да се радват на добри
добиви и добри резултати от труда
си.

Ангел ПЕТРОВ
Кмет на с. Долно Озирово

ПРАЗНИЦИ НА ДУХА В ДОЛНО ОЗИРОВО

На 24-ти май в сградата на Син-
дикат "Образование" към КТ
"Подкрепа", четири творчески
екипа достойно представиха учи-
лището в благородна надпревара
с учители и ученици от цялата
страна и получиха заслужени на-
гради в националния конкурс "На
учителя с любов".

Наградите връчиха официал-
ните гости на тържествената це-
ремония: Красимир Вълчев -
Министър на образованието, д-р
К. Тренчев - почетен председател
на КТ "Подкрепа", д-р Юлиан
Петров - председател на Синди-
кат "Образование" към КТ "Под-
крепа", проф. Росица Пенкова -
директор на ДИУУ-СУ "Климент
Охридски", д-р Ваня Кастрева -
началник на РУО - София и Йор-
данка Фандъкова - кмет на град
София.

Компетентното жури в състав:
проф. Р. Пенкова - директор на
ДИУУ - СУ "Кл. Охридски"
София, Ваня Малакчиева и Ва-
лентен Мечанов - преподаватели
в НУИИ-София и комисия на
Синдикат "Образование" присъди
четири награди за СУ "Ив. Вазов"
- гр. Вършец.

В конкурс за учители-творци
есето на тема "Учител - съдба или
избор" на Анелия Иванова зае
трето място.

В раздел "Ученическо твор-
чество" за рисунка на тема "24-ти
май" във възрастова група І-ІV
клас, Виктория Георгиева от 3-ти
"а" клас с класен ръководител
Дора Данаилова зае трето място,
а ЦДО 3-ти "а" клас с учител Ане-
лия Иванова и ЦДО 5-ти клас с
учители Мария Вълчева и Да-
ниела Георгиева бяха наградени с
грамоти за най-масово участие и
креативност.

Анелия ИВАНОВА

ЧЕТИРИ НАГРАДИ ЗА СУ "ИВАН
ВАЗОВ" НА НАЙ-СВЕТЛИЯ

БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК

Не са много имената от района
на община Вършец, които можем
да поставим наред с името на ге-
нерал-лейтенант Трифон Балкан-
ски – герой от съпротивата
срещу фашизма.

Чест прави на жителите на не-
говото родно село Спанчевци, че
са поставили и съхраняват в цен-
търа на селото паметна плоча за
героя!

По случай 98 години от рожде-
нието и 13 години от неговата
смърт, на 3 април т.г. там се про-
веде възпоменателно тържество,
организирано от общинските ръ-
ководства на БАС и БСП – Вър-
шец.

Гости на тържеството бяха
синът на генерал Балкански –
Владимир Балкански, област-
ните председатели на БСП и БАС
– Монтана Пламен Младенов,
Зоя Станоева и Велизар Симео-
нов, антифашисти и социалисти
от Монтана, Вършец и Спан-
чевци.

В емоционалното и правдиво

слово Антон Матеев – председа-
тел на БАС – Вършец разказа за
живота и дейностите на генерал
Балкански, изпълнени с всеот-
дайност и героизъм. Партизанин
в три страни, член на комунисти-
ческите партии в две държави,
ръководител на партизански от-
ряди и съединения в Сърбия,
Македония, Гърция и България.
Дългогодишен народен предста-
вител от Вършечки избирателен
район. Допринесъл много за раз-
витието на общината. Думите
„кристално чист и честен – не
искаше нищо за себе си“ прозву-
чаха като кулминация във възпо-
менателната реч на оратора.

Присъстващите поднесоха
венци и цветя на признателност
пред паметната плоча на Трифон
Балкански.

Самодейци от клуб на пенсио-
нера „Козница“ – гр. Вършец из-
несоха художествена програма.

Поклон пред един достоен
живот!

Мария ДИМИТРОВА

ПАМЕТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ

На 31 май, на специална цере-
мония в Художествената галерия
във Вършец бяха връчени награ-
дите на победителите в станалия
вече традиционен, ІІ-ри литерату-
рен конкурс на тема: „Вършец –
мой любим град“.

Конкурсът е организиран от
клуб „Чинари“ и Община Вършец
и тази година е в две категории:
поезия и проза, без разделение по
възрастови групи.

Жури с председател Венета
Максимова – учител по български
език и литература в СУ „Иван
Вазов“ и членове: Олга Яничкова
– зам.-председател на Общински
съвет Вършец, учител, Цветелина
Въглярска – литератор, директор
на ЦПЛР – ОДК – гр. Вършец,
Райна Симова – представител на
клуб „Чинари“, дописник и Милка
Иванова – учител по български
език и литература, оцени творбите
при пълна засекретеност и ано-
нимност по отношение на име-
ната на авторите.

В конкурса участваха 18 автори
с 21 литературни творби – стихо-
творения, разкази, есета.

Първо място в категория „По-
езия“ зае Николай Страхилов (с
литературен псевдоним Нехайко)
с поемата си „На тебе– мой роден
град“.

В категория „Проза“ победител

стана Анелия Иванова с разказа
си „Вършец – мой любим град“.

Имената на спечелилите бяха
разсекретени и обявени от пред-
седателката на клуб „Чинари“
Савка Серафимова, а зам.-кметът
на община Вършец Петър Стефа-
нов връчи на победителите гра-
моти и парични награди по 100
лева, предоставени от Община
Вършец.

Специалната награда на клуб
„Чинарите“ – приз- статуетка, по-
лучи третокласничката от СУ
„Иван Вазов“ Христомира Ива-
нова.

Бяха връчени две поощрителни
награди и две награди на млади
таланти. В категория „Поезия“ по-
ощрителна награда от 50 лева по-

лучи Илиана Йорданова, а в кате-
гория „Проза“ – Ивелина Гео-
ргиева.

Награди по 50 лева за млади та-
ланти получиха Димина Анге-
лова, на 13 години (категория
„Поезия“) и Александра Йоси-
фова – ученичка от СУ „Иван
Вазов“ (категория „Проза“).

Всички участници във Втория
литературен конкурс „Вършец –
мой любим град“ получиха гра-
моти за участие от кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров.

Намеренията на организаторите
на литературният конкурс са от
следващата година той да бъде
включен в Културния календар на
община Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВТОРИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КОНКУРС
„ВЪРШЕЦ – МОЙ ЛЮБИМ ГРАД“

Триметров трикольор вече посреща жители и гости от най-високия връх
на с. Долно Озирово - „Креща“. Местни родолюбци честваха заедно

курбана на селото, а писателят Никола Статков дари на местната
библиотека голяма част от своите книги

Конкурсът е анонимен.
За участие, авторът трябва до

11-ти юли 2018 г., към електронна
поща
FundLachezarStanchev@gmail.com
да изпрати файл (.doc), съдър-
жащ: един непубликуван сонет от
свое име или чрез псевдоним.

Приемат се творби в различни
вариации на формата сонет, както
и опити за модернизиране на
формата. Сайт: www.slance.eu

Жури на конкурса: поетът
Бойко Ламбовски – председател и
членове: Мартен Калеев - поет,
писател и журналист и литера-
торката проф. д.ф.н Румяна Л.

Станчева.
Награди: Първа награда – 400

лв. с грамота и още значими на-
гради.

Конкурсът е подкрепен от
„Фондация Лъчезар Станчев за
поезия“ – съорганизатор, Нацио-
нален литературен музей, община
Вършец, Алманах „Огоста“, БНР
„Радио Видин“, Регионална биб-
лиотека „Гео Милев“ – Монтана
,вестниците „Труд“ и „Вършец“.

Награждаването ще се състои
на 2 август 2018 г., по време на
Празника на курорта, минерал-
ната вода и Балкана "Вършец
2018".

ВСЕБЪЛГАРСКИ КОНКУРС „НАГРАДА
ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА ПОЕЗИЯ В

СОНЕТ“ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
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За втора поредна година клуб „Чина-
рите“ – гр. Вършец и Община Вър-
шец“ организираха конкурс за
литературно творчество на тема
„Вършец – мой любим град“.
В тазгодишното издание на конкурса
се включиха рекорден брой участници
– 17, които предоставиха за журиране
21 творби.
По молба на читатели и проявен огро-
мен интерес от страна на участници
в конкурса, жители и гости на град
Вършец, публикуваме творбите на на-
градените автори, спечелили призо-
вите места.

І МЯСТО – КАТЕГОРИЯ „ПОЕЗИЯ“

На тебе – мой роден край
Оди, няма да ти пиша.
Някак си не ти отиват.
Не си струват многостишия,
дето бързо се забравят и изстиват.
Затуй няма да хвалебствам патетично.
Не си създаден и за класически комедии.
Усещам те някак романтично,
макар и с щипчица трагедия.
Затова ще го изпея другояче -
кротко, топло и синовно,
тъй, както пее първолаче -
по детски - звънливо и глаьовно.
Ей така, с обич, дето лесно се познава.
С невинна обич - детска, любородна,
която не се осмисля, нито възпитава.
Обич чиста, простичка,... свободна.
Познавам те отдавна -
от първите си детски крачки,
когато лесно падах и безславно,
когато горчиво плачех за играчка.
Познавам те в разцвет,
в луда громкост и притихнала стаеност.
Познавам всеки кът и плет
и те помня пълен с енергия и леност.
А ти? Дали си спомняш, ми е чудно
как някога животът в тебе ври?
Населението ранобудно?
Хора’та ? Забавните игри?
Недей, нищо не помни!
Аз ще помня и за двама.
Ще помня онез незабравими дни,
когато не живеехме във драми,
не скучаехме в полупразни кафенета,
а кестените се търкаляха свободно.
Когато за нас бе ти цялата планета
и бяхме естествени, добри природно.
Ще помня и промяната, дошла внезапно.
Как времето изведнъж се стрелна рязко.
Как бурно и някак поетапно
изпопадаха куп фалшиви маски.
Как под тъжния ти поглед си тръгваха
деца,
за да не се завърнат вече...
Как остаряха набързо нашите лица,
а спомените изостанаха далечни.
Изгряха нови, неистови стремежи,
но ти остана спокоен и невъзмутим,
защото за теб хорските копнежи
са без огън пушек. Просто дим.
Ти знаеш, че никой не е мил
в чуждите предели
И дори гнездо да си е свил
чужденството ще го смели...
И аз си тръгвам, но винаги се връщам.
След ден, след месец, след година.
Ти топло ме прегръщаш
и все по-трудно ми е да замина...
Не бих могъл да те забравя,
където и да ида...Независимо къде!
И не искам вече да го правя,
да късам нишката, дето сърцето ми
преде.
Нишка толкоз силна, толкоз здрава,
че кротко сбран живецът в мен крепи.
И друго нищичко не ми остава,
освен да те обичам no-силно от преди.
Да те обичам всеки ден, и с всеки дъх.
Да съм част от теб и ти от мен.
С любов, над всичко друго взела връх,
ни от време, ни от разстояния сломена.
Оставам. Омръзна ми да бродя.
Оставам тук, в бащините ти прегръдки.
Дори сам по улиците ти да ходя
ще си утолявам любовта на глътки
от твоите извори целебни,
от пролетите ти цветисто-ароматни,
от летата жарки и вълшебни,
дори от зимите, някак топли непонятно.
А когато дойде есен
и под листата алеите се сгушат,
и вятърът засвири валс чудесен
в парка ще приседна и просто ще послу-
шам.
Ти бащински ще ми разкажеш
приказка за здраве и за вечна младост,
дори ще ме погалиш, даже
и сън ще ми дариш с кротка сладост.
После ще попея, или пък ще поплача.

Зависи от приказката, дето ще послу-
шам...,
Но когато тихо падне здрачът
пак в прегръдките ти ще се сгуша.
и неусетно ще започна да сънувам...
Ще сънувам детство, волно и безгрижно
и в съня си ще те чувам,
препълнен с гости най-престижни.
Ще чувам влакчето, шумният оркестър,
бърборенето на липите.
Ще чувам и да те споменават често:
„ Вършец, градчето на мечтите!”
Ще виждам лица сияещи, засмени,
афиши разлепени навсякъде обилно,
стрелбища, циркове, разни „шоумени”
и гости издокарани и стилни.
В съня ми ще мирише на памук,
ще има вкус на захарни петлета.
В него дори ще има звук
от потракване на стъклени шишета.
После пак в съня си, някак ще порасна.
Сигурно затуй, пък ти ще се смалиш.
Вече ще съм ученик, ще имам класна,
а ти все така ще сияеш и блестиш.
Театрали ще те посещават.
Музиканти ще излизат на дебют
песни ще ти посвещават,
а ти ще им предлагаш отдих и уют.
Ще виждам мостът до старото казино,
ще чувам сподавени въздишки в сладък
грях,
акорди от романтични клавесини,
бързи стъпки, скъсани каишки, весел
смях...
Сетне ще стана и войник.
И щете напусна - за първи път.
Ще превземам други планини “на щик”,
но родните ще ме зоват.
Не ми се ще да се събуждам.
Нека сънят ми продължи!
Не ми се скита из предели чужди.
Не искам сърцето все да ми тежи.
Моля ви, не ме будете!
Не ми пробутвайте фалшиви идеали.
Аз обичам своя град и моля извинете,
но не ме вълнуват напразни ритуали.
Затуй, ще си тръгвам и ще се завръщам.
И всеки път отново ще те преоткривам.
Ще се разплаквам пред бащината къща,
ще ти се усмихвам и ще си отивам. ....
За да се върна, за последно.
Разбрал, че само тук ще бъда вечно
млад.
Защото където и да погледна
виждам само теб - любимия ми град!

Николай СТРАХИЛОВ
(Нехайко)

І МЯСТО – КАТЕГОРИЯ „ПРОЗА“

Вършец – мой любим град
(есе)

Мой прекрасен Вършец! Рисувам те с
изящни ръце на художник. Обгръщам с
нежност и обич небето над теб. През
всички мои години, през всички коло-
ритни сезони. Сезони на времето, на по-
мъдряването, сезони на сърцето.
Откривам най-напред детската обич.
Онова чисто чувство на принадлежност
към дома, към семейството, към родния
град и неговото вдъхновяващо очарова-
ние. Денем - тълпи усмихнати хора, аро-
мат на парещи гевречета, невероятния
вкус на пресен яйчен сладолед, а над тях
палави балончета, хвръкнали внезапно
от непохватни детски ръчички. Буренос-
ната обич ги отнася далече, далече - чак
до мистичния „Зелени дел“. Сякаш
летят пъстроцветните ноти на най-звуч-
ните български песни. Пъстроцветните
светлинки нощем рисуват искрящи гир-
лянди по широкия булевард. Потрепват
скъпите спомени, а младостта на Вър-
шец тича насреща ми с развети къдрици,
пламнали очи и кръшен смях.
Тази моя любов има най-прекрасните
цветове. Снежнобялото чело на Тодо-
рини кукли - над загадъчните модро-
сини пазви на Козница, обагрените в
изумруденозелено къдри на вековните
гори, слънчевото злато на есенните чи-
нари, а над цялата тази прелест - сла-
достния дъх на цъфналите липи.Тази
млада любов носи свежия дъх на бор и
планински цветя.
Тази вечна обич танцува грациозно валс
и страстно танго, тръпне в бодрия марш
на „Радецки“, а медните звуци на духо-
вата музика ни мамят с вълшебната си
нишка в чудната Слънчева градина. А
там „Дунавско хоро“ вече се надскача с
уникалното „Вършечко хоро“ , което уж
все наляво се вие, но все напред гордо
върви. И не питаме къде ли ни води!

Прегръща ни с обич, тръпчива и омайна
като старо вино.
Тази любов е не само памет, а нещо дъл-
боко съкровено, недоизказано, но тол-
кова необходимо като капчица жива
вода, като светкавица в безлунната нощ,
като полет за безкрилата птица. Откри-
вам я после в блесналите детски очички,
в пъргавите крачета, които топуркат в
училищния двор, сръчно изплели в танц
„Розите на България“. Дълбоко скрита в
безбрежието на чувствата, спомените и
времето, любовта към родния град е и
онази топла влага в очите: „А помниш
ли, когато…“!
Защото любовта не е само спомен, а
мечтание, надежда и очаквано завръ-
щане. Безпределна щъркелова вярност и
лястовича грижовност. Изстраданото за-
връщане на жените – „баданте“, на ти-
хата гордост в майчините очи, на онова
пътуване към себе си, което все някога
се случва в живота на всеки, но за което
никога не си признаваме.
Тази любов, живителна и плодоносна,
вдъхновяваща, проникновена и пре-
красна, родена от свободолюбивия бъл-
гарски дух! Надживяла делничните
битки, пристрастията, различията и жи-
тейските несгоди.Тази любов е удиви-
телно силна и искрено нежна,
непреходна и тайнствено красива. Пог-
лежда ме мъдро с бистрите очи на мине-
ралните извори и ето - потъвам в нейния
водовъртеж... Всепоглъщаща вихрушка!
Жадувана, стремглава, неумолима и ка-
тегорична като времето.
И само тогава си цялостен, само тогава
си себе си. Защото ние, хората, прили-
чаме на притихналите чинари. Имаме
корен, но имаме и корона и именно тази
великолепна корона показва какво бо-
гатство носим и можем ли да приютим
някого под златната сянка.
А в моя град домът е мястото , където
ме чакат. В моя Вършец, семейството е
там, където зная, че ме обичат. Безрезер-
вно и безвъзмездно. Да имаш и двете в
любимия град, това е моята божия бла-
гословия. Ако и вие имате такава любов,
значи имате всичко! Сега, днес и зави-
наги!

Анелия ИВАНОВА

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА –
КАТЕГОРИЯ „ПОЕЗИЯ“

Посрещам изгрева над върховете
на най-прекрасния градец,
залезите в унес ме люлеят
откакто съм родена във Вършец.

Огърлица прекрасна – планините
обгръщат като страж града,
във който сбъдват се мечтите
за по-щастливи времена.

Вятърът тук милва с длани,
слънцето тук тихо ми шепти,
дъждът тук мие скрити рани,
снегът под мене тук скрипти.

Застанала на моста над реката,
небрежно някак си извил гръбнак,
не трябва да се трудя над словата,
сами те идват някак пак.

И ето, сводът на чинарите
разказва приказка вълшебна и добра,
че изгревите тук са ми другарите,
че залезите не умират със нощта.

Илиана ЙОРДАНОВА

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА –
КАТЕГОРИЯ „ПРОЗА“

Едно незабравимо пътуване

Очите ти са бисери омайни,
Дълбоки кладенци омайни.
Погледнах в тях и се оплетох
и взора си от тях не сведох.

Това беше най-вълнуващото нещо, което
тя беше получавала. Искра беше толкова
погълната от това писмо, че не можеше
да си намери място и обикаляше от стая
в стая. Е, ако можеше да се нарече
писмо. По-скоро приличаше на свитък,
който беше прилежно сгънат на руло и
завързан с розова панделка. „От кой ли
може да е?“, мислеше си тя. Обаче като
го отвори, отвътре изпадна едно малко
листче, на което имаше послепис: „Това,
което държиш е само подсказка за това,
какво е значението на тези свитъци. От

съдържанието на следващите ще се
сетиш кой съм аз. Това, което вече пред-
полагам, че си прочела, е гатанка във
формата на строфа. Целта е да намериш
следващия свитък, като ползваш всяка
дума, която ти напомня на някакъв спо-
мен от изминалото лято. Знам, че това
означава да се върнеш тук, но това е чу-
десен повод да се видим отново.“
Искра се замисли. Преди около една го-
дина беше отишла в китния град Вър-
шец с баба си за лечение и там беше
срещнала много нови хора. Но какво ли
означаваше това? Кой ли й пращаше
тези стихове? И къде ли е следващия
свитък, ако има такъв? В този пишеше
нещо за кладенец.. Ами да, как не се
беше сетила до сега, веднъж ходи с при-
ятели на Райски кът и там пиха вода от
един кладенец. Но това означаваше, че
ще трябва да пропътува целия път от
Пловдив до Вършец, само за да намери
нещо, което не се знае дали изобщо е
там.
Телефона й иззвъня. Майка й й звънеше
да я пита нещо, относно какво ще прави
през почивката си и сега беше тъкмо
удобен момент да говори с нея.
– Мамо, сещаш ли се, че миналото лято
бях с баба във Вършец?
– Да мила, защо? – поинтересува се
майка й.
– Еми, получих писмо от някой че иска
да се върна там.
– Е защо ме питаш? Какво те спира?
Нали си свободна, отиди и се забавля-
вай.
– Ами ти? Искаш ли да дойдеш с мен? –
попита Искра.
– Ще ми е приятно, но не искам да се
натрапвам.
– Какви ги говориш, даже ще ида с по-
голямо желание ако си с мен, отколкото
ако не дойдеш.
– Е, ако наистина искаш, може да идем
когато кажеш, аз нямам ангажименти
този месец.
– Искам колкото може по скоро, защото
това писмо ме заинтригува. Като пъту-
ваме ще ти го покажа.
На следващия ден те вече бяха във Вър-
шец. Когато се настаниха, закусиха и
отидоха на разходка в парка на указа-
ното място. Майка й се възхити от труда
на доброволците, построили беседките
на Райски кът. Особено й хареса тера-
сата с масата и пейката на нея. Искра с
нетърпение отиде да провери дали наис-
тина имаше там свитък. Колко разочаро-
вана обаче остана, когато видя че капака
на кладенеца беше заключен с катинар.
Когато майка й дойде, тя й го показа.
– Я ми покажи пак свитъка.. – внима-
телно започна да чете Димитрина – така,
значи ясно ти е казано че НЕ се свежда
поглед, а ти точно това и правиш. Ето,
виж тук е! – майка й показа нагоре. Там
те видяха навит на руло лист хартия, за-
вързан пак на розова панделка за една
греда на покрива на кладенеца, а самият
свитък беше завързан с червена пан-
делка. Като го взеха, прочетоха:

Косите ти са копринено меки,
Но не може да ги пипа всеки –
Докосне ги неправилно и се убожда,
Като че нежна си къпина в трънака.

Това предизвика смях от страна на
Искра. Тя веднага се сети къде да иде.
Но остави търсенето за след обяд, по-
неже беше решила да се наслади на уни-
калната комбинация от чист въздух,
минерална вода и свежа, вкусно пригот-
вена домашна храна.
Но нека да обясня какво има наум герои-
нята ни. Миналото лято тя беше ходила
с приятелите си в една местност наре-
чена Раковица, и там тя доста си беше
изподраскала краката, защото беше по
къси панталонки. „Но кой ли можеше да
й пише тези стихове?“ Тогава тя беше с
петима човека – Сара, Мирела, Явор,
Мирослав и Петър. Някой от тях два-
мата ще е със сигурност.. Тя определено
беше харесала Мирослав, но не смя-
таше, че и той я харесва, а можеше из-
общо да не е той, пък и без това
трябваше да се върне, за да продължи с
висшето си образование. Беше доволна
че вече се беше дипломирала. И за това
с майка й решиха, че няма да е зле да
идат някъде на почивка. И къде другаде
ако не във Вършец. Там имаха много
приятели и роднини, а и беше много
китно и красиво градче.
Понеже майка й беше решила да иде да
посети нейна стара приятелка, Искра

отиде сама за следващия свитък. Намери
го точно там, където беше влязла да бере
къпините. Тя веднага махна зелената
панделка и го прочете:

Ти си като бяло гълъбче сред хора –
нежно, красиво, пазиш се от взора
и от неприятелски бързи ръце
пазиш всяко свое перце.

И този път почти веднага се сети – един
път бяха пак те, но без Петър в Слънче-
вата градина на една пейка. Там видяха
едни гълъби и те се опитаха да си хванат
някой от тях. На Искра много й се ис-
каше да отиде още сега да намери след-
ващото писмо, но беше вече много
късно. Затова реши да го остави за след-
ващия ден.
Тя щеше веднага, след като се събуди да
отиде, но майка й й каза, че са поканени
при Здравка – една приятелка на майка й
от детинство.
Девойката се освободи чак в три след
обед. Приятелката на Димитрина беше
много приветлива и разговорлива, и за-
това им отне повече от очакваното
време. Излязоха двете на кафе, като
междувременно Искра отиде до пейката,
на която бяха седели, за да намери след-
ващия свитък.

Имаш нещо мое,
Аз нещо уникално, твое.
Рожденичка бе ти,
моите почитания приеми.

Този път гатанката беше по трудна от
преди. Та тя нямаше скоро рожден ден,
той беше юли месец, а сега беше още
края на май. Предишната година тя го
празнува с майка си и баща си. Да, бяха
във Вършец, но с кой ли да се е срещала
тогава? Тя потърси в дамската си чанта
малкото портмоне със спомените, за да
намери нещо, което да й помогне да си
спомни. Понеже беше малко, тя си го
носеше винаги с нея. Оттам извади ня-
колко снимки, една – две стари монети,
първото й зъбче и още няколко не осо-
бено полезни за момента неща. Но това,
което намери там после й върна един за-
бравен спомен. Тя извади сребърна
гривна, много нежна и красива. „Как
можах да забравя за това! Спомням си,
че на рождения си ден излязох за малко
до парка със сестричката ми, но как ли
ми е излязло от главата, че там видяхме
Мирослав, който ми подари тази гривна.
А понеже сестра ми беше по-малка, смя-
таше, че трябва да му подарим нещо в
замяна и му даде една гривна, която я
бях правила за нея от мъниста.“ Искра
се развълнува. Спомни си, че той й каза,
че винаги ще я пази близо до него. „Но
тогава къде може да е следващия сви-
тък? Да не би това да е последния, по-
неже разбрах кой е автора им? Или пък..
Може да на мястото, на което ми подари
гривната?“ Понеже беше в Слънчевата, а
точно в този парк беше и със сестра си,
тя веднага отиде да намери следващия
свитък.
Междувременно, майка й беше отишла в
едно заведение с една позната и я ча-
каше. По едно време забеляза един мла-
деж, който много приличаше на един
приятел, който дъщеря й показа на
снимка с още двама трима други техни
приятели.
– Няма ли да идеш при нея вече? – по-
пита го Явор – Колко още ще я мъчиш
бе, Мирославе? – дочу майка й. – Не я
мъча, много преувеличаваш. Просто
искам да е по-интересно, когато прочете
стихотворението, което измислих за нея.
А сега вече тя трябва да е тръгнала към
последната част. Не я виждам при пей-
ката.
– И какво ще правиш сега? – поинтере-
сува се приятелят му.
– Ще отида при нея. – и недочакал отго-
вор тръгна към парка.

По-близо идвам до целта ми,
че стремежа ми си ти,
да се срещнем ние тук,
сега обърни се в полукръг.

Това беше неочаквано. Когато Искра се
обърна, тя видя Мирослав. Останала без
думи, единственото което можеше да на-
прави, е да го прегърне. Сякаш светът
спря за цяла вечност. След тези няколко
мига, те решиха да се разходят, за да си
споделят всичко, което имаха неизказано
и несподелено за тази цяла година.

Ивелина ГЕОРГИЕВА
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ÂÚÐØÅÖ5
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 41
Днес, 28.03.2018 г. (сряда) от 14:30 ч., на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1
от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската адми-
нистрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе
заседание на Общински съвет - Вършец, в засе-
дателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов
- зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. То-
дорова – секретар на община Вършец, К. Та-
чева-директор дирекция „ОА“, А.
Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева -
гл. експерт „Информационно обслужване“, Е.
Иванов – кмет с. Спанчевци, А. Петров – кмет
на с. Долно Озирово, В. Тодоров – кмет на с.
Черкаски и граждани.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка вх. № 105/20.03.2018 г. относно
актуализиране на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2018 г.”.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 108/21.03.2018 г. относно
предложение за вземане на решение от Общин-
ски съвет – Вършец по реда на чл. 124а от ЗУТ,
за допускане изработването на ЧИ на ПУП, за
делба на УПИ IХ в кв. 27 от Подробния уст-
ройствен план на гр. Вършец – същия съставен
от П.И.12961.422.766 и П.И.12961.422.767 от
кадастралната карта на града.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 101/19.03.2018 г. относно
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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 104/20.03.2018 г. относно
вземане на решение за предоставяне на 4 бр. зе-
меделски имота, собственост на община Вър-
шец, на Общинско предприятие „Общински
дейности и туризъм – Вършец“, за добиване на
дърва за огрев.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 107/21.03.2018 г. относно
вземане на решение от Общински съвет – Вър-
шец за даване на съгласие „Дирекция Природен
парк „Врачански балкан“ да включи в проект-
ното си предложение и да извърши текущ ре-
монт на участък от земеделски път № 000109
по КВС на землището на с. Долно Озирово, при
финансиране на проект по INTERREG-IPA,
Трансгранично сътрудничество България –
Сърбия.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 106/21.03.2018 г. относно
вземане на решение за реализация на благоуст-
ройствени мероприятия върху обекти публична
общинска собственост, с участие на жителите
на гр. Вършец.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 103/20.03.2018 г. относно
приемане от Общински съвет – Вършец на
Стратегически план за подобряване на спор-
тното туристическо предлагане в трансгранич-
ния регион Вършец – Пирот, изготвен по проект
„Рекреативните и спортни обекти като туристи-

чески потенциал на региона“ СВ 007.1.11.143,
съфинансиран от Европейския съюз чрез Про-
грамата за трансгранично сътрудничество In-
terreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 39/29.01.2018 г. относно
приемане на годишен отчет за изпълнение на
Програмата за управление на кмета за втората
година от мандата ( 2015- 2019 г.).

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 111 /22.03.2018 г. относно
определяне на размер на финансиране съгласно
Бюджет на Община Вършец за 2018 г. на спор-
тните и туристическите дружества, сдруже-
нията с нестопанска цел регистрирани на
територията на община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - председа-
тел на ПК по ОКМДС

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 100 /15.03.2018 г. относно
предложение за отмяна на разпоредбите на
чл.15, ал.1, т.12 и чл.100, ал.1, ал.2 и ал.3 и из-
менение на чл.6, ал.1, т.22 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандат 2015
– 2019 год. /приет с Решение № 10 от Протокол
№ 2/04.12.2015 год. на Общински съвет – Вър-
шец/, поради противоречие с нормативен акт от
по-висока степен.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – пред-
седател на Общински съвет – Вършец

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата
2015 – 2019 г., дневния ред бе приет едино-
душно:

Гласували: “за”- 13 ; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 548
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общин-
ската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г., в частта раздел III. Опи-
сание на недвижимите имоти, които Общината
има намерение да предложи за предоставяне
под наем и за продажба през 2018 г. както
следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общин-
ска собственост през 2018 г., подточка 2.5.1
Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от
ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс, в частта имоти в
регулация – сгради и парцели, като включва
следния имот:

- Поземлен имот № 501.571 (петстотин и едно
точка петстотин седемдесет и едно), за който е
образувано УПИ V /пет/ в квартал № 62 /шест-
десет и две/ по действащия регулационен план
на село Горно Озирово, община Вършец, област
Монтана, ЕКАТТЕ 16866, одобрен с Решение
№ 253/2009 г. на Общински съвет – Вършец,
адрес на поземления имот: село Горно Озирово,
ул. „Тинтява“, площ на имота - 290 кв.м. /двеста
и деветдесет кв.м./; УПИ V /пет/ е с площ - 543
кв.м. /петстотин четиридесет и три кв.м/,
трайно предназначение на територията: урба-
низирана, отреден за жилищно застрояване.
Имотът е незастроен. /Акт за частна общинска
собственост № 716 от 19.03.2018 г./

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2018 г.” да се обяви на таблото пред сградата
на Общинска администрация – Вършец и да се

отрази в публикуваната в сайта на община Вър-
шец „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за
2018 г.”.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Хрис-
тов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Ива-
нов и С.Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 549
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 131 от ЗУТ,
чл.124а, ал. 2 от Закона за устройство на тери-
торията /ЗУТ/, дава съгласие и възлага на кмета
на общината да процедира изработването, съг-
ласуването и одобряването на ЧИ на Подробен
устройствен план за делба на УПИ IХ в кв.27
от ПУП на гр. Вършец – същият съставен от по-
землен имот с идентификатор 12961.422.766 и
поземлен имот с идентификатор 12961.422.767
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, изработва-
нето на частичното изменение на подробния
устройствен план да се извърши за сметка на
община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Хрис-
тов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина “про-
тив” – няма; “въздържали се” – Г.Иванов и
С.Сълков;

РЕШЕНИЕ № 550
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
предоставяне на наследниците на Стоян Видо-
лов Горанов, следните имоти:

1.1.Лозе с идентификатор 043309, ЕКАТТЕ
22747, с площ от 0.600 дка, находящо се в мест-
ността „ДЪБРАВАТА“ – земи от общинския
поземлен фонд, землище Долно Озирово, съг-
ласно скица – проект № Ф00993/09.12.2017 г.;

1.2.Пасище, мера с идентификатор 043311,
ЕКАТТЕ 22747, с площ от 0.600 дка, находящо
се в местността „ДЪБРАВАТА“ – земи от об-
щинския поземлен фонд, землище Долно Ози-
рово, съгласно скица – проект №
Ф00994/09.12.2017 г.;

1.3.Пасище, мера с идентификатор 014092,
ЕКАТТЕ 69537, с площ от 0.600 дка, находяща
се в местността „БАРАТА“ – земи от общин-
ския поземлен фонд, землище Стояново, съг-
ласно скица – проект № Ф00558/09.12.2017 г.;

1.4. Лозе с идентификатор 053019, ЕКАТТЕ
69537, с площ от 2.000 дка, находяща се в мест-
ността „СВИДНЯ“ – земи от общинския по-
землен фонд, землище Стояново, съгласно
скица – проект № Ф00559/09.12.2017 г.;

1.5.Лозе с идентификатор 055065, ЕКАТТЕ
69537, с площ от 1.000 дка, находяща се в мест-
ността „ЖИВИ ОРНИЦИ“ – земи от общин-
ския поземлен фонд, землище Долно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф00561/09.12.2017
г.;

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Районния
съд − гр. Берковица по реда на Администра-
тивно - процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по
реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/ на заявителя и служебно на Общинска
служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Хрис-
тов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Ива-
нов и С.Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 551
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от Закона
за общинската собственост и чл. 25, т. 3 от „На-
редба за създаване и функциониране на общин-
ски предприятия на територията на Община
Вършец“, предоставя за стопанисване, поддър-
жане и управление на Общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм – Вършец“ за
извършване на дейността „Дърводобив“, след-
ните недвижими имоти:

1. Поземлен имот № 158003 по КВС на зем-
лището на с. Долна Бела речка, находящ се в м.
“Винени брод“, с НТП „друга селскостопанска
територия“, с площ 11 822 кв.м.

2. Поземлен имот № 218320 по КВС на зем-
лището на с. Долна Бела речка, находящ се в м.
“Обреща“, с НТП „нива“, с площ 6 175 кв.м.

3. Поземлен имот № 218330 по КВС на зем-
лището на с. Долна Бела речка, находящ се в м.
“Обреща“, с НТП „нива“, с площ 23 369 кв.м.

4. Поземлен имот № 512013 по КВС на зем-
лището на с. Долна Бела речка, находящ се в м.
“Ружки дел“, с НТП „друга селскостопанска те-
ритория“, с площ 22 831 кв.м.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Хрис-
тов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Ива-
нов и С.Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 552
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие, Ди-
рекция Природен парк „Врачански балкан“ да
включи в проектното си предложение извър-
шване на текущ ремонт на участък от земедел-
ски път № 000111, ЕКАТЕ 22 747 по КВС на
землището на с. Долно Озирово и след финан-
сиране на проекта по INTERREG-IPA, Тран-
сгранично сътрудничество България – Сърбия
да извърши СМР, при стриктно спазване на тра-
сето на полския път, отразено в Картата на въз-
становената собственост на с. Долно Озирово,
община Вършец, област Монтана.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Хрис-
тов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Ива-
нов и С.Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 553
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация /ЗМСМА/ и
Решение № 516 от Протокол № 39/31.01.2018 г.
на Общински съвет – Вършец /приемане на бю-
джета на община Вършец за 2018 г./, реши:

1. Възлага на кмета на община Вършец с ин-
дивидуален административен акт да сформира
комисия, която да администрира дейностите по
кандидатстване и отпускане на средства за бла-
гоустрояване и озеленявани на отделни имоти,
публична общинска собственост в различни
части на гр. Вършец.

1.1. Допустими дейности за финансиране -
критерии:

● Поддръжка и ремонт на прилежащи трото-
арни площи – подмяна на тротоарни плочи, нас-
тилки, монтаж на нови плочи, бордюри,
подравняване на площите и др.;

● Засаждане на дървесна и храстова расти-
телност;

● Обособяване на вътрешноблокови и вът-
решноквартални градини и цветни фигури – из-
равняване, затревяване, почистване и др.;

● Направа и монтаж на пейки, изпълнение и
оборудване на места за отдих.

1.2. Условията за включване на обекти за
благоустрояване:

● Обектът, който се предлага, да е публична
общинска собственост;

● Дейностите да отговарят на критерия за до-
пустимост;

● Да се осигури дялово участие в реализа-
цията на дейностите – финансово или нефи-
нансово (труд,), в размер на 25 % от общата
стойност;

● Обектът да е изпълним съгласно указанията
на комисията, назначена със Заповед на Кмета
на общината, която разглежда постъпилите
предложения;

● Не се допуска повече от едно предложение
за един обект в рамките на една календарна го-
дина;

● Максималният размер на финансиране на
малките благоустройствени дейности да е до
1 000 лв.

● Срок за изпълнение на одобрен обект – 30
дни,

● Срок за изпълнение на дейностите за теку-
щата година до 31.10.2018 г.

продължава на 6 стр. >>>



áðîé 4, þíè 2018 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ6
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 41

продължава от 5 стр. >>>
1.3. Право да кандидатстват за финанси-

ране на обекти имат:
● Физически и юридически лица;
● Местни общности;
● Неправителствени организации.

Местните общности са формална група от фи-
зически лица, обединени от идеята и заинтере-
совани от решаването на конкретен проблем,
свързан с подобряване на средата за обитаване
в даден квартал, жилищен блок.

2. Редът за кандидатстване за включване
на обекти е следният:

2.1. Подаване на заявление по образец в дело-
водството на община Вършец;

Срок: текущ
2.2. Деклариране от кандидата на дяловото му

участие във формуляра – финансово или нефи-
нансово (труд,) за реализацията на дейностите
, в размер на 25 % от общата стойност на
обекта;

2.3. Разглеждане на предложението от коми-
сията, назначена със Заповед на Кмета на об-
щината и уведомяване на кандидатите с
мотивирано писмо.

Срок: 14 дни след срока по т. 2.1
2.4. Сключване на споразумение за реализа-

ция на благоустройствени дейности до размера
на одобрените средства;

Срок: 10 дни след уведомлението по т.2. 3
2.5. Предоставяне на материали от Общината

с предавателно-приемателен протокол;
Срок: до 10 дни след подписване на Спораз-

умението
2.6. Изпълнение на предвидените и одобрени

дейности.
Срок: не по-дълъг от 30 (тридесет) дни от да-

тата на подписване на Споразумението
2.7. Отчет и приемане на обекта.
Срок: 10 дни след приключване на дейнос-

тите
2.8.При установяване на частично или пълно

неизпълнение на дейностите заложени в спо-
разумението в определения срок, кандидата ще
възстанови предоставените му финансови
средства и материали на Община Вършец.

Срок: 10 дни след установяване неизпълне-
нието на споразумението

3. Мерки (конкретни дейности) за популя-
ризиране на дейностите по благоустрой-
ство:

3.1. Изготвяне на прес-съобщение и подго-
товка на медийна кампания, целяща запозна-
ване на гражданите на Вършец за реализация
на благоустройствени мероприятия – цели, до-
пустими дейности, ред за кандидатстване.

3.2. Създаване на рубрика в Интернет-страни-
цата на Община Вършец с публикуване на фор-
муляр за кандидатстване, списък на подадени
заявления и на одобрените обекти за благоуст-
ройство.

4. Контрол по реализация на дейностите и
изразходените средства:

Контролът по изпълнение на дейностите по
благоустрояване ще се осъществява от Дирек-
ция “Специализирана администрация”, Отдел
„Устройство на територията“ чрез:

4.1 Съставяне на предавателно-приемателен
протокол от комисия за установяване действи-
телното състояние и извършените дейности;

4.2. Периодични проверки за степента на за-
вършеност на обекта, със съставянето на меж-
динни констативни протоколи.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Хрис-
тов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Ива-
нов и С.Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 554
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, приема изготвения
по проект „Рекреативните и спортни обекти
като туристически потенциал на региона“ СВ
007.1.11.143, съфинансиран от Европейския
съюз чрез Програмата за трансгранично сът-
рудничество Interreg – ИПП България – Сърбия
2014 – 2020 г. „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН“ за
подобряване на спортното туристическо пред-
лагане в трансграничния регион Вършец –

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

митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Хрис-
тов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Ива-
нов и С.Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 555
Общински съвет – Вършец на основание чл.

44, ал. 5 от ЗМСМА, приема за сведение пред-
ставения годишен отчет за изпълнение на Про-
грамата за управление на кмета за втората
година от мандата (2015 – 2019 г.)

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, Б.Христов, И.Цвета-
нов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – 1 - А.Коцина;

ЕШЕНИЕ № 556
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и
във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет
– Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация за Ман-
дата 2015 - 2019 година от Бюджета на Община
Вършец за 2018 година от функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи”, Дейност 2
525 „Клубове на пенсионера” § 43-01 утвър-
ждава за 2018 г. на:

1. Пенсионерски клуб „Пробуда“ гр. Вършец,
кв. Заножене – сумата от 600 лв.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, Б.Христов, И.Цвета-
нов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Съл-
ков “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 557
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/:

1.1. Отменя разпоредбите на чл.15, ал.1, т.12 и
чл.100, ал.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандат 2015
– 2019 год., поради противоречие с нормативен
акт от по-висока степен.

1.2. Изменя чл.6, ал.1, т.22 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет
– Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за
мандат 2015 – 2019 год., както следва: след из-
раза “Удостоява с почетно гражданство българ-
ски и чуждестранни граждани“, изразът „с
мнозинство повече от две трети от общия
брой на общинските съветници“ се измени на
„с мнозинство повече от половината от
присъстващите съветници“.

2. Отмяната на разпоредбите на чл.15, ал.1,
т.12 и чл.100, ал.1, ал.2 и ал.3 и изменението на
чл.6, ал.1, т.22 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандат 2015 – 2019
год. влизат в сила от датата на приемане на нас-
тоящото решение.

3. Задължава председателя на Общински
съвет – Вършец да отрази отмяната на тексто-
вете на чл.15, ал.1, т.12 и чл.100, ал.1, ал.2 и ал.3
и изменението на чл.6, ал.1, т.22 от Правилника
за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация за
мандат 2015 – 2019 г., като актуализираният
правилник бъде качен на сайта на община Вър-
шец, в 7-дневен срок от влизане в законна сила
на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, Б.Христов, И.Цвета-
нов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Съл-
ков “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 16:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 42
Днес, 19.04.2018 г. (четвъртък) от 15:30 ч.,

на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56, ал.2 от Правилника за организация и
дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата
2015-2019 г. се проведе заседание на Общин-
ски съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва
общински съветници.

Отсъстват: г-жа А. Николова и г-н С. Съл-
ков

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

На заседанието присъстваха още: П.Сте-
фанов – зам. кмет на община Вършец, А.
Тошев-директор дирекция „СА“, П. Петкова -
Ст. Юрисконсулт, Татяна Петрова – консул-
тант по европейски проекти и граждани.

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

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

Докладна записка №124/17.04.2018 г. от-
носно кандидатстване на Община Вършец с
две проектни предложения по Програма In-
terreg - ИПП ТГС България - Сърбия 2014-
2020, Бюджетна линия No.
2014ТС1615СВ007 - 2018 – 2.

Докладва: инж. Иван Лазаров – кмет на
община Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинската администрация
за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе
приет единодушно:

Гласували: “за”- 11 ; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 558
Общински съвет – Вършец, съгласно из-

искванията на финансиращата програма
и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА:

1. Дава съгласие Община Вършец, Репуб-
лика България и община Сокобаня, Репуб-
лика Сърбия съвместно да разработят и
изпълнят проект „Подобряване на зимното
туристическо предлагане в общините Со-
кобаня и Вършец - Зимна трансгранична
обиколка: Вършец-Соко баня” (Improving
the winter tourist offer in Sokobanja and Var-
shets municipalities - Winter Cross-Border
Tour: Varshets-Sokobanja”) за трансгра-
нично сътрудничество между Република Бъл-
гария и Република Сърбия по Програмата
Interreg - ИПП ТГС България - Сърбия 2014-
2020, Бюджетна линия No.
2014TC16I5CB007 – 2018 – 2, Приоритетна
ос 1: Устойчив туризъм, Специфична цел 1.2:
Трансграничен туристически продукт.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, Г. Апостолова, В. Маринов, И.
Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Г. Найденов, А.Коцина, и Г.
Иванов “против” – няма; “въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ № 559
Общински съвет – Вършец съгласно из-

искванията на финансиращата програма
и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА:

1. Дава съгласие Община Вършец, Репуб-
лика България и Спортен център Пирот, Ре-
публика Сърбия съвместно да разработят и
изпълнят проект „Мобилност за чист въз-
дух“ /Mobility for clean air/ за трансгранично

сътрудничество между Република България
и Република Сърбия по Програмата Interreg-
ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020, Бю-
джетна линия No. 2014TC16I5CB007 – 2018 –
2, Приоритетна ос 3: Околна среда, Специ-
фична цел 3.2: Опазване на околната среда.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, Г. Апостолова, В. Маринов, И.
Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Г. Найденов, А.Коцина, и Г.
Иванов “против” – няма; “въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ № 560
Общински съвет – Вършец съгласно из-

искванията на финансиращата програма
и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА:

3.1. Дава съгласие за предоставяне на
терен публична общинска собственост, пред-
ставляващ поземлен имот с идентификатор
12961.420.29 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец от 2008
г., върху който ще се осъществи дейност по
проект „Подобряване на зимното туристи-
ческо предлагане в общините Сокобаня и
Вършец - Зимна трансгранична обиколка:
Вършец-Соко баня” (Improving the winter tou-
rist offer in Sokobanja and Varshets municipali-
ties - Winter Cross-Border Tour:
Varshets-Sokobanja) за безвъзмездно право
на ползване за целите и нуждите на про-
екта в продължение най-малко на 5 /пет/
години след неговото приключване.

3.2. Дава съгласие предназначението на те-
рена - публична общинска собственост, пред-
ставляващ поземлен имот с идентификатор
12961.420.29 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр.Вършец от
2008г., върху който ще се осъществи дейност
по проект „Подобряване на зимното турис-
тическо предлагане в общините Сокобаня и
Вършец - Зимна трансгранична обиколка:
Вършец-Соко баня” (Improving the winter tou-
rist offer in Sokobanja and Varshets municipali-
ties - Winter Cross-Border Tour:
Varshets-Sokobanja) да не бъде променяно за
срок минимум 5 /пет/ години след неговото
приключване.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, Г. Апостолова, В. Маринов, И.
Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Г. Найденов, А.Коцина, и Г.
Иванов “против” – няма; “въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ № 561
Общински съвет – Вършец съгласно из-

искванията на финансиращата програма
и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА:

4.1. Дава съгласие да предостави терени -
публична общинска собственост в поземлен
имот с идентификатор: 12961.422.754, гр.
Вършец, землище Вършец, от кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вър-
шец от 2008 г., върху който ще се осъществят
дейностите по проект „Мобилност за чист
въздух“ /Mobility for clean air/, за безвъз-
мездно право на ползване за целите и нуж-
дите на проекта в продължение най-малко на
5 /пет/ години след неговото приключване.

4.2. Дава съгласие предназначението на те-
рена, върху които ще се осъществят дейнос-
тите по проект „Мобилност за чист въздух“
/Mobility for clean air/, да не бъде променяно
за срок минимум 5 /пет/ години след неговото
приключване.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, Г. Апостолова, В. Маринов, И.
Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Г. Найденов, А.Коцина и Г.
Иванов “против” – няма; “въздържали се”
– няма.

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:50 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Гостуването бе част от дейностите
по проект „Всеки има история, раз-
казване за включване“, финансиран
от програма Еразъм + К2. След като
ученици от Румъния, Словения, Тур-
ция и Италия гостуваха в продълже-
ние на седмица на приятелите си от
СУ „Ив. Вазов“, гимназисти от Вър-
шец върнаха визитата в началото на
месец юни.

По време на втората мобилност по
проекта в гр. Търговище, Румъния,
участваха седем представители на
СУ „Ив. Вазов“ – двама преподава-
тели, Елена Николова и Адриана Ни-
колова, и петима ученици от 8 и 9 –
ти клас. Участниците бяха посрещ-
нати ден преди началото на дейнос-
тите по мобилността от координатора
по проекта от румънска страна, както
и от родителите на децата, в чиито се-
мейства българските участници гос-
туваха по време на проекта.
Официалните срещи се провеждаха в
сградата на училището – домакин -
Православна духовна семинария “Св.
Йоан Гура де Агул”

В изпълнение на програмата участ-
ниците от Румъния, България, Слове-
ния, Италия и Турция представиха
традиционни за своите страни исто-
рии, като всеки от екипите използва
различни подходи за това. Българ-
ският екип презентира на английски
език някои от най – почитаните праз-
ници в страната, като освен в елек-
тронен вариант, разкази, игри с
останалите екипи и театрализиране
на ритуалите, всички се включиха и
в демонстрации. Показахме кукерска
маска, котле, сурвачка, кошничка за
великденски яйца, с които участни-
ците се снимаха за спомен, като по-
казаха истински интерес към

българската култура. Всичко бе пред-
ставено, като българската група бе
облечена в народни носии от раз-
лични фолклорни области.

Посетихме различни учебни ча-
сове, където наблюдавахме методики
на преподаване, съобразени с въз-
растта и интересите на учениците. В
тях се включиха и ученици, и пре-
подаватели от всички страни – участ-
нички.

Учителите проведоха своята среща,
на която бяха уточнени подробности
относно предстоящите до края на
проекта мобилности – в Словения и
Италия.

Съобразно програмата посетихме
традиционни символи на града, ку-
лата на граф Цепеш, познат като граф
Дракула, замъците в гр. Синая и Бран
, които освен архитектурна забеле-
жителност са и собственост на на-
следници на румънското кралско
семейство.

Програмата на мероприятията
включваше още участие в няколко
последователни работилници – изра-
ботване на плакати в смесени групи
от ученици от различните държави –
участнички, представящи най – ха-
рактерните символи на съответната
страна, направа на корица на книга
по същата тема, както и разучаване
на танци и песни, характерни за всяка
от страните.

Бяха разменени идеи за добри прак-
тики на преподаване, творчески ра-
ботилници на английски език,
ежедневно попълвахме въпросници
за всеки от дните по проекта и из-
пълнените задачи, опознахме част от
културата и историята на държавата
– домакин.

Както и по време на първата среща,
поредната мобилност приключи с
много настроение, снимки за спомен
и нови, истински приятелства.

Елена НИКОЛОВА

УЧЕНИЦИ ОТ ВЪРШЕЦ ГОСТУВАХА
НА СВОИ РУМЪНСКИ ВРЪСТНИЦИ

Румънският град Търговище посрещна ученици и
преподаватели от СУ“Ив. Вазов“, гр. Вършец - участници

в пореден спечелен проект на училището

На 29 май 2018 г. бе открита новата
метеорологична станция в СУ „Иван
Вазов“ – гр. Вършец. Училището се
обогати с тази придобивка благодаре-
ние на проект „Времето е наше“. Ръ-
ководител на проекта е Радка
Костадинова – преподавател по фи-
зика и астрономия. Той се реализира
от Сдружение с общественополезна
дейност „Вазовци“, с помощта на
Фондация „Работилница за граждан-
ски инициативи“ по програма „Знания
за успех“, с финансовата подкрепа на
SAP Labs България.

Идеята за създаване на метеороло-
гична станция дойде от спечелен про-
ект към Ученически институт на БАН
от Р. Костадинова за създаване на
малка ученическа изследователска об-
щност. Учениците трябваше да из-
следват достоверността на народните
поверия за времето, свързани с астро-
номически обекти: Слънце, Луна,
звезди. В продължение на 7 месеца
учениците наблюдаваха и заснемаха

изгреви и залези на Слънцето и Лу-
ната. Провеждаха нощни наблюдения
и наблюдаваха обекти от звездното
небе, свързани с народни поверия. Во-
деха метеорологични дневници, пред-
оставени от БАН. Още в началото на
проекта, през месец септември от-
крихме, че данните от различните из-
точници на информация за
параметрите на времето в град Вър-
шец са различни. Започнахме и собст-
вени измервания с ученическа
лаборатория „Айнщайн“, също спече-
лена преди време по проект за каби-

нета по физика. Необходимостта от
точни данни, нуждата от точна ин-
формация за времето, както и нови
знания и умения на учениците - това е
мотивацията за създаването на про-
екта. За огромна радост на учениците
и ръководителя им, проектът беше
одобрен и получи подкрепа по про-
грама „Знания за успех“.

Започнахме със сериозна теоретична
подготовка, за която учениците полу-

чиха научна литература и печатни ма-
териали за всяко занятие.

Незабравимо преживяване бе сре-
щата с метеоролози от Националния
институт по метеорология и хидроло-
гия и разглеждането на метеорологич-
ния парк на института. През декември
м. г. получихме и мечтаната метеоро-
логична станция. Пристъпихме към
разучаването на работата на компо-
нентите ѝ. Поради дългата зима мон-
тирането на мачтата и жалузната
клетка се отложи, но в началото на
месец май станцията бе монтирана и
заработи. Тогава започна и подготов-
ката на учениците от школата за от-
криването ѝ.

И ето, денят на официалното откри-
ване дойде светъл и слънчев. Пре-
красните мажоретки с духовата
музика към училището усилиха свет-
лината и радостта ни от тази придо-
бивка. Г-н Петър Стефанов –
зам.-кмет на община Вършец позд-
рави училището за новата собственост
и за успешните дейности. Заедно с
Бояна Тодорова – Митрова, директор
на СОПД „Вазовци“ прерязаха лен-
тата на метеорологичната станция.

По-късно тържеството продължи в
актовата зала, преминавайки през из-
ложба от фотографии на учениците.
Чрез интересен и необичаен мини те-
атрален спектакъл „Усещане за вре-
мето“, школниците запознаха гостите
със своите знания. Разделихме се с
усещане за прекрасно време, про-
гноза, която ще можем да правим с по-
мощта на новата метеорологична
станция, с удовлетвореност от напра-
веното и от предстоящото.

Радка КОСТАДИНОВА

ОТКРИХА МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ В СУ „ИВАН ВАЗОВ“
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На 14 и 15 май 2018 г. в хотел
„Рамада Принцес” - София се про-
веде VІ Национална педагоги-
ческа конференция на тема
„Състояние на ромската образова-
телна интеграция: от иновативния
модел в час до иновативното учи-
лище”.

Домакини на събитието са Цен-
тър за междуетнически диалог и
толерантност „ Амалипе”, съв-
местно с Национална мрежа за де-
цата, Фондация „Фридрих Еберт ”
и Тръст за социална алтернатива.
Участие в конференцията взеха Н.
Пр. Денис Кнобел – посланик на
Конфедерация Швейцария, Денис
Кроули - началник на ГД „Образ-
ование” към Европейска комисия,
зам.-министърът на образова-
нието Деница Сачева, зам.-минис-
търът на труда и социалната
политика Зорница Русинова, ом-
будсман на Република България
Мая Манолова, Йорданка Фандъ-
кова – кмет на Столична община,
кметове на общини, учители и
училищни директори, представи-

тели на водещи ромски и про-ром-
ски НПО.

Единадесетокласничките от СУ
„Иван Вазов“, гр. Вършец Въл-
кана Костова и Мария Митрова
бяха сред трите избрани учени-
чески екипа, които получиха въз-
можността да представят своята
работа, свързана с овластяване на
учениците и иновативните методи
за работа в мултикултурна среда.
За пореден път със своите вдъхно-
вение, трудолюбие и креативност,
възпитаничките на училището до-
казаха, че мисията „Интеграция на
ромските деца“ е възможна и пос-
тижима. За дейностите си през го-
дините те получиха поздравления
от модераторите на панела – г-жа
Мануела Радева – директор на
ЦОИДУЕМ и доц. д-р Йосиф
Нунев от ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“, както и от Изпълнител-
ния директор на Център „Ама-
липе” Деян Колев, и спечелиха
възхищението на всички присъст-
ващи в залата.

Албена ЦВЕТКОВА

МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА

Искате ли да сте здрави? Искате
ли да се храните здравословно?
Тези въпроси зададоха на при-
състващите в открито занятие на
тема «Здравословно хранене – ус-
ловие за дълголетие», проведено
в края на учебната година в акто-
вата зала на СУ «Иван Вазов»
ученици от Х и ХІ клас – участ-
ници в модула «Химията – близо
до мен» по проект «Твоят час».

Ръководител на проекта е Еми-
лия Русимова – преподавател по
химия в училището. Под нейно
ръководство учениците правят
анализ на състава на хранител-
ните продукти, продаващи се в
няколко вериги супермаркети,
провеждат анкета относно въвеж-
дането на здравословен обяд за
желаещите ученици и учители в
стола на училището и обобщават
резултатите от нея.

В открития урок екипът на про-
екта ни запозна с хранителните
добавки, с с това, опасни ли са те
за организма, препоръча ни с кои
храни да се храним и кои да из-
бягваме.

Учителите Емилия Русимова,

Камен Пунчев и Филип Филипов
споделиха какво ги е накарало да
преминат към здравословното
хранене, от какви заболявания са
се отървали, благодарение на
него, кои хранителни добавки са
разрешени и кои - забранени, от
къде могат да се купят и към
какъв режим на хранене да се
придържат преди и след трени-
ровки активно спортуващите.

Учениците бяха подготвили ку-
линарна изложба, на която мо-
жеха да се дегустират хляб от
лимец, плодови и зеленчукови са-
лати с чиа, зърнени закуски, сан-
двичи от пълнозърнест хляб с
извара и зеленчуци, кюфтета от
соя, десерти и бонбони без рафи-
нирана захар.

Има четири лесни стъпки, за да
бъдете здрави: позитивно мис-
лене, здравословно хранене, ак-
тивен начин на живот и здрав сън
- обобщиха участниците в откри-
тото занятие и посъветваха при-
състващите да се придържат към
тях, за да се радват на активно
дълголетие.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ
СПОДЕЛИХА ОТКРИТИЯТА СИ

ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

Тази публикация става възможна благодарение на
Фондация „Работилница за граждански инициативи“

по програма „Знания за успех“ с финансовата
подкрепа на SAP Labs България



Шестото издание на Междуна-
родния фолклорен фестивал
"Пъстра огърлица", организиран
от Община Вършец и Туристи-
чески информационен център
Вършец се проведе на 25 и 26 май
2018 г. в курортния ни град.

Събитието е част от културния
календар на Община Вършец и бе
открито от кмета на общината
инж. Иван Лазаров.

270 участници от 9 фолклорни
състава, клубове и танцови ан-
самбли от 5 държави: Южна
Корея (група за песни и танци
„Неул Чоом” от Сеул), Грузия
(фолклорен ансамбъл „Лечхуми”,
гр. Цагери), Румъния (фолклорен
ансамбъл „Плаюриле Дорнелор”
от Ватра Дорна), Сърбия (КУД “
Соко баня“ - гр. Соко баня, група
"Пиротски тръбачи" - Саше Пав-
лович, гр. Пирот и фолклорен
танцов ансамбъл „Ера” от Ужице)
и от различни краища на Бълга-
рия, представени от областите
Добрич, Враца и Видин показаха
на откритата сцена пред НЧ „Хр.
Ботев 1900” красотата, богатст-
вото и уникалността на фолклора.

Дефилетата на участниците в
двете фестивални вечери се пред-
вождаха от ученически духов ор-
кестър „Дефилир“ към СУ „Иван
Вазов“ – гр. Вършец, а по бул.
„Република“ и на централния
градски площад се извиха кръшни
български хора, събирайки заедно
танцьори и публика в една пъстра
фолклорна огърлица.

Фестивалът бе наситен и разно-
образен, пъстър като огърлица от
разноцветни, светещи мъниста –
една фолклорна огърлица от
звуци и багри, от ритми и наст-
роение, в която всяко скъпоценно

камъче блести по свой идентичен,
особен и неповторим начин, но
даващ своя привкус към общото
сияние – фолклорното богатство
на народите по света.

Всички участници получиха
уникални, ръчно изработени ста-
туетки от дърво и грамоти за
участие. И обещаха догодина от-
ново да се съберат, на VІІ-ия
Международен фолклорен фести-
вал, за да продължат заедно тра-
дицията и прибавят още едно
зрънце към нашата пъстра фол-
клорна огърлица.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Осем оркестъра и два мажо-
ретни състава взеха участие в ХІ-
то поред издание на Националния
преглед на ученическите духови
оркестри и мажоретни състави
във Вършец. Конкурсът носи
името на Димитър Пеев - местен
диригент и композитор, който е
създател на ученическия духов
оркестър "Дефилир" във Вършец.

Над 250 ученици от Берковица,
Брегово, Велико Търново, Вър-
шец, Долни чифлик, Лом, Оря-
хово и София дефилираха по
централния булевард на курор-
тния град и участваха в оспор-
вано съревнование на 4 и 5 май.

Всеки от съставите изпълни
според регламента по три задъл-
жителни произведения: марш,
хоро и пиеса по избор на участ-
ниците.

Журито, председателствано от
Станислав Почекански - предсе-
дател на Съюза на българските
музикални и танцови дейци и
членове: Димитър Лазаров – вое-
нен диригент, дългогодишен на-
чалник на СВМУ „Маестро
Георги Атанасов“ – София и Кон-
стантин Гайдарски – диригент на
духов оркестър – гр. Ботевград,
трудно определиха призьорите.

Духовият оркестър от Берко-
вица, с диригент Иван Павлов
спечели първо място и парична
награда от 300 лв.

На второ място е Общинският
детско-юношески оркестър от
град Долни чифлик, с диригент
Димо Коритаров, а духовият ор-
кестър при СУ „Емилиян Ста-
нев”- гр. Велико Търново, с
диригент Йордан Цветанов ос-
тана трети. Те получиха от Об-
щина Вършец парични премии
съответно по 200 и 100 лева.

За първи път в историята на
прегледа бяха връчени специални
грамоти от Съюза на българските
музикални и танцови дейци – за

най-добро изпълнение на хоро,
марш и произведение по избор; за
най-атрактивен мажоретен със-
тав; за „младо дарование“.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров поздрави участни-
ците в ХІ-ия Национален преглед
на духовите оркестри и мажо-
ретни състави „Димитър Пеев“ –
Вършец 2018 и награди победи-
телите. „Фестивалът е уникален.
Стремим се да поддържаме тази
традиция", каза градоначалникът.

Всички оркестри и мажоретни
състави получиха грамоти и уни-
кални ръчно изработени стуетки
от дърво.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧЕНИЧЕСКИ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ ОТ ЦЯЛА
БЪЛГАРИЯ СЕ НАДСВИРВАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Със златен медал се завърнаха
момичетата от вокална формация
„JOY“ при СУ „Иван Вазов“ -
Вършец от участието си в ХІV На-
ционален детско-юношески кон-
курс с международно участие за
музикално изкуство „Орфеева
дарба” , който се проведе в края
на март в София, под патронажа
на Столична община, със съдей-
ствието на Съюза на българските
музикални и танцови дейци.

Формацията завоюва убедително
първото място в четвърта възрас-
това група - от 14 до 19- годишна
възраст включително (гимнази-
ална степен), в направление „Му-
зикален фолклор“.

Групата се представи по регла-
мент с три народни песни: "Бре,
Петрунко", „Мари, Радо“ и "Вода",
а извън регламента, по желание на

журито изпълни и „Ерген Деда“.
Тричленно жури от изтъкнати

специалисти, преподаватели и
професори, с почетен председател
проф. д.п.н. Галина Стоянова,
определи за победител групата от
Вършец, в конкуренция с девичес-
кия хор към Националната гимна-
зия за древни езици и култури
„Константин-Кирил Философ“ -
София, които останаха втори и
взеха сребърния медал.

Освен диплом и златен медал,
вокална формация „JOY“ получи
и грамота за отлично представяне,
а нейният ръководител Камен
Пунчев бе удостоен с диплом на
ръководител/преподавател по на-
родно пеене, за високи творчески
постижения с участниците-лау-
реати.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА ГРУПА „JOY“

Поредният успешен гастрол на
театрална формация «Медека»
към НЧ «Хр. Ботев 1900» - гр.
Вършец в края на месец май на
софийска сцена, премина при
пълна камерна зала в Младежки
театър «Николай Бинев», нес-
тихващите аплодисменти на
публиката и възторжените от-
зиви в социалната мрежа Фей-
сбук на благодарни зрители
относно играта на талантливите
актьори- самодейци.

Гостуването на «Медека» на
Младежки театър - София с ко-
медията «Френски меден месец»

е по инициатива на ръководи-
теля на формацията.

През месец юни самодейците
от театралната трупа взеха учас-
тие в празниците на любител-
ското театрално изкуство в
Хисаря, организирани от Об-
щина Хисаря и НЧ „Иван Вазов”
– гр. Хисаря.

Тази година в Театралните
празници участваха 20 теат-
рални състава от страната. Фо-
румът е една добра възможност
за изява на актьори в областта на
аматьорския театър.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „МЕДЕКА“
ЖЪНЕ УСПЕХИ НА ЧУЖДИ СЦЕНИ

VІ-ти МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА“ – ВЪРШЕЦ 2018

Учениците от ЦДО - І и ІІ клас с
ръководители Петя Горанова и Ве-
нислава Замфирова зарадваха ро-
дителите си, ръководството и
учителите от СУ "Иван Вазов" -
гр.Вършец с празничния си кон-
церт "Цветове от танци и усмивки
за добро".

Актовата зала на училището
беше оживена от танца "Две не-
вести тикви брали", от скеча "Баба
Недка и баба Чатка", изпълнен от
шестокласничките Росица Манева
и Радост Горанова и интерпрета-
циите на тема "Шопски хумор".

Концертът е публична изява по
проекта на МОН, Твоят час".

Петя ЦВЕТКОВА

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ "ЦВЕТОВЕ ОТ ТАНЦИ И
УСМИВКИ ЗА ДОБРО" ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

от 10:00 ч. до 13:00 ч.
от 14:00 ч. до 19:00 ч.

Почивни дни:
понеделник и вторник

РАБОТНО ВРЕМЕ
ВЪЖЕН ПАРК


