
За хората от третата възраст в село
Горно Озирово най-големият подарък
по случай Международния ден на въз-
растните хора - 1 октомври, бе сбъдва-
нето на отколешната им мечта – да имат
свой клуб - място за сладки раздумки и
срещи, за отбелязване на празници, за
осмисляне на свободното време.

Новата социална придобивка бе офи-
циално открита на 8 октомври от кмета
на община Вършец инж. Иван Лазаров
и кметския наместник на с. Г. Озирово
Арахангел Петров.

Клубът се помещава в сградата на
кметството в Г. Озирово и носи краси-
вото и благозвучно име „Магнолия” –
за да направи живота на членовете му

по-цветен и по-радостен.
Строително-ремонтните дейности са

извършени със средства от общинския
бюджет.

Пенсионерският клуб е регистриран и
вече си има председател – Вергиния То-
дорова. И макар, че досега клубът не е
имал собствено помещение, дейността
му не е преставала – организират се
екскурзии, чествания на рождени дни,
отбелязване на празници.

Кметът на община Вършец честити
на жителите на селото новата придо-
бивка, с пожелание да я ползват със
здраве и да се радват дълги години на
задружен и осмислен пенсионерски
живот.

Новият клуб бе осветен от енорий-
ския свещеник на с. Г. Озирово отец
Михаил, който отслужи водосвет за
здраве и благоденствие.

По случай откриването на Пенсио-
нерски клуб „Магнолия”, членовете му
получиха и първите дарения, напра-
вени с лични средства – плазмен теле-
визор от д-р Георги Езекиев от гр.
Враца и кафе-машина от кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров.

В тържеството взеха участие фол-
клорните певчески групи „Росна китка”
при НЧ „Просвета - 1922” - с. Г. Ози-
рово и "Росен здравец" при НЧ "Про-
света - 1946" - с. Д. Озирово.
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Домуващите в Центъра за настаняване
от семеен тип на лица с физически ув-
реждания (ЦНСТ) в гр. Вършец полу-
чиха нова придобивка – рампа за
инвалидни колички - дарение от Бъл-
гарска евангелска църква (БЕЦ) гр. Вър-
шец. Съоръжението бе официално
открито в края на лятото от кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров и пас-
тор Марин Горанов от БЕЦ – Вършец, в
присъствието на секретаря на общината
инж. Даниела Тодорова, служители от
Общинска администрация - Вършец,
персонала и домуващите в ЦНСТ.

Идеята за изграждането на рампата се
ражда през зимата, след Рождествен-
ските празници. Приятели на семей-
ството на Марин Горанов - християни,
отдавна живеещи и работещи в САЩ, се
завръщат за коледните и новогодишни
празници в Монтана, където имат къща,
и гостуват на една от празничните Рож-
дествени служби в Евангелската църква
във Вършец. Те споделят пред Марин,
че имат желание да направят някакъв
мил жест на внимание към възрастните
хора в нашия регион, които са най- по-
търпевши от всички здравни, социални,
структурни реформи, които ни споле-
тяха в последните 20-25 години. Група
млади хора от Българска евангелска
църква – Вършец, заедно с приятелите
от Монтана, посещават ЦНСТ във Вър-
шец, Дома за стари хора в с. Вереница и
Поправителния дом в Бойчиновци. На
настанените в тези социални заведения
подаряват пакети с лакомства, които
щедрите приятели от Монтана закупу-
ват с лични средства.

„Придружавайки тези благородни
хора, не можех да не си помисля колко
християнски постъпваха те. Много по-
лесно би било за тях да отидат на някое
екзотично място, където да се наслаж-
дават на заслужена почивка, но те пред-
почетоха да бъдат при хората, които
имат крещяща нужда от внимание и
добра дума. Много хора наричат себе си
християни, но дали за това е достатъчно
да си се родил в тази част на света? Не
е ли нужно да показваме на дело хрис-
тиянството си? По-блажено е да дава
човек, отколкото да получава" – споделя
Марин Горанов.

Когато гостите си заминават за Аме-
рика, мисълта за техния благороден
жест не излиза от ума на пастора и той
се пита дали не е време и ние като хрис-
тияни и граждани да направим нещо за
града си. При едно посещение в ЦНСТ
той разговаря с директорката Таня Да-
видова и с екипа, и вижда, че трудно
подвижните хора и тези, ползващи ин-
валидни колички, на практика нямат
възможност да излизат извън сградата.
„Видяхме, че за да излезе човек с инва-
лидна количка навън, трябваше някой
силен мъж от персонала на Центъра да
го свали или качи по стълбите, което ви-
наги е риск. Видяхме нуждата от дос-

тъпна архитектурна среда за хората с
физически увреждания и след консулта-
ции с кмета и гл. архитект на общината
относно техническите изисквания за та-
кова съоръжение, след много мерене и
смятане, намерихме майстор с подхо-
дяща квалификация, който за наша ра-
дост по това време беше свободен, и
започнахме изграждането на рампата”,
продължава изповедта си Марин. „Беше
много насърчително, защото виждахме
радостното очакване в очите на домува-
щите. Искам да отбележа и помощта на
кмета на общината Иван Лазаров, и бла-
годарността си за адекватната му под-
крепа. Откриването на рампата за
инвалиди, отговаряща на евростандар-
тите, е един естествен завършек на
нещо, което направихме заедно. Цената
на рампата не е малка, но няма да я спо-
менавам, защото това не е най-важното.
Истинската стойност на това съоръже-
ние е, че днес може да видите хора с ин-
валидни колички да пазаруват сами в
хранителния магазин отсреща. Истин-
ската цена я видяхме при следната въл-
нуваща случка: един ден, когато
наближаваше времето да монтираме по-
следните ламарини на пътеката, когато
още не беше боядисано, един от въз-
растните хора - бай Благо ми каза, че
старите хора там са събрали 20 лева по-
между си, за да се почерпим нещо, в за-
мяна на това, първи по рампата да мине
с инвалидната си количка един млад
човек, с което да го зарадват. Ставаше
въпрос за младеж на 32 години, страдащ
от детски паралич. Той каза, че вече
една година, откакто е дошъл тук от
София, не е излизал навън, тъй като
ползва специална, по-голяма количка,
на която лежи. Беше много вълнуващо,
когато една слабичка служителка - Би-
серка, с лекота изкара младия човек на
двора пред просълзените очи на всички
нас. „Днес отново се чувствам човек”,
ми каза той. Никога няма да забравя ду-
мите му, те ми дават удовлетворение от
стореното”, завършва трогателния си
разказ пасторът от Българската евангел-
ска църква – Вършец Марин Горанов.

По време на официалното откриване
на рампата, кметът на общината Иван
Лазаров връчи на Марин Горанов Бла-
годарствено писмо за направеното даре-
ние.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВА ПРИДОБИВКА ЗА ЦЕНТЪРА
ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
Българска евангелска църква – гр. Вършец

дари рампа за инвалиди

На 01.10.2015 г. на отсечката м. Со-
пово – с. Черкаски се състоя офици-
ална церемония по откриване
обектите:

1. "Рехабилитация на общински път
MON 1090/III-162 - Долна Бела речка -
Стояново- /Долно Озирово - Горно
Озирово - граница община Вършец -
Враца/ - Лютаджик от км.0+000 до
км.7+000 ";

2. "Рехабилитация на общински път
MON 1091/III - Стояново-пк. Главаци
/Черкаски-граница община/Вършец -
Берковица/ - Слатина- Ягодово /MON
2009/ от км.0+000 до км.11+000".

На церемонията по откриването при-
съства зам.-председателят на Полити-
ческа партия ГЕРБ Цветан Цветанов,
придружаван от евродепутата Влади-
мир Уручев (ЕНП/ГЕРБ), народния
представител от ГЕРБ - Монтана Де-
сислава Атанасова, кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров, председа-
теля на Общински съвет - Вършец
инж. Анатоли Димитров, инж. Иван
Иванов и Иван Арсов - представители
на фирмата-изпълнител на обекта.
Официалното откриване на обекта за-
почна с водосвет, отслужен от енорий-
ския свещеник на град Вършец
свещеноиконом Петко Балджиев.

Ремонтът е по проект на община

Вършец „Рехабилитация и рекон-
струкция на пътната мрежа в община
Вършец”, финансиран от Програма за
развитие на селските райони 2007-
2013 г., подкрепена от Европейския зе-
меделски фонд за развитие на
селските райони по мярка 321 „Ос-
новни услуги за населението и иконо-
миката в селските райони. Договорът
за безвъзмездна финансова помощ №
12/321/01292 е подписан на 27.11.2012
г., през 2014 г. приключиха тръжните
процедури и бе избран изпълнител на
обекта.

„Пожелавам ви да се радвате дълго
на новата придобивка, да поддържате
направеното.Убеден съм, че всички

ние сме добри стопани на Родината си
и на всяко едно населено място - така,
както сме добри стопани в къщите си и
в семействата си. Много е важно да се
подготвим сега и за новото предизви-
кателство – това е новият програмен
период, в който има предвидени от-
ново европейски средства за българ-
ските села, за българските общини и
за всички тези, които искат под една
или друга форма да развиват съответ-
ните секторни политики”, каза при от-
криването на ремонтирания път
Цветан Цветанов.

„Винаги съм казвал, че един такъв
проект е като айсберг - 1/3 от него е
визуализацията, а другите 2/3 остават
скрити под водата. 2/3 от един проект
са невидими - това са усилията и труда
на хората, реализирали проекта. Зад
този ремонтиран общински път и този
хубав асфалт наистина има безброй
часове неуморен труд и усилия, поло-
жени от колегите от общинска адми-
нистрация, от екипа на проекта, от
фирмата-изпълнител”, сподели кметът
на община Вършец инж. Иван Лаза-
ров.

Проектът е на обща стойност 5 680
000 лева.

Основната му цел и подобряване на
общинската пътна инфраструктура.

Изпълнител на обекта е фирма
„Инфра роудс” ЕООД – гр. София.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИРАНИ
ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

ОТКРИХА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ В СЕЛО ГОРНО ОЗИРОВО

Българска евангелска църква – гр. Вършец
дари рампа за инвалиди
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Днес, 24.09.2015 г. (четвъртък) от 15:00 ч., на основание чл.
23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за орга-
низация и дейността на Общински съвет Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администра-
ция за мандата 2011-2015 г. се проведе заседание на Общин-
ски съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска
администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съ-
ветници.

Председателят на Общински съвет Вършец инж. Анатоли
Димитров, на основание чл.57, ал.1 и ал.2, т.2 от Правилника
за организация и дейността на ОбС – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с Общинската администрация,
за мандата 2011-2015 г. предложи включване на три допъл-
нителна докладни записки в дневния ред и се гласува след-
ното решение:

1. Вземане на решение за допълване на т. 5 в дневния ред с
допълнителни докладни записки с Вх.№319/17.09.2015 г. и
Вх.№320/17.09.2015 г. от инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец и за включване като т. 11 на допълнителна докладна
записка с Вх.№322/18.09.2015 г. от д-р Р. Дамянова.

2. Точка 11 от дневния ред става с номер 12.
3. Дневният ред става от 12 точки.
Гласували: “за” – 13–“против” – няма;“въздържали се”

– няма.

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

№307/14.09.2015 г. за даване на съгласие от Общински съвет
– Вършец за допускане изработване на ЧИ на ПУП за про-
мяна предназначението на поземлен имот №030156 по КВС
на землище с. Спанчевци от земеделска земя, с ново отреж-
дане „за къща за гости“, както и за допускане изработването
на ПУП-парцеларен план за трасе на водопровод и трасе на
подземно кабелно електрозахранване, за захранване с вода и
ел. енергия на имота.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№306/14.09.2015 г. за вземане на решение от Общински
съвет - Вършец за определяне на представител на община
Вършец, който да представлява общината при провеждане на
общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канали-
зация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД,
гр. Монтана, което ще се проведе на 09.10.2015 г., както и по-
зицията на общината по предложения дневен ред на заседа-
нието и получаване на мандат за гласуване на точките от
дневния ред на общото събрание.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№314/16.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с явно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти частна об-
щинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП
ниви, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни на-
саждения, други селскостопански територии и овощни гра-
дини, находящи се на територията на всички землищата в
населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№315/16.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с явно
наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под
наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища,
мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна сис-
тема на БАБХ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№297/07.09.2015 г. за предоставяне на имоти по реда на чл.
45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

6.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№309/15.09.2015 година за откриване на прием в профе-
сионална паралелка след завършено основно образование в
професионално направление „Градинарство (паркове и гра-
дини)“, професия „Работник в озеленяването“, специалност
„Озеленяване и цветарство“

Докладва: Олга Яничкова -председател ПК по ОКМДС
7.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

Вх.№316/16.09.2015 година че дейностите по проектите за ре-
монт и възстановяване на храмовете „Света Параскева“, с.
Драганица, „Успение Богородично“, с. Черкаски и „Свети
Георги“, гр. Вършец, отговарят на приоритетите на Общин-
ския план за развитие на община Вършец за кандидатстване
от Видинска митрополия за финансиране по „Програма за
развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№304/14.09.2015 г. за определяне на временно изпълня-
ващ длъжността кмет на община Вършец и временно изпъл-
няващи длъжността кметове на кметство - с. Д. Озирово и с.
Спанчевци, във връзка с провеждане на изборите за общин-
ски съветници и кметове, и национален Референдум на
25.10.2015 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

9.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№305/14.09.2015 г. за публикуване на агитационни мате-
риали във вестник „Вършец“, във връзка с провеждане на из-
борите за общински съветници и кметове, и национален
Референдум на 25.10.2015 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№310/16.09.2015 г. по Молби за финансова помощ към
Общински съвет – Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - Председател на ПК по
АОНУОРСГПБК

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№322/18.09.2015 г. за определяне на представител на община
Вършец, който да вземе участие в комисията за изработване
на Областна здравна карта във връзка с предстоящо изготвяне
на Национална здравна карта.

Докладва: д-р Румяна Дамянова – Председател на ПК
по здравеопазване, социални дейности и екология
12. Изказвания, питания, становища и предложения на

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

– няма.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №701
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23

от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство на тери-
торията /ЗУТ/, разрешава:

1. Изработване на частично изменение на подробния уст-
ройствен план на с. Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, отнасящо се за промяна на предназначението от
земеделска земя, с ново отреждане „за къща за гости“ на по-
землен имот № 030156 по КВС на землище с. Спанчевци,
собственост на Ивайло Иванов Стефанов, с постоянен адрес
гр. Вършец, ул. “Васил Априлов“ № 14.

2. Изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане
на трасе на водопровод и трасе на подземно кабелно елек-
трозахранване за захранване с вода и ел. енергия на поземлен
имот № 030156 по КВС на землище с. Спанчевци, собстве-
ност на Ивайло Иванов Стефанов, с постоянен адрес гр. Вър-
шец, ул. “Васил Априлов“ № 14.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Христов,
д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Ве-
лизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №702
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и

т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за во-
дите /ЗВ/, и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

1. Гласува изрични пълномощия на Заместник Кмета на об-
щина Вършец – Петър Ганчев Стефанов, като законен пред-
ставител на община Вършец, който да участва като
представител на общината в редовно заседание на общото
събрание на Асоциацията по ВиК Монтана, насрочено на дата
09.10.2015 година като:

2. По т. 1 от дневния ред – да се регистрира като присъстващ
представител на община Вършец в редовното общо събрание
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обосо-
бената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана;

3. По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на про-
ект на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канали-
зация на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД,
гр. Монтана за 2016 г.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Христов,
д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Ве-
лизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №703
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 14, ал. 1 от

Закона за общинската собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и
чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от
„Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижими имоти частна общинска собственост
на община Вършец, представляващи земеделски земи с НТП
ниви, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни на-
саждения, други селскостопански територии и овощни гра-
дини описани по землища, както следва:

1.1 Землище гр. Вършец – 16 бр. имота описани в при-
ложение към докладната.

1.2 Землище с. Спанчевци – 68 бр. имота описани в при-
ложение към докладната.

1.3 Землище с. Драганица – 52 бр. имота описани в при-
ложение към докладната.

1.4 Землище с. Черкаски - 59 бр. имота описани в при-
ложение към докладната.

1.5 Землище с. Стояново - 23 бр. имота описани в при-
ложение към докладна.

1.6 Землище с. Д. Озирово – 116 бр. имота описани в
приложение към докладната.

1.7 Землище с. Г. Озирово - 178 бр. имота описани в
приложение към докладната.

1.8 Землище с. Д. Б. Речка – 66 бр. имота описани в при-
ложение към докладната.

1.9 Землище с. Г. Б. Речка – 13 бр. имота описани в при-
ложение към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени, както
следва:

2.1 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар за поземлените имоти
с НТП храсти, зеленчукови култури, изоставени
трайни насаждения, други селскостопански терито-
рии и овощни градини;

2.2 20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлени
имоти с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти под-
робно описани в т. 1 от решението – 5 //пет/ стопански години
считано от датата на сключване на договора за наем.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на
един, няколко или всички земеделски имоти.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
5.1 за имоти с площ до 20 дка. - 50 лв. за всеки земедел-

ски имот по отделно;
5.2 за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за

всеки земеделски имот по отделно;
5.3 за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 200 лв. за

всеки земеделски имот по отделно;
5.4 за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот

по отделно.
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната

годишна тръжна наемна цена на съответния недвижим имот
за които участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите за

първата година от договора при подписването му, а за оста-
налите години падежът за плащане на дължимия наем е да-
тата на подписания договор.

9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и
проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
на община Вършец“ и да сключи договор/и за отдаване под
наем земеделските земи с спечелилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Христов,
д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Ве-
лизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №704
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 37и, ал. 13

от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи,
чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1
от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за
отдаване под наем на земеделски земи с НТП пасища, мери
и ливади на собственици на пасищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Интегрираната информационна сис-
тема на БАБХ описани по землища, както следва:

1.1 Землище гр. Вършец – 636 бр. имота, описани в
приложение № 1 към докладната.

1.2 Землище с. Спанчевци – 170 бр. имота, описани в
приложение № 2 към докладната.

1.3 Землище с. Драганица - 154 бр. имота, описани в
приложение № 3 към докладната.

1.4 Землище с. Черкаски – 176 бр. имота, описани в
приложение № 4 към докладната.

1.5 Землище с. Стояново - 64. бр. имота, описани в при-
ложение № 5 към докладна.

1.6 Землище с. Д. Озирово – 170 бр. имота, описани в
приложение № 6 към докладната.

1.7 Землище с. Г. Озирово – 492 бр. имота, описани в
приложение № 7 към докладната.

1.8 Землище с. Д. Б. Речка – 170 бр. имота, описани в
приложение № 8 към докладната.

1.9 Землище с. Г. Б. Речка – 192 бр. имота, описани в
приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна цена - 8 лева.
/осем/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти, под-
робно описани в т.1 от решението - 1 /една/ стопанска година
считано от датата на сключване на договора за наем.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на
един, няколко или всички земеделски имоти.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
5.1 за имоти с площ до 20 дка - 50 лв. за всеки земедел-

ски имот поотделно;
5.2 за имоти с площ от 20 дка до 50 дка. – 100 лв. за

всеки земеделски имот поотделно;
5.3 за имоти с площ от 50 дка до 100 дка. – 200 лв. за

всеки земеделски имот поотделно;
5.4 за имоти с площ над 100 дка - 500 лв. за всеки имот

поотделно.
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната

годишна тръжна наемна цена на съответния недвижим имот,
за който участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите

преди подписване на договора за наем.
9. Задължава кмета на община Вършец да организира и

проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
на община Вършец“ и да сключи договор/и за отдаване под
наем земеделските земи със спечелилите търга участници.

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

РЕШЕНИЕ №705
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците
на Йордан Апостолов Кирков следния имот:

1.1 Ливада с идентификатор 054178 с площ 8.011 дка в
местността „Дивата ливада“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно
скица – проект №Ф001947/19.08.2015 г.;

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

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

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

РЕШЕНИЕ №706
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците
на Антония Марков Антонов, следните имоти:

1.1 Ливада с идентификатор 042072 от 3.009 дка в м.
„Обреща“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Д.Озирово, съгласно скица-проект №
Ф00908/17.08.2015 г.;

1.2 Пасище, мера с идентификатор 065189 от 2.100 дка
в м. „Вадата“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Д. Озирово, съгласно скица-проект №
Ф00909/17.08.2015 г.

1.3 Нива с идентификатор 065191 от 1.472 дка в м. „Ва-
дата“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Д. Озирово, съгласно скица-проект №
Ф00910/17.08.2015 г.

1.4 Лозе с идентификатор 043303 от 1.002 дка в м.
„Дъбравата“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Д.Озирово, съгласно скица-проект №
Ф00911/17.08.2015 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №707
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Алек-
сандър Добрилов Александров, следните имоти:

1.1 Пасище, мера с идентификатор 011002 от 3.000 дка
в м. „Прапатня“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Д.Озирово, съгласно скица-проект
№ Ф00912/17.08.2015 г.;

1.2 Пасище, мера с идентификатор 008010 от 1.500 дка
в м. „Прапатня“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Д. Озирово, съгласно скица-проект
№ Ф00913/17.08.2015 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №708
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.1, т. 23

от ЗМСМА разрешава откриване на прием в професионална
паралелка след завършено основно образование в профе-
сионално направление „Градинарство (паркове и градини)“,
професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеле-
няване и цветарство“ в СОУ „Ив. Вазов“ гр. Вършец

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

РЕШЕНИЕ №709
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.23

от ЗМСМА удостоверява, че дейностите по проектите за ре-
монт и възстановяване на храмовете „Св. Параскева“, с.Дра-
ганица, „Успение Богородично“, с.Черкаски и „Св. Георги“,
гр.Вършец, собственост на Видинска митрополия, отговарят
на приоритетите на Общинския план за развитие за периода
2014 – 2020 г., на община Вършец и са включени в Приори-
тет 6 „Подобряването на качеството и достъпа да здравни,
образователни и културни услуги“, мярка 4 „Подобряване ка-
чеството и достъпа до културна и спортна инфраструктура“.

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

РЕШЕНИЕ №710
Общински съвет – Вършец на основание чл. 42, ал. 6 от

ЗМСМА и точка XIII, подточка 50 от Решение № 1632-МИ
София, 31.08.2015 г., на ЦИК реши:

1. Определя Петър Ганчев Стефанов – зам.-кмет на община
Вършец за временно изпълняващ длъжността кмет на об-
щина Вършец до полагане на клетва от новоизбрания кмет на
община Вършец.

2. Определя Петя Костадинова Цветкова – технически сът-
рудник на кметство с. Долно Озирово за временно изпълня-
ваща длъжността кмет на кметство с. Д. Озирово до полагане
на клетва от новоизбрания кмет на кметство с. Д. Озирово.

3. Определя Катерина Димитрова Давидова – технически
сътрудник на кметство с. Спанчевци за временно изпълня-
ваща длъжността кмет на кметство с. Спанчевци до полагане
на клетва от новоизбрания кмет на кметство с. Спанчевци.

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

РЕШЕНИЕ №711
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23

от ЗМСМА реши:
1. До провеждането на избори за общински съветници и

кметове, и национален Референдум на 25.10.2015 г., вестник
„Вършец“ да излезе в два броя - на 12.10.2015 г. и на
19.10.2015 г., като материалите се подават съответно за пър-
вия брой до 30.09.2015 г., а за втория брой до 07.10.2015 г.

2. Всяка партия или коалиция, регистрирала се за участие
в местните избори в община Вършец, може да публикува
предизборни материали в рамките на половин страница във
всеки от двата броя на вестника, с изключение на първата и
последната страница.

3. Публикуването на агитационните материали да се из-
върши при спазване на Решение № 2095-МИ София,
10.09.2015г. на ЦИК.

4. Определя цена на една публикация – 70 лв. /седемдесет
лева/, която се заплаща на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №712
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23

от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2015 г. § 10-98
сумата от 1000 лева на Миглена Йорданова Миткова.

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

РЕШЕНИЕ №713
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1, т.6 и

т.23 от Закона за местно самоуправление и местна адми-
нистрация реши :

1. Определя д-р Боян Бонев - член на Постоянна комисия
по здравеопазване, социални дейности и екология като пред-
ставител на община Вършец, който да участва в комисията за
изработване на Областна здравна карта във връзка с пред-
стоящо изготвяне на Национална здравна карта.

2.Упълномощава д-р Боян Бонев да представлява община
Вършец в комисията за изработване на Областна здравна
карта, включително да изразява становища, да извършва
всички действия във връзка със защита правата на жителите
на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С.
Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се”
– 1- д-р Б. Бонев.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на
Общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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ДНЕШЕН ИЗБОР –
БЪДЕЩИ
ВЪЗМОЖНОСТИ

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Уважаеми съграждани,
Скъпи приятели,

Днес заставам пред вас с гордост от добре свърше-
ната работа през този мандат.

Мъдростта на времето се крие във всичките му из-
мерения - минало, настояще и бъдеще. Миналото
определя настоящето, а настоящето ще определи
бъдещето.

Точно преди четири години вие, жителите на об-
щина Вършец, избрахте мен и моя екип - хората,
които да работим за по-доброто бъдеще и развитие
на града и селата.

Тогава застанахме пред вас така, както заставаме и днес - открити, с желание да работим
за мир, просперитет и стабилност. С мисия да осигурим икономическо и социално разви-
тие, безопасност, място, където традиция и прогрес се допълват и развиват.

С приоритетите си за развитие, които заложихме тогава в нашата програма, вдигнахме
високо летвата, ангажирайки се с решаването на реални проблеми и реализирането на
мащабни проекти за доброто на община Вършец.

С целенасочените си действия да градим Вършец доказахме, че вървим по правилния
път - пътят на сигурността днес и в следващите години. Това е възможността да планираш
живота и развитието си, да си сигурен в бъдещето си, да гарантираш развитието и реали-
зацията на децата си.

Положителното преобразяване на община Вършец през последните четири години е ви-
димо.

Не пожалихме сили и енергия, работихме с любов към града и селата, опитахме се да пог-
леднем през сърцата си към нуждите ви, търсихме начин да се докоснем до мечтите ви и
да им дадем живот. И ако успяхме, то е защото чувствахме подкрепата ви във всяко свое
начинание, защото бяхте безмилостния коректив, който не ни позволяваше да се откло-
ним от обещанията си.

Благодаря ви за подкрепата преди четири години, за съпричастността през целия мандат,
за добронамерените идеи, които давахте.

Заедно извървяхме четири много трудни, но и много успешни години, които ни дават
основание с открито лице днес да застанем пред вас и да отчетем резултатите от постиг-
натото. Отново да се борим за вашето доверие и през следващия мандат, за да имаме
възможността заедно да съградим едно по-добро бъдеще.

Това са нашите мечти за бъдещето на община Вършец.
Сигурен съм, че това ще са част и от вашите мечти за нашата община.

Нека сбъднем мечтите си заедно!

Ваш: инж. Иван Лазаров



Наред с ежедневните грижи и на-
прежение при извършване на довър-
шителните работи преди откриването
и освещаването на най-голямата ми
мечта – храм “Св. пр.Илия” в родното
ми село, останах изненадан, когато ми
съобщиха да отида в пощенската
станция, за да получа пощенска
пратка от гр.Виена - Австрия. Полу-

чавайки пратката, с изненада открих,
че подател е роденият в нашето село
известен нумизмат Митко Станков -
Бузата. Колетът съдържаше много
красива и автентична старинна пра-
вославна икона, рисувана върху дърво
и изобразяваща библейски сцени. 

Особено трогателно бе съпровожда-
щото иконата писмо, в което освен
благодарност към мен като инициатор
за построяването на храма бяха и ду-
мите :

“Подарявам тази икона на моето
родно село Долно Озирово”, след
което бяха изписани и имената на хо-
рата, на които г-н Станков персонално
посвещава своето дарение. 

От мое име и от името на всички жи-
тели на с.Долно Озирово от сърце бла-
годаря на г-н Митко Станков за
направения жест. Това е човек, от
дълги години живеещ в Австрия,
който никога не забравя родното си
село и не пропуска възможност с го-
лямо вълнение да покаже това. Тук са
корените, спомените и приятелите от
детските и ученическите му години.

Тук е бащината му къща, която ре-
довно се посещава от брат му Станчо
и неговата майка леля Надежда, които
бяха сред нашите гости при освеща-
ването на храма, както и от самия него
в случаите, когато се прибира в Бъл-
гария.

Жителите на с.Долно Озирово ще се
помолят пред дарената икона за
здраве и благополучие на него, на чле-
новете на неговото семейство и на
всички жители, гости и приятели на
селото. Да е жив и здрав, и все така
благороден и обичащ родното Долно
Озирово!

Ангел ПЕТРОВ 
Кмет на с. Долно Озирово 

и всички жители

БЛАГОДАРНОСТ ОТ ЖИТЕЛИТЕ
НА ДОЛНО ОЗИРОВО

С ІІІ-та награда за водеща мъжка роля
на Калин Замфиров се завърна театрална
формация „Медека” към НЧ „Христо
Ботев – 1900 г.” – гр. Вършец от VІІІ
Фестивал на самодейните театрални
трупи „Кръстьо Пишурка” в гр. Лом.

От 23 септември в продължение на
една седмица крайдунавският град бе
столица на любителските театри. 

Прегледът е на името на основателя на
българското читалищно и театрално
дело - възрожденеца Кръстьо Пишурка
и се организира от читалище "Постоян-
ство - 1856 г." и община Лом.

Тази година участници във фестивала
бяха 28 самодейни състава от България,
Сърбия (гр. Ниш) и Македония (гр. Би-

толя).
Жури с председател Иван Ласкин - ак-

тьор и режисьор, и членове:
Стоян Пепеланов- актьор в Народния

театър „Иван Вазов“ – София и Анита
Тарасевич – главен редактор на „Читали-
щен вестник“, награди победителите на
специална церемония.

Трета награда за главна мъжка роля бе
присъдена на Калин Замфиров за ролята
му на мистър Уили в постановката „Ан-
глийски прозорец” от Рей Куни, с която
ТФ „Медека” се представи на фестивала.
Пиесата е нова за театралната трупа, а
дебютът й бе през лятото на вършечка
сцена.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „МЕДЕКА”
С ПОРЕДНА НАГРАДА
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Преди години си мислехме, а може би
ни внушаваха, че границите разделят
хората А сега… Няколко часа път и се
оказа, че сме на „чужда” територия,
пресекли граница без проблеми и при-
ети радушно от братя-сърби.

На 16 август група от 40 пенсионери
от клуб „Козница” – гр. Вършец се за-
пътихме на екскурзия-среща с един от
5-те Клубове на пенсионера от гр. Зай-
чар, Източна Сърбия.

Уговореното посещение ни показа
едно градче, чиято история е свързана с
България и е много близка по съдба с
тази на нашата страна.

От средните векове, та чак до първото
десетилетие на ХХ век, населението му
е западнобългарско по своите етног-
рафски особености, според сръбския
етнограф Милан Миличевич (1876 г.)

За пръв път Зайчар се споменава в
турски документи от 1466 г. във връзка
с българското население от Видински
пашалък. Част от местните българи на-
ричали сами себе торлаци или още ста-
ринци. Вруги са се преселили в края на
ХVІІІ в. от Тетевенско, говорят източ-
нобългарски диалект и носят типични
тетевенски носии. Градът е админист-
ративен център на Зайчарски окръг и
наброява около 39 500 души население,
от които сърби, югославяни, маке-
донци, власи, цигани, черногорци и
българи. По време на Първата световна
война (1915-1918 г.) градът е под бъл-
гарски контрол.

Видни личности, свързани с града и
нашата история са: Драгиша Стоядино-
вич (1886 – 1996) – сръбски обществе-
ник; Лиляна Белева (1940-1995) –
писателка от Македония; Сава Дацов

(1857-1940) – икономист, академик и
председател на Поморавския научен ко-
митет; Павел Недков (1873-1932) – пе-
дагог и музикален деец, и други с
български корени. Тези данни разкри-
ват тясната връзка между градовете и
народите. Затова и Зайчар е побрати-
мен с Видин, Берковица, Калафат (Ру-
мъния), а сега – надяваме се  и с гр.
Вършец, каза Цеца Антонова – предсе-
дател на на клуба ни след беседата, за-
познавайки ни накратко с гр. Зайчар.

Разходката из града и околностите ни
даде възможност да видим банята с ле-
ковитата минерална вода, останките от
римския императорски палат Роми-
лиана, крепост от ІІІ в., обявена за част
от световното културно наследство под
защитата на Юнеско. 

По-късно в Клуба се състоя сърдечна
среща между двете пенсионерски
групи. Поздравите, песните и танците
показаха не само темперамента на
двата балкански народа, но и способ-
ността да изразим взаимните, чисто чо-
вешки чувства.

Група „Детелина” към нашия Клуб, с
прочувственото изпълнение на пес-
ните, допринесе за доброто настрое-
ние.

Горещият ден не попречи на блика-
щите от сърце песни от двете страни.
Обещанието да се срещнем в гр. Вър-
шец вярвам, ще бъде изпълнено, за-
щото р. Тимок ни свързва и нейните
води са като дълбоките, искрени и
щедри усмивки, бликащи от очите, с
които ни изпратиха колегите от  гр. Зай-
чар.

До нови срещи, приятели!
Емилия ГРИГОРОВА

ЕДНО ЗАПОМНЯЩО СЕ ПЪТУВАНЕ
ДО СЪСЕДНА СЪРБИЯ

Програмата „Учене през целия
живот” даде шанс на преподавателите
по английски език в СОУ „Иван
Вазов“ Елена Николова и Катя Замфи-
рова да спечелят квалификационното
обучение. Усъвършенстването на ме-
тодологията на преподаване по чужд
език и насочването на ученето към
практическото приложение на езика
на Шекспир, бе в основата на обуче-
нието.

Година преди заминаването си за
острова кандидатствахме по про-
грама“ Еразъм“ на  Европейския съюз,
Договор № 2014-1-BG-01-KA101-
000043, ориентирана към развитие и
усъвършенстване на учители. Пътува-
нето за Острова стана възможно чрез
интернет общуване между Lewis
School of English като домакин на обу-
чението, много работа в подготовката
на проекта, както и с подкрепата на
ръководството на СОУ „Иван Вазов“.
Училището има политика да подкрепя
инициативите за професионално из-
растване, което в последствие е от ог-
ромна полза за неговите ученици.
Отсядането ни в дома на английско се-
мейство допринесе за допълнителни
познания от първа ръка за културата,
бита и традициите на Острова.

По време на обучението бяха обсъ-
дени разнообразни теории. Курсът
предложи множество практични креа-
тивни упражнения, сесии за препод-
аване по учебници, за създаване на
собствени материали,  използването
на онлайн технологиите в обучението.
Бяха обсъдени ефективни подходи за
работа в мултикултурна среда. Курсът
беше интерактивен, а участници в
него бяха колеги от Тайланд, Италия,
Полша, Германия. Атмосферата беше
рефлективна и подтикна учителите да
се самооценяват през целия курс, а и
в ежедневната им практика от тук на-
татък. А учителите, които умеят да се
самооценяват, са сред най-ефектив-
ните учители. Курсистите  практику-
ваха и усъвършенстваха уменията си
и по езика, бяха запознати с по-ефек-
тивни подходи за представяне на гра-
матиката, и по-лесно запомняне и
възпроизвеждане на новата лексика от
учениците, начини за преподаване
чрез използване на музиката в клас-
ната стая, хуманизиране на учебни-
ците и представянето на материала по
достъпен начин за различните нива на
знания на учениците.

В резултат на проекта вече е създа-

ден специализиран кабинет по ан-
глийски език, в който ще се обучават
всички ученици от нашето училище.
Ще се използват новите технологии в
преподаването на езика и ще се при-
влече вниманието на повече ученици
към ученето на езика, което само по
себе си е предизвикателство.

Двуседмичният престой в Англия ни
донесе освен нови знания и умения, и
много емоции. Преди самото обуче-
ние бяхме няколко дни в столицата
Лондон - град, който си струва да бъде
видян. Посетихме Бъкингамския дво-
рец с церемонията по смяна на ка-
раула,  кулата с часовник Биг Бен,
сградата на Парламента, Уестмин-
стъркото абатство, Британския музей,
резиденцията на премиера на Даунинг
стрийт, Кулата на Лондон,  Тауър
Бридж, лятната резиденция на крал-
ското семейство – двореца Кенсин-
гтън,  и др. Невероятна възможност на
няколко квадратни метра да срещнеш
хора от десетки националности и да ги
чуеш да говорят на различни езици,
без да доловиш неприязън или нетър-
пимост. 

Училището-домакин,  Lewis School
of English се намира в историческия
пристанищен град Саутхямптън  в
Южна Англия, графство Хемпшир,
който е едно от най-важните морски
пристанища. В над 200-хилядния днес
град е конструиран легендарният лай-
нер Титаник, а в наши дни се приемат
луксозни яхти. През лятото градът е
притегателен център за туристи от цял
свят. Втората най-дълга крепостна

стена в Англия, ежегодното изложение
на мореплавателни съдове, търговс-
ките центрове, увеселителните пар-
кове, музеите са само част от
атракциите на града.

В свободните от учене дни сред раз-
гледаните исторически забележител-
ности бяха най-известния мегалитен
паметник в света —  Стоунхендж, на-
миращ се в средата на равнината Сол-
сбъри в графство Уилтшър,
невероятната катедрала на град Уин-
честър, градът, чийто замък е приютил
Кръглата маса на крал Артур, град
Солсбъри, мястото на огромната готи-
ческа катедрала, в която се съхранява
един от четирите съществуващи ек-
земпляра на “Велика харта на свобо-
дите“, така наречената Магна Харта,
местната крепост “Старият Сарум“. 

Така програма „Еразъм“ за пореден
път се оказа изключителна възмож-
ност за положително въздействие
върху личните и професионалните ни
компетенции, а обучението ще е от
полза не само за нас като преподава-
тели,  но и за училището и местните
ученици.

Елена НИКОЛОВА

НОВИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
СЛЕД ДВУСЕДМИЧНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В АНГЛИЯ


