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Тържествената церемония по
повод празника на курорта, мине-
ралната вода и Балкана на
08.08.2014 г.започна с изпълнения
на мажоретен състав и ученически
духов оркестър „Дефилир” при
СОУ „Иван Вазов” – гр. Вършец.

Официални гости на церемонията
бяха: инж.Николай Пенчев - облас-
тен управител на област Монтана,
архимандрит Антим – протосингел
на Видинската митрополия, свеще-
ноиконом Петко Балджиев – ено-
рийски свещеник на гр. Вършец,
Руси Статков - член на НС на БСП и
на Надзорния съвет на Агенцията за
приватизация и следприватизацио-
нен контрол, Анатоли Първанов –
кмет на община Чипровци, Гергана
Антонова – зам.-кмет на община
Берковица, гл. инспектор Красимир
Кирилов - началник на РУ “Поли-
ция“ гр. Монтана, инж. Анатоли
Димитров – изпълнителен дирек-
тор, председател на съвета на ди-
ректорите на „Електростарт“ АД и
председател на Общински съвет –
Вършец, Венелин Стефанов – пред-
седател на УС на СОПД „ФК „Вър-
шец 2012“, Адрияна Николова,
Олга Яничкова и д-р Цветан Вели-
заров – общински съветници.

Празничен благослов и поздравле-
ния към присъстващите на отпра-
виха архимандрит Антим –
протосингел на Видинската митро-
полия и областният управител на
област Монтана инж. Николай Пен-
чев.

В тържественото си слово кметът
на община Вършец инж. Иван Ла-
заров отбеляза: „Днес сме се съб-
рали, за да отпразнуваме
тържествено кулминацията по
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана и да отдадем почит и

уважение към безценното природни
дадености, които правят Вършец
едно красиво място за живеене и
желана туристическа дестинация.
Да отдадем почит и уважение на ле-
ковитите качества на минералната
вода, известни още от римско
време, на боровия парк, създаден от
д-р Дамян Иванов в началото на ми-
налия век, който започва от центъра
на град Вършец и се е разпрострял
на площ от 800 дка - втори по голе-
мина в България след Борисовата
градина в София, на уникалната не
само за България, но и за целия свят
алея с чинарите. Бих могъл да из-
редя още поне 100 причини, заради
които можем да се гордеем с Вър-
шец, но няма да ни стигне времето.
Вършец е едно райско кътче, едно
благословено от Бога място. Моля
се и ще се радвам, ако всички ние,
които живеем тук оценяваме и раз-
бираме това, което ни е дадено и
работим за развитието на това при-
родно богатство и за неговото опаз-
ване.”

Поздравителни адреси по случай
Празника изпратиха: Бойко Борисов
– председател на политическа пар-
тия ГЕРБ, Николай Пенчев – облас-

тен управител на област Монтана,
Златко Живков – кмет на община
Монтана, Иво Иванов – кмет на об-
щина Лом, Симеон Шарабански –
кмет на община Кнежа, Стефан Ди-
митров – председател на общински
съвет – Димитровград, Петър Стоя-
нов – управител на Института за уп-
равление на програми и проекти.

По традиция официалната цере-
мония завърши с пищна заря на
фона на песента “Вода” в изпълне-
ние на Елица и Стунджи.

След официалната част послед-
ваха изпълнения на танцьорите от
клуб по спортни танци „Огоста
денс” – гр. Монтана и концерт на
обичаната от няколко поколения
българи естрадна певица Силвия
Кацарова, която взриви публиката
както с вечните и непреходни ба-
лади от времето на LZ, така и с по-
нови диско парчета. Великолепното
чувство за хумор на Силвия Каца-
рова, нейната естественост и не-
принуденост, умението й да общува
с публиката допринесоха за доброто
настроение на присъстващите,
които се забавляваха от сърце и
пяха заедно с изпълнителката.
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ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД
ПРАЗНИКА НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА

ВОДА И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2014”

На 4 август, на откритата естрада
пред Народно читалище „Христо
Ботев 1900” кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров откри офи-
циално Празника на града и даде
официален старт на тържествата,
посветени на курорта, минералната
вода и Балкана.

„Като домакин бих искал да позд-
равя всички с „Добре дошли” на
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана, чрез който отдаваме
почит и преклонение пред лечебните
минерални извори, прекрасната при-
рода и величествения Балкан, пред
предците ни, превърнали Вършец в
национален балнеоложки курорт.
Стремим се с всяка година да разно-
образяваме и надграждаме традици-
онните изяви с нещо ново и
атрактивно за публиката и се над-
явам за да изживеем заедно емо-
циите на празника”, каза в
приветственото си слово кметът Ла-
заров.

Официалното откриване на праз-

ника бе ознаменувано с концерт на
естрадната певица Ваня Костова и
сина й Боян Михайлов, под акомпа-
нимента на виртуозния гайдар Кос-
тадин Атанасов от Националния
фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“.

Тримата се раздадоха докрай и на-
правиха страхотно шоу, като забав-
ляваха зрителите с обичани и
популярни евъргрийни, танга, ба-
лади, песни в eтно стил, македонски
песни на Тоше Проески, гръцки хи-
тове, авторски песни.

Боян Михайлов покори публиката с
мекия си, кадифен глас и чаровната
усмивка, а на финала на концерта
Ваня Костова сподели: „Ние не ид-
ваме за пръв път във вашия град. Тук
се чувстваме като у дома си. Имаме
много приятели във Вършец и Мон-
тана. Благодарим ви, че ни приехте
така ентусиазирано, че от първата до
последната песен бяхте рамо до рамо
и сърце до сърце с нас. Дълбок пок-
лон за вашето признание”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТКРИ
ПРАЗНИКА НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА

ВОДА И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2014”

По традиция в последния ден от
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана се проведе фолклор-
ният празник „Балкана пее”.

Тази година съставите и индивиду-
алните изпълнители, което взеха
участие във фолклорното събитие
бяха 33, а броят на самодейците –
над 460.

Надпяването и надиграването ня-
маше конкурсен характер и про-
дължи до късно след обяд в
местността „Иванчова поляна” –
най-високата точка от градския лесо-
парк на Вършец. В програмата

участваха самодейни колективи от
читалища, пенсионерски и фол-
клорни клубове от цяла Североза-
падна България – областите
Монтана, Враца, Видин и София.

Стотиците жители и гости на града,
излезли сред природата, отпуснаха
душите и сърцата си, като жадно пог-
лъщаха красотата и богатството на
българския фолклор, кристално чис-
тия боров въздух, отпиваха от пен-
ливата бира и се наслаждаваха на
прекрасните песни и танци, подне-
сени им от самодейците.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК
„БАЛКАНА ПЕЕ”

На алеята с чинарите в центъра на
Вършец, по традиция в рамките на
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана се откри „Алея на
занаятите”.

Тази година броят на участниците
в нея бе рекордно голям – 21 ху-
дожници, дърворезбари, грънчари,
бижутери, майстори на плетива, на
мозайки и пана от естествени ма-
териали, на сувенири и др. бяха из-
ложили своите произведения под
зеления тунел на старите чинари.
Освен представители от Вършец,
имаше и участници, дошли специ-
ално за Празника от Троян, Габ-
рово, София, Видин, Вълчедръм,
Враца, Монтана, Божурище. Всеки
от тях се бе постарал да изработи и
покаже нещо уникално. Пъстрите
шарки на троянските керамични
съдове радваха очите на минува-
чите, богатият асортимент суве-

нири, накити, ръчно изработени
чанти, аксесоари, домашни сладка
и конфитюри от горски плодове,
приготвени по традиционна бъл-
гарска рецепта, изделия от дърво,
привличаха посетители и купу-
вачи.

На „Алеята на занаятите” бе праз-
нично и красиво. И тази година се
насладихме на изяществото и кра-
сотата, родени от сръчните ръце на

майсторите-приложници.
Участниците в Алеята на зана-

ятите получиха специални грамоти
за участие от името на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров,
с пожелание да се множат техните
успехи и красотата, която създават
дълги години да радва всички, за-
щото сътвореното от „златните” им
ръце е непреходно във времето.

Евелина ГЕОРГИЕВА

АЛЕЯ НА
ЗАНАЯТИТЕ



Световноизвестният сръбски
духов оркестър „Ъндърграунд“,
познат от филмите на режисьора
Емир Кустурица „Черна котка, бял
котарак“, „Ъндърграунд“, „Циган-
ско време“, „Баща в командировка“,
пристигнаха на 6 август специално
във Вършец, за да забавляват жите-
лите и гостите на града по време на
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана.

12-те роми изпълниха на живо хи-
товите песни „Калашников“, „Едер-
лези“, „Буба Мара“ и „Месечина“,

любими хитове от албумите и саун-
дтраците на балканската звезда
Горан Брегович. Те направиха неве-
роятно шоу с изпълненията си на
тромпет, туба, саксофон и разбира
се с ударните инструменти, харак-
терни за балканската музика.

Изпълненията на музикантите и
певците от „Ъндърграунд“ на от-
критата естрада пред НЧ „Христо
Ботев-1900“ допринесоха за праз-
ничното настроение на всички при-
състващи.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Магията на българския фолклор,
уникалните нашенски танци, автен-
тичните обреди и обичаи, красотата
на българските носии отдавна са по-
корили душите и сърцата на жите-
лите на далечната северна
Холандия.

Ансамбъл „Младост” от Холандия
е създаден през октомври 2012 г. от
Естер Вилемс – една изключителна
холандка, която в продължение на
повече от 20 години обучава холан-
дски деца и възрастни на български
танци. Ансамбълът включва в със-
тава си 25 танцьори - 12 мъже и 13
жени на възраст от 15 до 30 години,
и 6 музиканти. Всички те харесват
много българския фолклор и за тях е
огромно удоволствие да го предста-
вят пред холандската публика. Ан-
самбълът е на концертно турне из
България от 7 до 18 август 2014 г,, а
изявата им пред вършечката пуб-
лика бе заключителна за Празника
на курорта, минералната вода и Бал-
кана „Вършец 2014” на 10.08.2014 г.

Спектакълът „Никой не е по-велик
от хляба”“ е една фолклорна раз-
ходка, която започва от Добруджа и
засяването на житото, минава през

песните на коледарите за плодоро-
дие и щастие, пролетните люлки в
Северняшко, ритуала за дъжд „Пе-
перуда“ в Тракия и завършва в Шоп-
лука с ритуал, увенчаващ края на
жътвата и една успешна, трудова го-
дина.Публиката бе изумени от та-
ланта на тези млади холандци, които
пеят и наричат на български език,
танцуват великолепно и са облечени
в народни костюми, ушити в Плов-
див.

Хореографиите са дело на Естер
Вилемс, Радбауд Кооп, Илиана Бо-
жанова и Каспар Бик. Ръководител
на оркестъра, който съпровожда „на
живо” всичките изпълнения на тан-
цьорите, е Кати Пройен.

Финансов спонсор за създаването
на необикновения ансамбъл е Фон-
дация „Интерданс“, благодарение на
която е осъществен проекта „Ан-
самбъл „Младост“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

АНСАМБЪЛ ЗА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ ОТ
ХОЛАНДИЯ – С ОБИЧ КЪМ НАШИЯ ФОЛКЛОР

Невероятна вечер с любими и по-
пулярни руски песни осигури за гос-
тите на Празника на курорта,
минералната вода и Балкана българ-
ската вокална група „Грамофон“ на
05.08.2014 г.

Изявата е част от новата идея на ор-
ганизаторите на тазгодишния праз-
ник за включването на „тематични
вечери”, посветени на културата и
изкуството на дадена страна.

Георги Гарчов, Христо Софев и
Петър Янкулов са трима мъже, ро-
дени в града на розите, които попу-
ляризират руската музика и култура
по един прекрасен начин. Обединява
ги любовта към руската музика и
приятелството. На естрадата пред
НЧ „Христо Ботев 1900” във Вър-
шец те пяха „за Русия с любов” и по-
топиха в невероятния дух на руската
култура почитателите на руската му-
зика.

Репертоарът на групата е изключи-
телно богат и включва над 600 за-

главия - от руските емигрантски
песни, през вечните цигански ро-
манси, филмови евъргрийни, руски
военни песни, популярни шлагери,
до актуални поп изпълнения.

Пред вършечката публика те пред-
ставиха песни за душата: обичани и
популярни песни руски песни от во-

енните години („Катюша”, „Смуг-
лянка”), песни от кинофилмите
„Диамантената ръка”, „Белоруската
гара”, „Бялото слънце на пустинята”,
„Таборът отлита към небето”, песни
на Владимир Висоцки и група
„Любе”, весели детски песнички.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РУСКА ВЕЧЕР С ГРУПА „ГРАМОФОН”
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Официални спонсори на Праз-

ника на курорта, минералната вода
и Балкана „Вършец 2014” са:
„Електростарт“ АД - гр. Вършец,
„Пътинженеринг М“ АД - гр.
Монтана, „Моби 2“ ЕООД - гр.
София, СД „Войнов и сие“, ЕТ
„НИК – Николина Василева“ - гр.
Вършец, Хотел „Съни гардън“ -
гр. Вършец, „Хинд къмпани“ ООД
- гр. Вършец, Спа хотел „АТА“ -

гр. Вършец, УЦ на ВиК Враца –
хотел „Чинарите“ – гр. Вършец,
„Фити терм“ ЕООД - гр. Вършец,
Спа хотел „Медикус“ - гр. Вър-
шец, ЕТ “Михаил Петков“ - Ботев-
град, „ПРО“ ЕАД - клон Вършец,
Сладкарница „Шугър“ – Ася Стан-
чева, Самостоятелни стаи за гости
„При Светла“ – Светла Найденова,
ЕТ „Диана 97 – Диана Вернезова“ -
гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД
ПРАЗНИКА НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА

ВОДА И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2014”

СРЪБСКА ВЕЧЕР С
ОРКЕСТЪР „ЪНДЪРГРАУНД“

Поп-фолк певицата на „Пайнер”
Соня Немска изнесе самостоятелен
концерт на естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900” във Вършец.

Пред своите почитатели тя пред-
стави хитовите песни от последния
си, най-нов албум: „Правена съм за
ръцете ти”, „Пеперудите”, „Първа
на дансинга”, а така също гръцки
хитове и песни на Тоника СВ,
Азис, Славка Калчева и др. българ-
ски изпълнители.

Изявата е част от Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
„Вършец 2014”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОНЦЕРТ НА СОНЯ
НЕМСКА ВЪВ ВЪРШЕЦ

На 26 юли гост на Вършец бе из-
вестният фолклорен изпълнител
Илия Луков.

Той изнесе самостоятелен кон-
церт на откритата естрада пред НЧ
„Христо Ботев 1900”, като пред-
стави песни от най-новия си албум
„С песните през вековете”, посве-
тен на 135 години от Освобожде-
нието на България от турско
робство и 110 години от Илинден-
ско-Преображенското въстание, а
така също любими и популярни
песни от пиринския край, с които е
участвал в изданията на фестивала
„Пирин фолк”.

Заедно с Илия Луков беше и из-
вестната историчка и фолкло-
ристка, 86-годишната проф. Елена
Огнянова - дългогодишен сътруд-
ник на института по етнография
при БАН, която издирва и записва
автентични български народни
песни, легенди и притчи, и си сът-
рудничи с певеца. Тя сподели пред
публиката, че чрез песните на

Илия Луков всеки българин може
да се потопи в бита на народа ни и
в преживени важни исторически
събития, които никога не бива да се
забравят. Всяка негова песен ко-
респондира с различна история,
описва чувства и емоции, разка-
зани с невероятно красивия глас на
Илия Луков.

За Луков като творец и певец е
много важно песните му да се въз-
приемат не само като мелодия, но
и да предизвикат интереса на слу-
шателите със съдържанието си, за-
това той разказа накратко
историята на изпълнените от него
стари песни, чиято давност е век и
половина.

По време на концерта се извиха
кръшни хора, а душите на хората
се изпълниха с настроение и весе-
лие.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЛИЯ ЛУКОВ ИЗНЕСЕ КОНЦЕРТ
„С ПЕСНИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ”



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

Програма за развитие на селските райони 2007-2013
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ

На 24.07.2014 г. кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров под-
писа договор за извършване на
строително-монтажните работи за
изпълнение на проект "Реконструк-
ция и модернизация 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. Дра-
ганица".

От страна на фирмата-изпълнител
договорът бе подписан от упълно-
мощения представител на Сдруже-
ние "Осветление Вършец 2014"
Антон Арнаудов.

На подписването присъства пред-
седателят на Общински съвет Вър-
шец инж. Анатоли Димитров.

Продължителността на строи-
телно-ремонтните работи, съгласно
сключения договор за изпълнение

е 4 месеца.
Проектът се финансира от Дър-

жавен фонд ”Земеделие” по „Про-
грама за развитие на селските
райони 2007- 2013, мярка 322 „ Об-
новяване и развитие на населените
места”, Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 12/322/00199
от 23.10.2009 г.

Проектът включва изграждане на
конвенционално улично осветле-
ние, подземни тръбни PVC мрежи,
изтегляне на кабели в PVC тръби,
изграждане на стълбове, изграж-
дане на демонстрационна фотовол-
таична осветителна система,
изграждане система за управление
на осветлението, рехабилитация на
уличното осветление в гр. Вършец
и всички села от общината.

Общата стойност на проекта е
1 548 690 лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Стартира изпълнението на два
важни за община Вършец проекта,
договорирани с Държавен фонд „Зе-
меделие” и финансирани от Про-
грамата за развитие на селските
райони, 2007-2013 г.

1. Договор № 12/321/01357/
27.11.2012 г. за проект „Многофун-
кционален спортен център. Рекон-
струкция на съществуващ стадион и
изграждане на спортна зала с пок-
рит плувен басейн в у.п.и. (Парц. IV)
в Кв. 90 гр. Вършец”, финансиран
по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в сел-
ските райони”.

След преодоляване на редица
обективни пречки във връзка със
стартирането на дейностите по про-
екта, вече предстои обявяването на
„открита процедура” за избор на
строително-монтажните работи.

Инвестиционният проект пред-
вижда изграждането на:

• Многофункционална спортна
зала с размери 36/47,50 м., от които
30/47,50 м е спортното поле, пред-

видено основно за волейбол, бас-
кетбол, хандбал, тенис на корт, но
проектът дава възможност за изпол-
зване на залата за множество други
видове спорт и мероприятия. Вклю-
чени са и необходимите обслуж-
ващи помещения – съблекални,
фитнес, възстановителен център и
медицински кабинет. Към залата са
предвидени трибуни с капацитет за
около 730 зрители.

• Плувен басейн като част от
спортната зала с размери 25/12,50 м.

Общата стойност на проекта е
5 856 906 лева.

Предвижда се строително-мон-
тажните работи да приключат до
края на м. юли 2015 г.

2. Договор № 12/321/01457/
19.12.2013 г. за проект „Строител-
ство и реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа в част от насе-
лените места на община Вършец и
рехабилитация на общински път”,
финансиран по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономи-
ката в селските райони”.

В момента тече „открита проце-
дура” по избор на изпълнител на
строително-монтажните работи, за-
ложени по проекта.

Инвестиционният проект пред-
вижда:

• Реконструкция и изграждане на
вътрешна водопроводна мрежа в с.
Горно Озирово;

• Реконструкция на водопровод-
ната система на част от уличната
мрежа на с. Черкаски;

• Реконструкция на водопровод-
ната система на част от уличната
мрежа на с. Драганица;

• Реконструкция на водопровод-
ната система на част от уличната
мрежа на с. Спанчевци;

• Рехабилитация на ул.”Репуб-
лика”от ОТ322 до ОТ358 - гр.Вър-
шец.

Общата стойност на проекта е
3 585 546, 57 лева.

Предвижда се строително-мон-
тажните работи да приключат до
края на м. юли 2015 г.

Таня ПЕТРОВА

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВА
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

На 30.07.2014 г. в конферентната
зала на хотел „Съни гардън”, град
Вършец се проведе заключителна
пресконференция в рамките на про-
ект „Координиране и хармонизиране
на местни политики за устойчиво
развитие на община Вършец”, Дого-
вор за БФП № 13-13-175/12.11.2013
г., който се осъществява с финансо-
вата подкрепа на Оперативна про-
грама „Административен
капацитет”, съфинансиран от Евро-
пейския съюз чрез Европейския со-
циален фонд за развитие.

Основната цел на проекта е под-
крепа за реализиране на ефективни
политики за устойчиво развитие на
община Вършец.

Специфични цели на проекта:

• Подобряване на процеса за разра-
ботване и прилагане на политики в
партньорство и координация на
всички заинтересовани страни;

• Разработване на нови стратеги-
чески документи на община Вършец
за новия програмен период 2014-
2020, в синхрон с националните и
регионални приоритети и действащо
законодателство;

• Въвеждане на ефективни меха-
низми за мониторинг, контрол и
оценка при прилагането на общин-
ските политики.

Изпълнител на дейностите по раз-
работване на стратегическите доку-
менти на община Вършец е фирма
„СИМ Консултинг“ ЕООД.

Таня ПЕТРОВА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПРОЕКТ „КООРДИНИРАНЕ И ХАРМОНИЗИ-
РАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙ-
ЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”

ПОДПИСАН Е ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙ-

НОСТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТ-

ЛЕНИЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”

Този документ е създаден в рамките на проект „Координиране и хармонизиране на местни
политики за устойчиво развитие на община Вършец”, Договор за БФП № 13-13-175/12.11.2013
г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Админист-
ративен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Община Вършец стартира изпъл-
нението на партньорски проект, фи-
нансиран от Програмата за
трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъедини-
телна помощ България–Сърбия,
Бюджетна линия №
2007CB16IPO006– 2011-2.

Договор № РД02-29-219/
24.07.2014 за проекта с референтен
номер 2007CB16IPO006-2011-2-68
и наименование „Трансграничният
потенциал като основа за устойчиво
развитие” (Cross Border Cooperation
Potential as a Foundation of the Sus-
tainable Development)”, беше подпи-
сан на 24.07.2014 г. от кмета на
община Вършец инж. Иван Лазаров
в Министерство на регионалното
развитие.

Четири партньора от двете страни

на границата съвместно разрабо-
тиха и ще изпълняват проекта: Об-
щина Вършец (Република
България); Община Пирот (Репуб-
лика Сърбия); Фондация „Монтана-
утре” (Република България);
Сдружение „Звоно” (Република
Сърбия).

Общата цел на проекта е да се
подобри социалната инфраструк-
тура в региона на Вършец и Пирот
в сферата на образованието чрез
спортуване и да се засили неговата
териториалната кохезия, конкурен-
тоспособност и развитие чрез сът-
рудничество.

Основните дейности по проекта са
следните:

• Развитие на нова социална ин-
фраструктура за спортуване в
Пирот;

• Развитие на нова инфраструк-
тура за спортуване във Вършец /из-
граждане на велосипедна алея и
ледена пързалка/.

• Съвместно проучване и събиране
на база данни на всички източници
със значим потенциал за развитие
на региона;

• Изработване и излъчване на рек-
ламен филм за региона на Вършец-
Пирот;

• Организация на Регионален
форум за развитие.;

• Разработване на съвместни три-
езични каталози за реклама на тран-
сграничния регион.

Общата стойност на проекта за
безвъзмездна финансова помощ е
1 198 128 лева и има срок за изпъл-
нение 18 месеца.

Таня ПЕТРОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ – ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИ-
РАН ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Общинска администрация Вър-
шец започна реализирането на нов
проект с безвъзмездната финансова
помощ от Оперативна програма
„Административен капацитет”
2007-2013 г., съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Договор № М 13-
22-86 за проект „Развитие и усъвър-
шенстване на компетентността и
ефективността на общинска адми-
нистрация Вършец” беше подписан
на 06.08.2014 г. от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров.

Основна цел на проекта: Повиша-
ване на адаптивността и квалифи-
кацията на служителите в общинска

администрация Вършец, чрез ус-
вояване на нови и развитие на при-
добити знания и умения.

Конкретни цели:
1. Повишаване на квалификацията

на общинските служители на об-
щина Вършец чрез обучение в сфе-
рите на тяхната компетентност;

2. Повишаване на мотивацията на
общинските служители на община
Вършец чрез осигуряване на равни
възможности за професионално и
кариерно развитие;

3. Постигане на ефективна орга-
низация, координация и контрол в
работата на общинска администра-
ция Вършец чрез участие в адек-

ватни и актуални обучителни про-
грами.

Основни дейности по проекта:
Административно управление на
проекта; Провеждане на тръжни
процедури за избор на изпълни-
тели; Провеждане на обучения в
Института по публична админист-
рация; Организиране и провеждане
на обучения по ключови компетен-
тности; Дейности за информация и
публичност.

Общата стойност на проекта за
безвъзмездна финансова помощ е
96 538,41 лева и срок за изпълнение
- 12 месеца.

Таня ПЕТРОВА

НОВ ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ

Този документ е създаден по проект № М13-22-86/06.08.2014 г. „Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефектив-
ността на общинска администрация Вършец”. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 48
Днес, 31.07.2014 г. (четвъртък) от 13:00 ч., на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1
от Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администра-
ция за мандата 2011-2015 г. се проведе заседание
на Общински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 10 положили клетва об-
щински съветници. Отсъства д-р Румяна Дамя-
нова, Б. Христов и инж. И. Цакански.

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вършец, А.Тошев-Ди-
ректор дирекция „СА“, К. Тачева-Директор ди-
рекция „ОА“, А. Петров, Е. Георгиева - гл.
експерт „Информационно обслужване“ и граж-
дани.

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 на отчет на председателя на Об-

щински съвет за дейността на Общински съвет
Вършец мандат 2011-2015 г. и неговите комисии
за периода 01.01- 30.06.2014 година, съгласно
Докладна записка Вх.№ 272/24.07.2014 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - предсе-
дател Общински съвет - Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№268/21.07.2014 г. за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване по реда
на НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за
отдаване под наем на две помещения от първия
етаж и част от фоайето на първия етаж от сгра-
дата на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№267/21.07.2014 г. за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на 1 брой недвижим имот, собственост
на община Вършец в изпълнение на „Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2014 г.“ на община
Вършец.

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

4.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№266/21.07.2014 г. за актуали-
зиране на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за
2014 г.”Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

5.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№270/21.07.2014 г. за актуали-
зация на бюджет 2014 г. на община Вършец и на
поименният списък за капиталови разходи.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№269/21.07.2014 г. за измене-
ние и допълнение на „Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Вършец“.

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

7.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№265/21.07.2014 г. за разреша-
ване на „Футболен клуб Вършец 99 “
използването на Градски футболен стадион – град
Вършец, за сезон 2014/2015 година.

Докладва: Олга Яничкова - председател на
ПК по ОКМДС

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№273/24.07.2014 г. за даване на
съгласие за внасяне на предложение в Министер-
ски съвет за отпускане на персонална
пенсия.Докладва:Адриана Николова - предсе-
дател ПК по АОНУОРСГПБК

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№274/24.07.2014 г. по Молби за
финансова помощ към Общински съвет – Вър-
шец.

Докладва:Адриана Николова - председател
ПК по АОНУОРСГПБК

10.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 275/24.07.2014 г. за отпус-
кане на финансова помощ за „Медицински
център-Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - предсе-
дател Общински съвет - Вършец

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата 2011 –
2015 г., дневния ред бе приет единодушно: 10
гласа “за”, “против” – няма; “въздържали се”
– няма.

Промяна в кворума влиза инж. Иво Цакан-
ски. Общо единадесет общински съветници.

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ №506
Общински съвет Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 от ЗМСМА приема за сведение отчета
за дейността на Председателя на Общински съвет
Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и
неговите комисии за периода 01.01-30.06.2014 г.

Гласували: “за” – 11–“против” – няма; “въз-
държали се” – няма

Промяна в кворума излиза Ася Станчева.
Общо десет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №507
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 18 и чл. 26, ал. 1 от
„Наредбата за упражняване правата върху об-
щинската част от капитала на търговските дру-
жества с общинско участие, за участието на
общината в граждански дружества и в сдружения
с нестопанска цел на община Вършец“, взема ре-
шение за провеждане от „Медицински център –
Вършец“ ЕООД на публичен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем на две стаи от първия
етаж с обща площ 28 кв.м., и част от фоайето на
първия етаж с площ 23.5 кв.м. /граничещо с двете
стаи/ или обща площ от 51,5 кв.м., от първия етаж
от сградата на „Медицински център – Вършец“
ЕООД за създаване на аптека.

2. Определя първоначална месечна наемна цена
350 лв. /триста и петдесет лева/ общо за двете
стаи и частта от фоайето, подробно описани в т.
1 от настоящото решение.

3. Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ кален-
дарни години.

4. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-
ната месечна наемна цена.

5. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто
лева/.

6. Задължава Управителя на „Медицински цен-
тър – Вършец“ ЕООД да организира и проведе
търга по реда на Глава втора “Търгове” от „На-
редбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец“ и да
сключи договор за отдаване под наем със спече-
лилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И.
Цакански, Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

Промяна в кворума влиза Б. Христов и Ася
Станчева. Общо дванадесет общински съвет-
ници.

РЕШЕНИЕ №508
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона
за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с
чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от „Наредбата за реда на при-
добиване, управление и разпореждане с общин-
ска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“
и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение
за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за продажба на поземлен имот с идентификатор
12961.421.200 /дванадесет хиляди деветстотин
шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и

едно точка двеста/, по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-44/17.08.2006 г. на Изпъл-
нителния Директор на АГКК, последно измене-
ние със Заповед : 18-8093-02.06.2014 г. на
Началника на СГКК – Монтана, адрес на позем-
ления имот: гр. Вършец, улица „Първа“, площ –
454 кв.м. /четиристотин петдесет и четири кв.м./,
трайно предназначение на територията – урбани-
зирана, начин на трайно ползване – за търговски
обект, комплекс, номер по предходен план: квар-
тал: 216, парцел: II. /Акт за частна общинска
собственост № 518/17.06.2014г./

2. Определя първоначална тръжна продажна
цена на недвижимия имот 6 600 лв. без ДДС.

3. Цена на тръжната документация 100 лв.
4. Депозит за участие в търга 30 % от първона-

чалната тръжна цена на недвижимия имот.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-

ната тръжна цена на недвижимия имот.
6. Задължава Кмета на община Вършец да ор-

ганизира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец“ и да сключи договор за продажба на
недвижимия имот, след заплащане на сумата за
закупуване от спечелилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И.
Цакански, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А.
Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Си-
меонов “против” – няма; “въздържали се” –
няма.
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РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ
РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2014 Г.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 г. 944 100 лв.

Таблица 1
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РЕШЕНИЕ №509

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от За-
кона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2014 г.”, в частта раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има намере-
ние да предложи за предоставяне под наем и за про-
дажба през 2014 г. точка 2.5. Продажба на имоти
общинска собственост през 2014 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, както следва:

1.1. В 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 таблицата в
частта земеделски земи се включват следните нед-
вижими имоти:

1.1.1 Поземлен имот № 183002 по КВС, находящ
се в м.“Криви дел“ в землището на с. Долна Бела
Речка, община Вършец с площ 1 000 кв.м., НТП „те-
ритория използвана от други трайни насаждения“,
прогнозна продажна цена - 400 лв.;

1.1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.40.228
по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр. Вършец от 2008 г., с площ 2 157 кв.м., НТП „ли-
вада“, прогнозна продажна цена - 1000 лв.;

1.1.3 Поземлен имот с идентификатор 12961.40.239
по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр.Вършец от 2008 г., с площ 1 902 кв.м., НТП „ли-
вада“, прогнозна продажна цена 800 лв.;

1.1.4 Поземлен имот с идентификатор 12961.30.5
по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр. Вършец от 2008 г., с площ 301 кв.м., НТП „Друг
вид земеделска земя“ прогнозна продажна цена – 1
000 лв.;

1.1.5 Поземлен имот с идентификатор и 12961.30.7
по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр. Вършец от 2008 г., с площ 121 кв.м., НТП „Друг
вид земеделска земя“, прогнозна продажна цена 500
лв.;

2. Промяната на „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2014 г.” влиза в сила от датата на приемане на
решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в
„Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2014 г.” да се
обяви на таблото пред сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец и да се отрази в публикуваната
в сайта на община Вършец „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2014 г.”

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакан-
ски, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева,
д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №510

На основание чл. 124, ал. 2 от Закона за публич-
ните финанси, чл. 23, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишната бю-
джетна прогноза за местните дейности и за съста-
вяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на община Вършец и чл. 21, ал. 1,т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, Общински съвет – Вършец променя
бюджета на община Вършец за 2014 г., както следва:

1. Увеличава приходната част на бюджета с 25 016
лв. като

1.1 увеличава § 40-40 „Приходи от продажба на
земя“ с 25 016 лв.

2. Увеличава разходната част на бюджета с 25016
лв., като :

2.1 намалява § 51-00 „Основен ремонт“ с – 11 521
лв.;

2.2 увеличава § 52-00 „Придобиване на ДМА с 12
577 лв.;

2.3 увеличава § 53-00 „Придобиване на НМДА с
23 960 лв.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димит-
ров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакан-
ски, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева,
д-р Ц. Велизаров и С. Симеонов “против” – няма;
“въздържали се” – 1- С. Сълков

РЕШЕНИЕ №511
На основание чл. 124, ал. 2 от Закона за публич-

ните финанси, чл. 23, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишната бю-
джетна прогноза за местните дейности и за съста-
вяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на община Вършец и чл. 21, ал. 1, т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, Общински съвет – Вършец променя
поименният списък на капиталовите разходи на об-
щина Вършец за 2014 г. за обекти финансирани от
собствени средства, както следва:

(виж Таблица 1 на 4 стр.)
Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димит-

ров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакан-
ски, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева,
д-р Ц. Велизаров и С. Симеонов “против” – няма;
“въздържали се” – 1- С. Сълков

РЕШЕНИЕ №512
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ приема из-
мененията и допълненията на „Наредбата за опред-
еляне размера на местните данъци на територията
на община Вършец“, съгласно направеното предло-
жение за изменение и допълнение на „Наредбата за
определяне размера на местните данъци на терито-
рията на община Вършец“, като от същото отпада
предложението за изменение и допълнение на чл. 10,
ал. (1) и чл. 10, ал. (1) остава непроменен.

2. Задължава Кмета на община Вършец, приетите
с т. 1 от настоящото решение изменения и допълне-
ния на „Наредбата за определяне размера на мест-
ните данъци на територията на община Вършец“ да
бъдат отразени и актуализираната наредба да бъде
качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община

Вършец.
Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-

ров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакан-
ски, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева,
д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №513
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.39 ал.4 от ЗОС и
чл.55, т.2 и т.3 от Наредба за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост
на община Вършец реши:

1. Разрешава на „Футболен Клуб ВЪРШЕЦ 99“
(регистрирано по ф.д.604/1998 година) да ползва
Градски Футболен стадион гр. Вършец по 2 часа
всеки ден за сезон 2014/2015 за тренировки, меро-
приятия и провеждане на срещи на националните
шампионати по футбол за мъже.

2. Разрешава на „Футболен Клуб 99“ (регистри-
рано по ф.д. 604/1998 година) да провежда срещите
си от националните шампионати по футбол под еги-
дата на БФС за мъже на Градски Футболен стадион
гр. Вършец.

3. Разходите за поддръжка на Градски стадион
Вършец и базата се поема и разпределя пропорцио-
нално между двата клуба „ФК Вършец 2012 и „ФК
ВЪРШЕЦ 99“, съобразно неговото ползване.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Димит-
ров, А. Николова О. Яничкова, , И. Цакански, Б.
Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева и д-р Ц.
Велизаров “против” – няма; “въздържали се” – 3
- Т. Кънчев, С. Сълков и С. Симеонов

РЕШЕНИЕ №514
Общински съвет Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.23 от ЗМСМА, приема да бъде внесено предложе-
ние в Министерски съвет за отпускане на персо-
нална пенсия на Илия Иванов Георгиев с ЕГН
0748013246; Ваньо Иванов Георгиев с ЕГН
0944163287; Красимир Иванов Георгиев с
ЕГН1141093229 и Диана Иванова Георгиева с ЕГН
1252013213 с постоянен адрес гр. Вършец ул. Чет-
върта №039.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакан-
ски, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева,
д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №515
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет-2014 г. параграф 10-98 сумата от 100 (сто) лева
на Богдан Георгиев Илиев.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакан-
ски, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева,
д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №516
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет-2014 г. параграф 10-98 сумата от 100 (сто)
лева на Красимира Иванова Шатова.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакан-
ски, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева,
д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №517
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет-2014 г. параграф 10-98 сумата от 300 (три-

ста) лева на Ваня Иванова Ценкова – Антонова.
Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-

ров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакан-
ски, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева,
д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №518
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет-2014 г. параграф 10-98 сумата от 200

(двеста) лева на Николина Костадинова Недялкова.
Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-

ров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакан-
ски, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева,
д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №519
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.6 и чл. 54 ал.3 от ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет 2014 г. параграф 10-98 сумата от 1500 (хи-
ляда и петстотин ) лева на „Медицински център-
Вършец“ ЕООД за закупуване на платка за
рентгенов апарат.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакан-
ски, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева,
д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №520
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.6 и чл. 54 ал.3 от ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет 2014 г. параграф 10-98 сумата от 1100 (хи-
ляда и сто ) лева на „Медицински център-Вър-
шец“ЕООД за покриване на текущи разходи-целево
за заплащане за електрическа енергия.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакан-
ски, Б. Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева,
д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
телят на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 14:35 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Една невероятна феерия от звуци, багри и кра-
сота, обединяваща характерните танци на почти
всички фолклорни области в България, ни по-
каза на 07.08.2014 г. танцов състав „Фолклорна
китка” при НЧ „Христо Ботев – 1900” – гр. Вър-
шец с хореограф Невена Стоянова в спектакъла
„Шарени ритми”.

Самодейният танцов състав е създаден преди
8 години и има зад гърба си множество изяви на
международни фестивали в Гърция, Турция,
Македония, Сърбия и България.

Танцьорите изпълниха откритата сцена пред
читалището с много чар, талант и артистичност,
представяйки ни легендата за старопланинския
връх „Тодорини кукли” над Вършец, варнен-
ския „Танц с дървени лъжици”, „Влашки танц”,
северняшки и шопски танци.

В спектакъла, посветен на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана „Вършец

2014” със свои изпълнения се включиха и при-
ятелите на „Фолклорна китка”: фолклорна
група „Чародейките” – кв. Заножене, танцов ан-
самбъл „Банкя” – гр. Банкя и женска певческа
група при читалище „Отец Паисий” – гр. Банкя.

Гвоздеят на спектакъла бе финалният танц
„Шарени ритми” – една завладяваща фолклорна
приказка, поднесена с невероятна артистичност,
вълшебна смесица от народни и класически
танци, българска и световна класическа музика,
червена светлина и блестящи костюми, безброй
цветове и шарени ритми. Постановката, хоре-
ографията и сценарият са дело на хореограф-
ката на „Фолклорна китка” Невена Стоянова. В
танца е вплетена уникална комбинация от бал-
кански ритми, примесени на места с диско-
ритми, темпераментът и самобитността на
нашенското, автентично българското, в съчета-
ние с виенския валс, френския кан-кан и страст-
ното аржентинско танго. Танц, вълнуващ с
патриотизма и оригиналността си, и с посла-
нието към зрителите, че като древен народ ние
отдавна сме граждани на света, а в Европа сме
много повече години от досегашните страни -
членки.

„Шарени ритми” ни вдъхна самочувствието,
че „и ний сме дали нещо на света”, и че нашата
малка, но древна България, чрез своята иден-
тичност влива енергия в душата на обединена
Европа.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ШАРЕНИТЕ РИТМИ НА „ФОЛКЛОРНА
КИТКА” ОЧАРОВАХА ЗРИТЕЛИТЕ

За втора поредна година Община Вършец и
Конна база „Вършец“ организираха конни със-
тезания по прескачане на препятствия за ку-
пата на Община Вършец. Атрактивното
събитие се проведе на 03.08.2014 г. в мест-
ността „Синчово поле“ край Вършец и бе част
от програмата на Празника на курорта, мине-
ралната вода и Балкана „Вършец 2014”.

В състезанието взеха участие 25 състезатели
от 12 клуба с 34 елитни коня от цяла България
– София, Ихтиман, Вършец, Хайредин, Мон-
тана, Бутан, Сливница, Враца. Над 400 зрители
– любители на конния спорт се насладиха на
невероятното майсторство на жокеите и се въз-
хитиха от перфектната и професионална орга-
низация на турнира.

Състезанието беше разделено в 3 паркура.
Първият бе демонстративен, с височина 80 см.
В него първо място спечели Боян Цанев от
клуб „Сливнишки герой” гр. София , второ
място зае Теодор Попов от Конна база „Вър-
шец”, а трети се нареди Петко Младенов от
конна база „София” .

Вторият паркур бе две фази, височина до 110
см. В тази категория първото място завоюва
Ния Стоименова от Конна база „Ниеса” – гр.
Ихтиман, второто място грабна Златолина Му-
кова, също от Конна база Ихтиман, на трето

място се класира Олег Горанов от Клуб по
конен спорт – с. Бутан.

В третия паркур с нарастваща трудност, ви-
сочина 120 см и жокер 140 см, първо място за-
воюва Теодор Попов от Конна база „Вършец”,
втори се нареди Марио Дилянски от Ездови
клуб „Марек” гр. София, а трети стана Олег Го-
ранов от Клуб по конен спорт – с. Бутан.

Победителите получиха купи, медали и па-
рични награди от кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров.

Раздадените паричните премии в трите пар-
кура са на обща стойност 1300 лева.

Теодор ПОПОВ

КОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО
ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ
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На 19.07.2014 г. членовете на Клуб
на пенсионера „Козница” – гр. Вър-
шец потеглихме въодушевени и с
нови очаквания за предстоящата ви-
зита при колегите си от Вълчедръм.

Бяхме посрещнати радушно по
стар български обичай с погача и
мед, сол и червен пипер и приветст-
вани със сърдечното „Добре дошли!”
от председателката на клуба Ганка
Михайлова, която подари на нашия
клуб книга с кулинарни рецепти и
сборник със стихове на поети, ро-
дени във Вълчедръм.

Колегите ни показаха чудесни
творби – картини и сувенири, из-
кусно изваяни от ръцете на местната
жителка Роза Гинина. След това се
отправихме към близкия правосла-
вен храм, където под ръководството
на Елена Горанова – ръководител на
градския хор във Вършец певците от
хора озвучиха с чудните си гласове
вълчедръмската църква, като изпъл-
ниха „Отче наш”. Член на църков-
ното настоятелство ни запозна с
историята на града и храма „Св.
Петка православна българска”,
копие на софийския храм „Св. Алек-
сандър Невски”. Силно ни впечатли
дърворезбата на столовете, иконос-

таса, владишкия трон, изкусно изра-
ботена от сем. Гина и Богдан Йо-
нови, отдали сърце и талант на
изкуството си. Камбанарията на
храма е направена през 1888 г. от
руския офицер Николай Савойски.

Град Вълчедръм е местен два пъти,
изгарян от чума, като последното му
местонахождение е било в Авджий-
ски дол, където било пълно с „дръм-
каш” – пътя на вълците, откъдето и
носи днешното си име.

Посетихме и местния музей, в
който са изложени много експонати
от каменната ера, от времето на тра-
ките – сечива и оръжия, от желязната
епоха – след 1100 г. пр. н. е., от рим-
ската епоха.

Подарък получиха и пенсионерите
от Вълчедръм – икона на Дева
Мария, поднесена от председател-
ката на нашия клуб Цеца Антонова.

На обяд бяхме поканени за разтуха
на почерпка, песни и танци – про-
грама, изпълнена от вълчедръмските
пенсионери. Повеселихме се от
сърце, благодарихме за радушното
посрещане и гостоприемството и се
разделихме с пожелания за нови
срещи.

Захаринка НИКОЛОВА

На 6 август, когато Църквата от-
белязва големия празник Преобра-
жение Господне, с
благословението на Негово Висо-
копреосвещенство Видински мит-
рополит Дометиан, в енорийския
храм „Св. вмчк. Георги Победоно-
сец“, гр. Вършец бе извършено
тържествено водоосвещение и ос-
вещаване на две икони, изработени
в чест на св. Георги Победоносец
и св. Йоан Рилски Чудотворец.

Иконите бяха тържествено осве-
тени от Негово Преосвещенство
Белоградчишкия епископ Поли-
карп – новият викарий на Видин-

ския митрополит Дометиан, в със-
лужение с протосингела на Видин-
ската митрополия архимандрит
Антим, енорийския свещеник на
Вършец Петко Балджиев и духов-
ници от Видинската епархия.

Двата свещени образа – на Св.
Георги и на Св. Йоан Рилски – не-
бесните покровители на нашия
град Вършец и на България, са да-
рени от нашите съграждани Ната-
лия и Мирчо Димитрови. Иконите
са изписани от сестрите монахини
при Клисурската света обител „Св.
Св. Кирил и Методий“ и са поста-
вени на челно място, от двете

страни на светия олтар.
От игуменката на Клисурския ма-

настир майка Таисия научихме, че
в изработването им са взели учас-
тие 7 монахини. Иконите са с раз-
мери 135 на 70 см, те са от дърво,
рисувани са с яйчен темпер, а
фонът им е изработен от 24-кара-
тово златно фолио. Използвана е
специална техника по традицията
на Охридска иконописна школа,
датираща от ІХ век. Всички бои и
материали са природни, добити от
пръст, скали, минерали, животин-
ски продукти и стрити под фор-
мата на прах, който се разтваря в
жълтък от яйце и дестилирана
вода. Иконите остават трайни
дълго време, благодарение на пок-
ритието с естествени лакове, на-
правени от смоли от дървета,
спирт или терпентин, което позво-
лява на иконата да „диша”, а не да
се „запечатва”.

Подготовката за изработването на
двете икони отнема на монахините
около година, а самото рисуване на
всяка от иконите трае 3 месеца.

Това дарение не е първо за сем.
Димитрови – през пролетта на тази
година те дариха на православния
храм във Вършец две икони с об-
раза на Богородица.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ХРАМ „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”
ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ ОТ ДВЕ НОВИ ИКОНИ

На 20.07.2014 г. жителите и гостите
на с. Горно Озирово станаха съпри-
частни с големия християнски праз-
ник на Св. пророк Илия (Илинден).

Този празник се отбелязва от неза-
помнени времена тук, на „Иброва
ливада”, където се намира оброк.

Хората от селото почитат христи-
янските празници. Кметският на-
местник Арахангел Петров и
ръководството на Пенсионерския
клуб с председател Василка Бойчева,
организираха и проведоха това тър-
жество.

Празникът бе уважен от ръко-
водството на община Вършец в ли-
цето на кмета инж. Иван Лазаров и
зам.-кмета Петър Стефанов. Гости
на тържеството бяха и д-р Георги
Езекиев и Емил Георгиев.

Водосвет за здраве, благоденствие
и берекет отслужи енорийският све-
щеник отец Михаил. Агнешкото за
курбана бе осигурено от Община
Вършец. Д-р Георги Езекиев, Емил
Георгиев и НЧ „Просвета 1922” – с.
Г. Озирово предоставиха финансови
средства, с които платихме музи-
ката.

За приготвянето на вкусната кур-
бан чорба и дроб-сърма се погри-
жиха главната готвачка Иванка
Генова, Елисавета Бонова, Ценка
Маркова и Надежда Шолева.

След приключване на официалната
част всички се събраха на обща тра-
пеза, насладиха се на изпълненията
на групата за народни танци при НЧ
„Просвета 1922”.

Емил ФИЛИПОВ

КУРБАН В С. ГОРНО ОЗИРОВО

НА ГОСТИ ПРИ ПЕНСИОНЕРИТЕ
ОТ ВЪЛЧЕДРЪМ

От 22 до 24 юли 2014 г. в Боро-
вец се проведе национална среща
на пилотните детски съвети, която
е част от проект „Насърчаване на
детското участие чрез укрепване
ролята на детските/младежки съ-
вети на училищно, общинско, об-
ластно и национално ниво“.
Проектът се осъществява в партнь-
орство между УНИЦЕФ-България,
Държавната агенция за закрила на
детето и Фондация “Партньори-
България”, с подкрепата на Минис-
терство на образованието и науката
в 8 общини – Монтана, Вършец - с
участието на СОУ” Иван Вазов” и
ПГИТ, Сливен, Нова Загора, Котел,
Твърдица, Благоевград и Гоце Дел-
чев.

„Видяхме как работят останалите
съвети и обменихме полезна ин-
формация и опит” - това споделиха
моите връстници в национална
среща на пилотните детски съвети.
Близо 90 деца от различни краища
на България взехме участие в сре-
щата. Давахме примери за добри
практики, показващи, че децата
имат мнение и желание да направят
положителна промяна сред об-
щностите, в които живеят. Благо-
творителни инициативи, насочени
към деца в нужда, акции за облаго-
родяване на средата, като фитнес
площадка и класна стая на открито,
концерти за талантливи деца и
спортни мероприятия са само част
от инициативите, осъществявани
от детските съвети. Провеждането
на демократични избори за пред-
ставители на съветите, осъществя-

ването на анкети, проучващи мне-
нието на младите хора и организи-
рането на подписки, спомогнаха
гласът ни да бъде чут. Комуника-
цията с местните власти и включ-
ването им в обсъждания на
общински съвет допълнително до-
казаха, че нашите съвети са об-
ществено значима структура.

„Как да подобрим работата на
детските съвети и какво е тяхното
бъдеще?” беше ключовата тема на
срещата, която позволи на нас, де-
цата, да се обединим и надграж-
дайки личния си опит, да дадем
решения на трудностите, които
срещаме. Работихме в малки сме-
сени групи, където всеки имаше
възможност да даде своето мнение
и решение на проблемите, свър-
зани с мотивация на повече деца за
участие, включване на деца от 1 до
4 клас, комуникация с училищното
ръководство и местните власти,

ефективност на общинските и об-
ластните съвети, координация
между различните звена (учили-
щен, общински, областен и нацио-
нален детски съвети),
популяризиране и набавянето на
финансови средства. За финал,
трябваше да изработим планове, в
които да предложим възможни на-
чини за утвърждаване правото на
мнение на деца с увреждания, деца
от етническите малцинства и от
малките населени места. Всички
участници бяхме единодушни, че
трябва да се оформи мрежа от доб-
роволци, да се изградят младежки
центрове, да се провеждат редовни
срещи с ученици от различни
групи, за да имат повече деца въз-
можността да изразят своето мне-
ние по въпросите, които ги
вълнуват.

Габриела МАРИНОВА
ПГИТ – гр.Вършец

„НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ
ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ РОЛЯТА НА ДЕТСКИТЕ

СЪВЕТИ НА УЧИЛИЩНО, ОБЩИНСКО,
ОБЛАСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО”

Гласът на децата



На 06.08.2013 г. на алеята пред
сградата на Община Вършец, по тра-
диция около 50 малки художници
участваха в конкурса за детска ри-
сунка на асфалт на тема “50 години
град Вършец” по време на Празника
на китния ни курортен град с крис-
тално чист въздух и целебна мине-
рална вода. Темата от конкурса
целеше да провокира детското въоб-
ражение, за да бъде представен Вър-
шец и неговите забележителности.

Художниците работиха в две въз-
растови групи – до 10 и над 10 го-
дини, след което жури в състав:
Гошо Александров – художник, пре-
подавател по изобразително из-
куство в СОУ „Иван Вазов“,
гр.Вършец и Невена Стоянова – пе-

дагог, излъчи победителите в двете
възрастови групи.

При малките І място спечели Си-
мона Николаева от Козлодуй; ІІ
място – Ванеса Мицева от Благоев-
град; ІІІ място – Лина и Даниела Ка-
раславови от Австрия.

Поощрителна награда получи
Кристиана Яначкова, а за най-малък
участник – Цвета Петрова от Вър-
шец, на 2 годинки.

При голямата възрастова група І
място зае Дебора Георгиева от Мон-
тана; ІІ място – Патрик Михайлов от
София, ІІІ място – Ангелина Иванова
от София..

Поощрителна награда получи Лора
Стоянова от Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В първия ден от Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
„Вършец 2014”, в Градската худо-
жествена галерия на Вършец бе от-
крита изложба от пленер по
живопис „50 години град Вър-
шец”.

В продължение на една седмица
10 утвърдени майстори на четката
рисуваха забележителностите на
Вършец, неговата история и ми-
нало. В залите на галерията твор-

ците изложиха общо 20 произведе-
ния на изкуството – платна и три-
птихи. В пленера участваха
членове на дружеството на мон-
танските художници „Тенец”, сред
които и двама наши местни худож-
ници Георги Паунов и Гошо Алек-
сандров, а така също и гости от
София.

На събитието присъстваха пред-
седателят на Дружеството на мон-
танските художници „Тенец”

Дончо Планински, известният ху-
дожник и преподавател в Нацио-
налната художествена академия
проф. Галилей Симеонов, общин-
ски съветници, общественици,
граждани и гости на Вършец.

При откриването на изложбата
един от участниците в пленера,
Румен Статков сподели, че онова,
което творим трябва да носи полза
за всички нас. Да ни помага да съх-
раним духа на този град и всички
да работим за Вършец така, че да
го представяме по най-добрия
начин не само за България, но и
пред света, да работим така, че ту-
ристите, посетили това прекрасно
място, да поискат отново да се за-
върнат тук.

По традиция, всички участници в
пленера ще подарят на Община
Вършец по две свои картини, с
което ще се обогати безценния
фонд от произведения на наши и
чуждестранни творци, с които раз-
полага галерията.

Художниците получиха грамоти
от името на кмета на общината
инж. Иван Лазаров за участието си
в пленера по живопис „50 години
град Вършец”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗЛОЖБА ОТ ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС
„50 ГОДИНИ ГРАД ВЪРШЕЦ” ОТКРИХА В
ГРАДСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

По традиция вече 164 години мест-
ните жители отдават почит на краси-
вата природа, Балкана и лечебната
минерална вода чрез ежегодно орга-
низирания от Общината Празник на
курорта, минералната вода и Бал-
кана.

Тази година Празникът продължи
от 4 до 10 август.

С концерти по време на празника
зарадваха своите фенове рок групите
«Обратен ефект» и „Северозападня-
ците“.

Утрото на 8 август събра младостта
на Вършец на весел детски празник
със забавните персонажи Пипи Дъл-
гото чорапче и нейните верни при-
ятели Томи и Аника. Сред много
настроение, музика, танци, игри и за-
бавления, децата изживяха приятни
мигове на сцената на НЧ „Хр. Ботев
1900” и получиха много награди и
лакомства.

Кино на открито в летния амфитеа-
тър в Боровия парк събра кинома-
ните на прожекцията на филмите
„Приключенията на Сами 2”- анима-
ция, САЩ; Кецове – игрален, Бълга-
рия; Замбези – анимация, ЮАР и
Помпей – игрален, САЩ.

Комедийната постановка – „Анна
Бижуто” представи самодейната те-
атрална формация „Медека” при НЧ
„Хр. Ботев” – Вършец пред жителите
и гостите по време на Празника.

Документална изложба „50 години
град Вършец и 140 години от рожде-
нието на д-р Дамян Иванов – пър-
вият балнеолог в България” бе
открита в общинската музейна
сбирка. Представени са фотоси от
миналото на Вършец, лични вещи на
д-р Дамян Иванов, албуми с архивни
снимки от историята на града ни.

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

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ

ДЕЦА РИСУВАТ ВЪРХУ АСФАЛТ
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ВЪРШЕЦ

Истинският художествен талант
рано или късно бликва като фонтан
в литературата и изкуството и
предизвиква заслужено признание.
Такъв е талантът на писателя,
поета, журналиста и художника
Мартен Петров Калеев – заслужил
гражданин на Вършец и почетен
член на Сдружение „Гражданско
общество Вършец – 2011”.

Той споделя, че душата му е заре-
дена със силата на земята, с живи-
телната сила на минералната вода
и с мъдростта на своите учители-
земляци, защото историята е дока-
зала, че мастилото на учителите е
толкова скъпо, колкото и кръвта на
мъчениците. Вървейки нагоре по
своя творчески път, обръща гръб
на омразата и завистта, като казва:
„Не ми одирайте кожата! Ще
бликне светлина и ще ви ослепи!”

Писателят Мартен Калеев още с
първите си публикации подсказва
талант на разказвач. Неговият език
е цветист, изпъстрен с лек хумор,
много метафори, с привкус на
местния диалект. Неговият стил и

умение да опитомява думите и да
владее до съвършенство техния
подбор, от което да лъха естетика,
предизвикваща наслада у читателя
– това го може само човекът, чиято
истина за живота безпощадно го
гледа в очите, а той пък я гледа със
сърцето си.

Мартен Калеев е роден на
18.08.1958 г. в гр. Вършец в семей-
ство на изключително будни и тру-
долюбиви родители. Завършва
гимназия във Вършец с отличие,
след това икономика във ВИИ
„Карл Маркс” и журналистика в
СУ „Св. Климент Охридски”. Ра-
ботил е в сферата на културата, об-
разованието, частния бизнес.
Неговата литературна, журналис-
тическа и творческа дейност да-
тира над 37 години. С творбите си
се нарежда като последовател на
изявени творци, писали за Вършец
и околностите му: Д. Осинин, Е.
Коралов, Л. Станчев, Д. Лазаров,
Н. Статков. Представен е в спра-
вочника „Кой кой е” в Монтана, в
„Опуси на талантливостта”,
„Творци от берковския край”, ос-
новател е на Клуб на независимо
мислещи хора за развитие на граж-
данско общество БРОД Монтана, с
което се нарежда сред огърлицата
на най-известните творци от Севе-
розапада. Инициатор е за създаване
на Дружество на монтанските пи-
сатели към СБП и става негов
председател. Името му е включено
в най-новата журналистическа ен-
циклопедия. Главен редактор е на
алманах „Огоста”, издаден по не-
гова инициатива. Автор е на сбор-
ници с разкази, новели, есета:
„Очите на жаждата”, Лудница №
5”, Обещанието на Данте”, „Капан

за светулки”, „Монолози”, на сти-
хосбирките „Шепот”, „Хайку по-
езия”, „Тъгата идва привечер”, на
романа „Градината с разпятието”.
Автор е на моноспектакъла „Ака-
демия за мръсници” и на сценарий
за филм „Сезонът на гнева”.

Книгите му са илюстрирани с не-
гови графики (въглен и молив),
автор е на десетки картини с масло.
През 2006 г. прави първата си са-
мостоятелна изложба в Художест-
вената галерия „Кирил Петров” в
Монтана.

Тази година Калеев усъвършен-
ства икономическите си знания и
специализира „Информационни
технологии” в СА „Д. Ценов” –
Свищов, където е поканен за пре-
подавател.

В литературната му лаборатория
се раждат две нови книги – „Роман
за Човека” и сборник с есета. С
право е носител на редица награди
от престижни литературни кон-
курси.

Винаги с желание се отзовава на
наши молби за срещи със съграж-
дани и членове на Сдружението
ни. Затова ние от „Гражданско об-
щество Вършец – 2011” отдаваме
заслужено признание на стожера
на духовността в Северозапада и се
гордеем с прекрасното съчетание
на талант и изкуство на писателя-
земляк Мартен Калеев, който
вижда и разбира света със сърцето
си. Честитим му рождения ден, с
пожелание за здраве и покоряване
на високите творчески върхове.
Нека все така да поднася своите
съкровени послания към читате-
лите!

Райна СИМОВА
Зам.-председател на Сдружението

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ТАЛАНТА НА
ПИСАТЕЛЯ-ЗЕМЛЯК МАРТЕН КАЛЕЕВ

Изявени личности
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За четвърта поредна година Вър-
шец бе домакин на Републикански
шампионат на българските нацио-
нални породи кучета: Българско
лудогорско гонче, Българско ов-
чарско куче и Български барак.

Шампионатът се проведе в Боро-
вия парк на града и бе под егидата
на Българския републикански ки-
ноложки съюз и Община Вършец.

Мероприятието бе част от про-
грамата на Празника на курорта,
минералната вода и Балкана „Вър-
шец 2014”.

Официални гости на събитието
бяха Аврам Петков – съпредседа-
тел на Световния киноложки али-
анс и председател на Българския
републикански киноложки съюз и
инж. Иван Лазаров – кмет на об-
щина Вършец.

Кметът Лазаров получи почетен
плакет за принос в развитието на
българската кинология и популя-
ризация на българските нацио-
нални породи кучета.

Съдии на шампионата бяха Вик-
тория Василенко (Украйна) - меж-

дународна категория, Ганчо Ган-
чев (България) – международна ка-
тегория и Георги Илиев от София
– съдия национална категория.

В тазгодишния Републиканския
киноложки шампионат участваха
представители от 9 киноложки
клуба със 110 кучета от Монтана,
Лом, Видин, Банкя, София, Пер-
ник, Разлог, Пазарджик и Пловдив.

В рамките на шампионата се про-
ведоха конкурсите: „Дете и куче”,
„Развъдна двойка” и „Най-добър
развъдник”.

Шампиони при различните по-
роди станаха:

- Българско лудогорско гонче –
куче Нерон, развъдник „Максим
Хаус”, гр. Монтана;

- Българско овчарско куче – раз-
въдник „Ада Косер БГ”, гр. Плов-
див;

- Български барак – куче Алф,
развъдник „Максим Хаус”, гр.
Монтана.

Наградният фонд бе осигурен от
Община Вършец и фирма „Ломско
пиво“ АД , а победителите в раз-
личните класове получиха купи,
медали и предметни награди.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЧЕТВЪРТИ РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОНАТ НА БЪЛГАР-
СКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПОРОДИ КУЧЕТА „ВЪРШЕЦ 2014” Във Врачанския Балкан, в близост

до хижа „Леденика” се проведе по-
следният кръг от държавния шам-
пионат по автомоделизъм за модели
с висока проходимост в класовете
„Бъги”.

Отлично се представи ученикът от
СОУ „Иван Вазов” - Вършец Алек-
сандър Димитров, който в клас
„Електро Бъги 1/8” достигна до
бронзовия медал.

Малкият Сашко изоставаше в кла-
сирането в първите два финала, за-
вършвайки на пето място, но в
третия финал извърши истинско ге-
ройство, класирайки се на първо
място, което му осигури място на по-
четната стълбичка.

Огнян ФИЛИПОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ С БРОНЗОВ
МЕДАЛ ПО АВТОМОДЕЛИЗЪМ

ОБЩИНСКИ ТУРНИР
ПО ВОЛЕЙБОЛ

В турнира се включиха общо 5 от-
бора – мъже от Вършец, Монтана и
Берковица. Турнирът започна на 5
август, а финалната среща се игра
на 7 август на волейболното игрище
в Боровия парк. Съдия по време на
първенството бе Георги Багджий-
ски.

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

На І място се класира отбор „Че-
решка” от Вършец с капитан Да-
ниел Драганов, ІІ място зае отбор
„Трио” от Вършец с капитан Ми-
хаил Найденов, ІІІ-то място получи
отбор „Сборная” от Монтана с ка-
питан Алберто Пенков.

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА
МАЛКИ ВРАТИЧКИ ЗА КУ-

ПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Тази година в турнира взеха учас-

тие 14 отбора от Вършец, Враца,
Монтана, Берковица и Черкаски.
Състезанието се проведе в рамките
на две седмици, а финалните ма-
чове се играха на 9 август на фут-
болното игрище в Боровия парк.

След много интересни и оспор-
вани срещи, класирането е: І място
– отбор „Пчелна майка" - Враца с
капитан Тодор Кръстев; ІІ място –
отбор "Старата машина" - Вършец
с капитан Валтер Александров, ІІІ
място – отбор "Електростарт" -
Вършец - капитан Георги Николов.

Шампионите получиха купата на
Община Вършец, връчена им лично

от кмета на общината инж. Иван
Лазаров, медали, грамоти и парична
премия от 500 лева. Класиралите се
на второ и трето място получиха ме-
дали, грамоти и парични награди
съответно от 300 и 200 лева.

На финалната среща присъства

инж. Анатоли Димитров – предсе-
дател на Общински съвет Вършец и
изпълнителен директор на фирма
„Електростарт” АД гр. Вършец.

Със специални гравирани стък-
лени плакети бяха наградени най-
добрите състезатели по постове:
най-добър вратар - Мартин Гео-
ргиев от „Старата машина”, най-
добър защитник - Емил Спасов от
„Старата машина”, най-добър полу-
защитник - Галин Найденов от
„Амстел”, най-добър нападател -
Бойко Илиев от „Електростарт” ,
най-полезен играч - Цветко Иванов
от „Пчелна майка”.

Турнирът беше ръководен много
авторитетно от главния съдия Петко
Петков от областната съдийска ко-
легия в гр. Монтана.

Георги НИКОЛОВ

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ДЕЦА ПО
МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ

НА ВЕЛОСИПЕДИ
По традиция в празничната про-

грама Общината отново зарадва
най-малките жители и гости на
Вършец с организиране на състеза-
ние по майсторско управление на
велосипеди, проведено в Слънче-
вата градина. Тази година участни-
ците бяха 40, разделени по пол и

възраст в 4 групи.
Организатор на турнира бе Георги

Аврамов, главен съдия - Даниела
Лилова. Освен бързината, се отчи-
таше и майсторството на малките
велосипедисти чрез преодоляването
на различни препятствия и слаломи
по трасето.

Победители в различните катего-
рии станаха:

- момичета от 6 до 10 години: Де-
сислава Николова;

- момчета от 6 до 10 години: Тео-
дор Калинов;

- девойки от 11 до 15 години: Те-
дислава Димитрова;

- юноши от 11 до 15 години: Петър
Петров.

Победителите получиха медали,
грамоти и предметни награди, връ-
чени им от заместник-кмета на об-
щина Вършец Петър Стефанов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТУРНИРИ ПО ШАХ,
ТАБЛА И КАРТИ

За пета поредна година пенсио-
нерски клуб „Козница” и Община
Вършец организираха турнири по
шах, табла и карти, които бяха от-
крити на 04.08.2014 г. от кмета на
общината инж. Иван Лазаров и
приключиха на 08.08.2014 г..

Наградите на победителите, оси-

гурени от Община Вършец бяха
връчени от зам.-кмета на общи-
ната Петър Стефанов, а самите
състезания протекоха много емо-
ционално и спортсменски. За тех-
нически секретар на турнирите бе
определена Захаринка Николова.

В турнира по шах І място за-
воюва Живко Борисов, ІІ-ро –
Младен Иванов, ІІІ-то – Георги
Никифоров.

Турнирът по табла бе разделен на
2 възрастови групи: до 18 години
и над 18 години. Победители при
мъжете станаха: І място – Георги
Исаев; ІІ място - Иван Маринов;
ІІІ място – Никола Филипов. При
децата І място завоюва Йоан Цве-
танов; ІІ- Никол Цилева; ІІІ – Лю-
бомир Иванов.

В турнира по игра на карти кла-
сацията е: І-во място: Йордан
Ненов; ІІ-ро място: Петър Алек-
сандров; ІІІ-то място: Серафим
Крумов.

Захаринка НИКОЛОВА

СЪСТЕЗАНИЯ И ТУРНИРИ


