
Въпреки многобройните разго-
вори и отправени молби от ръко-
водствато на Ощина Вършец към
ресорните институции, все още
неразрешев остава проблема с ре-
монта на републикански път ІІІ-
812 Вършец- Берковица през с.
Спанчевци, община Вършец.

Състоянието на този участък от
пътя е трагично. Общината е из-
правена пред извънредна ситуа-
ция с оглед липсата на целеви
финансови средства за довър-
шване на ремонта.

Кметът на община Вършец Бо-
ряна Бончева изпрати писмо до
Министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството и Из-
пълнителния директор на фонд
“Републиканска пътна инфраст-
руктура” – гр. София с молба за
приоритетно осигуряване от ре-
публиканския бюджет на целево
финансиране.

В писмото се казва:

“УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИ-
НИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗ-
ПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С Наше писмо Изх. № 2341/
14.05.2009 г.Ви информирахме и

отправих молба за довършване на
ремонтните работи през с. Спан-
чевци, община Вършец на път ІІІ-
812 Берковица-Вършец, който е
основният и най-важен път на
територията на Община Вършец
и свързва курортния град със
столицата и страната.

По данни на Областно пътно
управление – Монтана за изпъл-
нението на част от проекта Ре-
хабилитация на път ІІІ-812
Берковица-Вършец са изплатени
3 500 000 лв., но за преасфалти-
ране на участъка , който беше
пропуснат, от път ІІІ-812 от км.
8+500 до км 9+800 и от км.
12+300 до км. 13+000 / през с
Спанчевци и трите моста / са не-
обходими около 700 000 лв. за за-
вършване на обекта и поемане на
гаранция за изпълнението.

За огромно съжаление през из-
теклата една година това не се
случи, а още по-страшната но-
вина, която получихме от работ-
ните срещи с Областно пътно
управление – Монтана, че за 2010
г. ремонтната програма за об-
ласт Монтана е нула ни изправя
пред извънредна ситуация.
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БОРЯНА БОНЧЕВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ:

“СПЕШНО СЕ НУЖДАЕМ ОТ
ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЗА ДОВЪР-
ШВАНЕ РЕМОНТА НА ПЪТ ІІІ-
812 ВЪРШЕЦ-БЕРКОВИЦА В
УЧАСТЪКА НА С. СПАНЧЕВЦИ”

Ромските деца доказаха таланта
си с участие в предаването на бТВ
“Кой е по-по-най…” с водещ бате
Енчо.

Благодарение на инициативата
на госпожа Радка Каменова от
детската градина към НУ “Васил
Левски”, кв. Изток и на съпри-

частността на Кмета на община
Вършец госпожа Боряна Бончева,
децата се представиха в предава-
нето, което ще бъде излъчено на
03.07.2010 г (събота).

Светла ВАНГЕЛОВА
Директор на НУ “В.Левски”

гр. Вършец

РОМСКИ ДЕЦА ОТ ВЪРШЕЦ –
ТЕЛЕВИЗИОННИ ЗВЕЗДИ

В Е С Т Н И К Ъ Т Н А О Б Щ И Н А

ÂÚÐØÅÂÚÐØÅ ÖÖ
май 2010 г. Брой 5, година LXXXwww.varshets.bg

С тези думи кметът на община
Вършец Боряна Бончева при-
ветства участниците в Третия На-
ционален преглед на ученическите
духови оркестри “Вършец 2010”,
който се проведе на 6 и 7 май в
нашия град.

Досега са проведени два нацио-
нални прегледа на ученическите
духови оркестри, на които лю-
безен домакин е бил град Вършец
и след прекъсване от 22 години,
традицията отново се възражда.

Гост на официалното откриване
на прегледа бе народният предста-
вител от “Синята коалиция” от
Монтански избирателен район
Любомир Иванов.

Истински парад на красотата и
младостта бе шествието с изпъл-
нения на шестте оркестъра, дошли
да премерят сили на този значим
културен форум. По централната
градска улица на Вършец дефили-
раха над 200 оркестранти и мажо-
ретки, събирайки овациите на
многобройната публика.

Концертната програма на откри-
тата естрада пред Народно чита-
лище “Христо Ботев” включваше
изпълнения по избор из репер-
тоара на ученическите оркестри от
Арчар, Варна, Видин, Вършец,
Ловеч и Монтана, която бе истин-
ска наслада за любителите на ду-

ховата музика, характерна и оби-
чана в нашия северозападен край.

Конкурсната част на прегледа
през втория ден включваше по три
задължителни изпълнения според
предварително обявения регла-
мент – марш, хоро и пиеса по
избор на участниците, оценявани
от тричленно жури с председател
Бойчо Димов – композитор и ди-
ригент на духов оркестър при На-
родно читалище “Развитие”, гр.
Враца.

При много оспорвана конкурен-
ция между участниците, приза

грабна ученическият духов оркес-
тър “Бдинци” при СОУ “Кирил и
Методий” – гр. Видин, който по-
лучи парична награда от 1000
лева, диплом за първо място и гра-
мота за участие в прегледа. По
време на връчване на наградата
ръководителят на оркестъра Вене-
лин Топчиев заяви: “Дойдохме тук
като гости, тръгваме си като ваши
верни приятели. Оставяме сърцата
и душите си тук, във вашия красив
град, в перлата на Северозападна
България”.
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ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ

"ПОСРЕЩАМЕ ГОСТИ - ИЗПРАЩАМЕ ПРИЯТЕЛИ!"

Борис Петров е роден в с. Рилци,
Благоевградско, през 1926 г. Завър-
шва гимназия през 1944 г. в Горна
Джумая (днешния Благоевград).

18 годишен се включва като добро-
волец във военните действия по
време на първата фаза от Втората
световна война.

От 1999 г. оглавява общинската
организация във Вършец на Съюза на
ветераните от войните в България.

Семеен, с две дъщери и две внучки.
В Деня на победата над хитлерофа-

шизма и отбелязването на 65-та го-
дишнина от края на Втората
световна война разговаряме с него за
спомените му от онова далечно
време, за това – какво е за него 9 май,
за сегашния живот на ветераните от
войните.

- Г-н Петров, всяка една война,
независимо на чия страна са
участниците в нея, е свързана със
загуби, предателство, глад, наси-
лие, ужас и неизвестност, които ос-
тавят отпечатък за цял живот. Вие
сте един от участвалите в бойните
действия през по време на Втората
световна война. Говорили Ви се за
нея, трудно ли Ви е да се връщате

към спомените си за онова време
или те за Вас са твърде болезнени?

- Да, така е – една война не може да
остави никого безразличен, и при
мен тя остави отпечатък за цял
живот, макар че тогава бях 18-го-
дишно момче, току що завършило
гимназия. Но сблъсъкът със смъртта
на бойното поле те прави по-зрял и
по-мъдър за възрастта ти. Аз често се
връщам в спомените си към онова
време отпреди 65 години, обичам да
разказвам на младото поколение за
войната- първо, защото военната ис-
тория е моя слабост и хоби и второ,
защото смятам, че подвигът и геро-
изма на войните не бива да се за-
бравя, трябва да съхраняваме будна
нашата съвест, защото “никой не е
забравен и нищо не е забравено”.

- Как се включихте във войната,
какъв е маршрута, по който пре-
минаха Вашите бойни действия, в
коя част служихте?

- Още от гимназията бях закърмен с
комунистическите идеи, бях активен
ремсист.

След идването на власт на Отечест-
вения фронт в България., по призива
на комунистическата партия тряб-

ваше да се наберат доброволци на
фронта за разгрома на хитлеристка
Германия във Втората световна
война.

Непосредствено след деветосеп-
темврийската победа, на 10.ІХ.1944
г. се даде знак за формиране на та-
кива доброволни дружини, готови да
заминат на фронта и в които се вклю-
чиха партизани, бивши политзатвор-
ници и младежи-ремсисти като мен.

За 2-3 дни от нашия регион бе
сформирана гвардейска дружина от
200 човека към 14 пехотен македон-
ски полк, който бе разположен в Гър-
ция и тръгваше към България и на 13
срещу 14 септември през нощта се
отправихме от Горна Джумая (днеш-
ния Благоевград) към Царево село
(днес Делчево), Македония. Целта
ни бе да пресрещнем обезверените и
оттеглящи от Македония за България
войни от V българска армия, да ги
стимулираме и вдъхнем кураж, че та-
кива младежи и деца като нас са се
включи доброволно във войната. В
дружината ни имаше много жени,
ние всички се възхищавахме от тех-
ния героизъм, храброст и стоицизъм.
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О.З.ПОЛК. БОРИС ПЕТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА
НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ:

“9 МАЙ 1945 Г. Е НАЙ-ВЕЛИКАТА ДАТА, ЗАЩОТО ТОВА Е ДЕНЯТ
НА ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА!”

65 години от края на Втората световна война



Уважаема редакция,
Изключително ми е приятно, че

днес във времето на икономи-
ческа криза, на материална и фи-
нансова стагнация, която за
съжаление не отмина и нашата
страна, и в частност жителите на
община Вършец и въпреки всички
други трудности от подобен ха-
рактер, в с. Долно Озирово се на-
мери един истински ЧОВЕК и
истински БЪЛГАРИН, който до-
каза, че когато човек силно желае
нещо, то няма пречки и причини
да го осъществи.

Става дума за нашия съселянин
г-н БОРИСЛАВ КИРИЛОВ
КОЦЕВ, който от дълги работи и
живее в гр. София, но няма почи-
вен ден през годината, в който той
да не е в бащината си къща в с. Д.
Озирово. Същият този човек след
проведен разговор между мен
като кмет на селото и него, като
бизнесмен и местен патриот и ро-
долюбец` се съгласи и пое довър-
шителните работи по
изграждането на нашия правосла-
вен храм “Св. Илия” до неговото

покриване. В момента на обекта
ежедневно се работи, като г-н
Коцев е поел довършителните ра-
боти от закупуването на материа-
лите, превоза, вложения труд и
всичко друго, необходимо за за-
вършването на обекта в грубия му
вид. Това ще му коства доста
средства, но всички ние от Д. Ози-
рово сме сигурни, че Бог ще го
възнагради за отзивчивостта му
по подобаващ начин.

Малко и слаби са думите, които
могат да бъдат казани за този бла-
городен човек.

Лично аз като кмет на с. Д.Ози-
рово и като председател на Ини-
циативния комитет за изграждане
на православен храм в нашето
село и всички жители от селото
ни най-сърдечно благодарим на г-
н Коцев за добрината и благо-
родството, които проявява и за
неоценимата помощ, която ни
оказва в един наистина труден за
нас момент.

Да е жив и здрав!
Ангел ПЕТРОВ

Кмет на с. Д. Озирово

ДО ГЛ. РЕДАКТОР НА ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК “ВЪРШЕЦ”

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Áðîé 5, ìàé 2010 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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В момента състоянието на

този участък от пътя е тра-
гично. Положението наистина е
повече от тревожно като се има
предвид, че другият подход от
София и страната към Вършец –
от Враца / през Сопово / е затво-
рен от 7 месеца, защото моста
на р.Ботуня е в аварийно състоя-
ние, но и там нищо не се прави по-
ради липса на пари. В условията
на тежка финансова криза един
обиколен маршрут до София, при
който разстоянието се увеличава
с около 70 км (в едната посока) е
почти непосилен за хората и
бизнеса от община Вършец.

Лошата инфраструктурата е
причина и предпоставка за мно-
гобройни пътнотранспортни про-
изшествия, които взеха вече три

човешки живота. Смятам, да не
коментирам материалните щети
при другите ПТП-та. Разбираме
тежкото положение в държа-
вата, но вярвам, че и Вие разби-
рате в какво положение се
намираме. Негативните наст-
роения в населението на общи-
ната, туристите, почиващите и
гостите на град Вършец ескали-
рат. Вярвам, че осъзнавате колко
е голям проблемът и отговор-
ността ни.

Приоритет на Вършец е туриз-
мът, той е и основният източник
на доходи за населението на об-
щината, но и двата подхода към
него са в много тежко състояние.

В началото на м. август тази го-
дина ще честваме 160 години от
обявяване на Вършец за Курорт и
60г.от обявяването му за Нацио-

нален Курорт, годишнини които
респектират и задължават.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИ-
НИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗ-
ПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С оглед гореизложеното се над-
явам на Вашето разбиране и ком-
петентно решение да бъдат
осигурени по приоритет целеви
средства в размер на 700 000 лв.
за преасфалтиране на участъка
от път ІІІ-812 от км. 8+500 до
км 9+800 и от км. 12+300 до км.
13+000, с което обект “Рехабили-
тация на път ІІІ-812 Берковица-
Вършец” ще бъде завършен и
въведен в експлоатация.

С уважение,
БОРЯНА БОНЧЕВА-ЛЕЧЕВА
Кмет на Община Вършец”

БОРЯНА БОНЧЕВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ:
“СПЕШНО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ЦЕЛЕВИ
СРЕДСТВА ЗА ДОВЪРШВАНЕ РЕМОНТА
НА ПЪТ ІІІ-812 ВЪРШЕЦ-БЕРКОВИЦА В
УЧАСТЪКА НА С. СПАНЧЕВЦИ”

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Днес 29.04.2010 г.( четвъртък ) 14:00 часа

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,
се проведе заседание на Общински съвет –
Вършец в заседателната зала на Общинска
администрация.

Заседанието започва с 11 положили клетва
общински съветници. Отсъстват: К.Арги-
ров, О.Гигов;

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА засе-
данието е законно и може да взема законови
решения.

На заседанието присъстваха още: Ст.Стоя-
нов, А.Тошев, Кмет на с. Д.Озирово – А.
Петров, Кмет на с.Драганица - Г.Стаменов,
Кмет на с. Г. Б. Речка – В.Петров, И.Илиев,
А.Станчева и граждани;
П Р О Е К Т З А Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Преразглеждане на Решение № 360 и Ре-

шение № 361 от Протокол № 36
Докладва: Кмета на Община Вършец -

Боряна Бончева – Лечева
2. Разглеждане и утвърждаване на Инициа-

тивен комитет за организиране и провеж-
дане на 160 – тата годишнина от
обявяването на Вършец за курорт.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

3. Приемане на промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец.

Докладва: Иван Лазаров - Председател
на Общински съвет гр. Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение за от-
даване под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост за нуждите на “СБР
- НК”- ЕАД гр.Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

5. Разглеждане и вземане на решение от-
носно заявление вх.№114/17.03.2010г. от
Живко Димитров Костов.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

6. Молби за финансова помощ към Об-
щински съвет – Вършец.

Докладва: Иван Лазаров - Председател
на Общински съвет гр.Вършец

7. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на граждани.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 362
1. Във връзка с Решение № 354 на Общин-

ски съвет и създадена Комисия за изготвяне
на оздравителен план на “МЦ - Вършец ”,
Общински съвет отменя свое Решение №
361 от Протокол №36, като на следващо свое
заседание ще разгледа предложения оздра-
вителен план и ще вземе Решения свързани
с работата на “МЦ - Вършец”

2. Във връзка с Решение №360 от Прото-
кол №36 /30.03.2010г. на Общински съвет
гр.Вършец, на основание чл.18 от Закона за
Общинските Бюджети, чл.40, ал.2, чл.44 ал.1
и ал.2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на Об-
щинския Бюджет на Община Вършец, Об-
щински съвет – Вършец задължава Кмета
на Общината да подготви и внесе до след-
ващо заседание на Общински съвет искане
за актуализация на Бюджет 2010 година. В
искането да се посочи увеличение на раз-
ходната част на Бюджета по параграф 43-00,
субсидии за НП за текуща дейност с 1 000
лева и увеличаване на приходната част с 1
000 лв. по параграф 27-29 “Други общин-
ски такси” или посочен друг параграф от
Кмета на Общината.

Гласуването е поименно: “за”- 10 - А.Ди-
митров, Д.Тодорова, Д. Григорова, П.Пет-
ров, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, Н.Коновски, О. Яничкова;
“против”-0, “въздържали се”-1- Н.Леков;

РЕШЕНИЕ №363
На основание чл.21, т.23 от ЗМСМА и във

връзка с Решение №333 от Протокол
№34/26.02.2010г. Общински съвет – Вър-
шец, утвърждава Инициативен комитет за
организиране и провеждане на 160 – тата
годишнина от обявяването на Вършец за ку-
рорт в състав:

1. Кмет на Община – Вършец;
2. Председател на Общински съвет – Вър-

шец;
3. Секретар на Община Вършец;
4. Главен счетоводител на Община Вър-

шец;
5. Председател на Комисия по образование,

култура и младежки дейности, спорт и ту-
ризъм към Общински съвет гр.Вършец;

6. Председател на Комисия по бюджет и
финанси към Общински съвет гр.Вършец;

7. Председатели на читалища “Пробуда”
кв.Заножене и “Христо Ботев” гр.Вършец

Гласуването е поименно: “за”- 11 -
Н.Леков, А.Димитров, Д.Тодорова, Д. Гри-
горова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, Н.Коновски, О.
Яничкова; “против”- 0, “въздържали се”- 0

РЕШЕНИЕ №364
1. Общински съвет - Вършец на основание

чл.21, т.24, ал.3 от ЗМСМА променя “Пра-
вилника за организацията и дейността на
Общински съвет Вършец, неговите Комисии
и взаимодействието му с Общинската адми-
нистрация за мандата 2007-2011 година”,
като чл. 79 ал.1 бъде променен така: “За за-
седанията на Общински съвет се води сък-
ратен протокол, а цялото заседание се
записва със система за аудио запис. Прото-
колът се води от секретар който е служител
в звеното по чл.29 а, ал.2 от ЗМСМА и се из-
готвя най - късно до три дни след заседа-
нието. Протоколът се подписва от секретаря
към звеното и Председателя на Общински
съвет”.

2. Общински съвет – Вършец отпуска 1
100лв. от § 10-15 дейност 2123 “Общински
съвет” за закупуване и инсталиране на нуж-
ното аудио оборудване.

3. Общински съвет - Вършец дава съгласие
така записаните заседания да бъдат излъч-
вани по местния радиовъзел.

4. Общински съвет – Вършец, дава съгла-
сие така записаната в електронен вариант
информация да бъде съхранявана и предос-
тавяна за ползване по реда за съхранение и
ползване на писмените протоколи.

Гласуването е поименно: “за”- 10 -
Н.Леков, А.Димитров, Д.Тодорова, Д. Гри-
горова, П.Петров, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, Н.Коновски, О. Яничкова;
“против”- 0, “въздържали се”- 1 , В.Мари-
нов;

РЕШЕНИЕ № 365
На основание чл.76, ал.1, т.2 от Правил-

ника за организацията и дейността на Об-
щински съвет Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската Адми-
нистрация, Общински съвет – Вършец, от-
лага обсъждането на искането за отдаване
под наем на недвижим имот – частна об-
щинска собственост.

Гласуването е поименно: “за”- 9 -
Н.Леков, А.Димитров, Д. Григорова, П.Пет-
ров, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Николова,
Н.Коновски, О.Яничкова; “против”- 0, “въз-
държали се”- 2 - Д.Тодорова, В.Маринов;

РЕШЕНИЕ № 366
На основание чл.76, ал.1, т.2 от Правил-

ника за организацията и дейността на Об-
щински съвет Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската Адми-
нистрация, Общински съвет – Вършец, от-
лага разглеждането на заявлението от Живко
Димитров Костов.

Гласуването е поименно: “за”- 11 -
Н.Леков, А.Димитров, Д.Тодорова, Д. Гри-
горова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, Н.Коновски, О.
Яничкова; “против”- 0, “въздържали се”- 0

РЕШЕНИЕ № 367
На основание чл.76, ал.1, т.2 от Правил-

ника за организацията и дейността на Об-
щински съвет Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската Адми-
нистрация, Общински съвет – Вършец, от-
лага разглеждането на постъпилите молби за
финансова помощ.

Гласуването е поименно: “за”- 11 -
Н.Леков, А.Димитров, Д.Тодорова, Д. Гри-
горова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, Н.Коновски, О.
Яничкова; “против”- 0, “въздържали се”- 0

Поради изчерпване на дневния ред, Пред-
седателя на Общински съвет - Вършец закри
заседанието в 15:35ч.

Председател на ОбС-Вършец
И.Лазаров

П Р О Т О К О Л № 37
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продължава от 1 стр. >>>
Втора награда от 600 лева, дип-
лом и грамота завоюва оркестъ-
рът при СОУ “Климент
Охридски” – гр. Ловеч с ръково-
дител Тотко Рогашки, а третото
място и паричната премия от 400
лева бе за ученическия духов ор-
кестър при ПМГ”Св. Климент
Охридски” – гр. Монтана с ръко-
водител Пламен Крумов.
Поощрителна награда от 200
лева бе връчена на ученическия
духов оркестър при СОУ “Иван
Вазов” – гр. Вършец, за отлич-
ното и артистично изпълнение в
конкурсната програма и за доб-
рите резултати, постигнати за
няколкомесечния период от съз-

даването на оркестъра с ръково-
дител Димитър Пеев.
Всички оркестри получиха от
кмета на общината Боряна Бон-
чева грамоти за участие, сувенири
и рекламни материали за Вършец.
Третият национален преглед на
ученическите духови оркестри
премина при перфектна организа-
ция от страна на домакините и с
голяма отговорност, старание и
дисциплина на участниците в
него. Той трогна душите на люби-
телите на духовата музика и на-
мери нови почитатели сред
младото поколение, което беше и
целта на този конкурс.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА
УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ

"ПОСРЕЩАМЕ ГОСТИ -
ИЗПРАЩАМЕ ПРИЯТЕЛИ!"

продължава от 1 стр. >>>
На 16.09.1944 г. настъпихме в боен

ред навътре в Царево село. Немците
бяха организирали отбрана и очакваха
да ги нападнем. Те ни превъзхождаха
и числено, и с въоръжението си, и с
бойния си опит. Още в първия бой
паднаха убити 14 човека от
дружината, включително и нашият
командир Златко Дерменджиев
(двамата му братя също загинаха на
фронта). Тогава командването на

дружината пое партизанката Събка
Аврамова, а знаменоска също ни беше
жена – Мария Тодорова, която получи
13 рани, но оживя и запази знамето
непокътнато.

При Петрич и Златарево 39-ти
пехотен български полк напусна
фронта и по решение на нашето
командване дружината ни бе
прехвърлена от Царево село към
Беласица и заехме отбрана на прохода
Демир капия на границата между
България и Гърция.

На 14.10.1944 г. започнахме
настъплението от Струмица към
долината на р. Вардар, беше страшен
студ, спяхме в снега. Придвижвайки
се по билото на планината Беласица,
влязохме в бойния ред на
настъпващите войски от VІІ Рилска
дивизия. Водихме боеве при
Златарево, планината Огражден и
Струмица. Около 15.ХІ.1944 г. падна
Скопие и с това първата фаза от
войната завърши. В края на ноември
се върнахме в Горна Джумая.

На 20.ХІІ. постъпих в школата за
запасни офицери, където ни
подготвяха за командири за участието
във втората фаза на войната.
Междувременно, докато се подготвях

в школата дойде дългоочакваният Ден
на победата – 9.V.1945 г.

Искам да споделя, че като
доброволци ние бяхме ентусиазирани
и изпълнени с идеи, биехме се за
Родината и бяхме патриотично
настроени, затова днес ме боли и с
голяма мъка посрещам разрухата на
българската армия. Днес като че ли го
няма онзи наш идеализъм,
рейнджърите служат и за чужди
интереси срещу заплащане, това е
тяхна професия, а за нас беше съдба и
призвание.

- Как протече животът Ви след
войната?

- След школата за запасни офицери
завърших военно училище и висша
военно-политическа академия,
служих като военен в различни
гарнизони из страната ни, като се
пенсионирах в Самоков с чин
полковник и длъжност полит-
командир на ракетно-техническа
бригада.

След пенсионирането си работих
като учител по история и основи на
комунизма, а след това във Военния
завод за военни радиостанции за
армиите на страните от Варшавския
договор в Самоков, като началник

отдел.
От 1994 г. живея във Вършец, а през

1999 г. бях избран за председател на
Общинския съвет на Съюза на
ветераните от войните в България.
Активно участвах в обществения
живот, канен съм и изнасях лекции за
международното положение, все още
членувам в БКП.

- С какво обичате да се
занимавате, от какво се
интересувате, имате ли хоби?

- Обичам да се занимавам със
земеделие. Моите корени са селски,
винаги съм обичал да бъда близо до
земята. Въпреки високия си
офицерски чин, останах верен на
земята. Преди години гледах лозя.
Сега поради влошеното ми
здравословно състояние работя само
в домашната градинка в двора,
отглеждам домати, пипер, лук за
собствено производство. Гледам
телевизия и чета вестници – преди
всичко се интересувам от
международната политика, следя
военните действия по света.

Слабост ми е историята. Работил
съм като военен историк, преподавах
история на ученици в техникум,
изнасял съм беседи за военно-

исторически събития, за участието ми
във войната.

Сега все още активно участвам в
обществения живот на града,
председател съм на Общинския съвет
на Съюза на ветераните от войните
във Вършец.

- Какво е за Вас датата 9 май – Ден
на победата или Ден на Европа,
както се чества в последните
години?

- За мен 9 май винаги ще си остане
Ден на победата, ден на разгрома на
хитлерофашизма, това е най-
вълнуващият и радостен ден в живота
ми. Това е денят, посрещнат като
“празник със сълзи на очи и с
побелелите скули на момчетата,
прекосили цяла Европа и завърнали се
като победители по родните места”,
както се пее в известната руска песен
“День победы”.

Денят на победата и Денят на
Европа са два взаимно-свързани
празника, защото ако го нямаше Денят
на победата на 9 май 1945 г., то днес
нямаше да празнуваме и Денят на
обединена Европа. Затова – да
помним подвига и героизма на
войните, поклон пред ветераните!

Евелина ГЕОРГИЕВА

О.З.ПОЛК. БОРИС ПЕТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ:

“9 МАЙ 1945 Г. Е НАЙ-ВЕЛИКАТА ДАТА, ЗАЩОТО ТОВА Е ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА!”
65 години от края на Втората световна война

Общинската Музейна сбирка във
Вършец е изградена изцяло с да-
рения на наши съграждани, който
честно и безкористно, като истин-
ски родолюбци милеят за родният
край. В този си вид музеят (сгра-
дата е строена 30-те год. на мина-
лия век) вече 10 години е отворил
вратите си за гостите на курорта,
почиващи и туристически групи,
които се удивляват от събраните
експонати и уникатите в трите раз-
дела, разположени на втория етаж:
„Архелогически находки и мо-
нетни колекции”, „Вършец- бал-
неоложки център”, „Традиционен
бит и култура на населението от
района на Вършец от края на 19 и
началото на 20 век”.

Експозицията за тези 10 години е
обогатена и наистина е впечатля-
ваща.Всички тези експонати,
между който има и много уникати,
са безценно богатство. Те пред-
ставят историята, бита и културата
на Вършец и общината по внуши-
телен начин, създават усещането
за пълнота и завършеност от често
сменящите се тематични изложби
в Изложбената зала, заемаща пър-
вия етаж. В момента в тази зала са
експонирани две изложби:

”Непознатата майка Бълга-
рия”, която е с национално значе-
ние и е посветена на
прабългарите. Изложбата бе от-
крита от кмета на общината Бо-
ряна Бончева, която в своето слово
подчерта,че „Камбанките и звън-
четата единствени са запазили
гласа на отминалото време.” В нея
са включени в две витрини –
50броя амулети, звънчета и илюст-
рации на художника Мариан Мар-
ков, който притежава колекция от
120 свещени амулета и звънчета,
обект на дългогодишна изследова-
телска работа с ръководител проф.
Станислав Станилов. Основен
елемент в изложбата е ромбът,
поставен на централно място. Той

произхожда от съзвездието
„Южен кръст”, основа на пан-
теона на културата и религията на
българите- Великата майка Умай.
От лявата страна са илюстрации
на артефакти, в които е изобразена
Великата майка, а от дясно са об-
разите на Великия Колобър - пос-
редника между небето и земята и
Канас ювиги, чийто символ е
слънцето и затова са позла-
тени.Изложени са женски носии,
престилки, шевици и други тъ-
кани, в които се срещат тези еле-
менти.Част от тях са изработени
от нашата съгражданка Пенка За-
фирова. Овчарските торбички са
украсени със звънчета и страхо-
вити маски на шаманите.

Втората изложба е „100 години
от Първата държавна мине-
рална баня в България”(1910г.-
2010г.).

На табла са изложени фотоси от
1900 г. до 1940 г. и личните вещи
на Д-р Дамян Иванов, първия уп-
равител на банята и първи балне-
олог в България, подвързани
броеве на вестник „Вършец” от
1938 г. до 1942 г. със заглавна стра-
ница „Ние Ви показваме Вършец”,
лични вещи на поета Йосиф Пет-

ров – написал стихотворение, пос-
ветено на първата „Мис Вършец”
– 1938 год. г-ца Олга Дранда-
ревска от Русе.

Интерес предизвиква и специ-
ално подредената витрина с цър-
ковна утвар от 1872 г.,1881 г.,1903
г. и историята на храма във Вър-
шец „Св.Георги Победоносец” във
връзка с храмовия празник.

Ако милосърдието е белег на
благородното сърце, дарител-
ството е белег на благородния дух.
Всеки народ, избрал за себе си
достойно бъдеще се обединява от
благородни каузи, за да се бори в
трудностите на настоящето.Във
Вършец възрожденските традиции
са живи. Радваме се всички на
най- новото дарение - „История на
Вършец”, получено от сем. Елео-
нора и Иван Кацарови.

Благодаря на всички досегашни
дарители и призовавам своите съг-
раждани – „Нека всеки от вас на-
прави своя избор и стане дарител
на музея”. Младите хора да се
обърнат към своите корени, за-
щото без минало няма настоящо.

Йорданка КОСТОВА
Спец.”Културно – истори-

ческо наследство”

18-ти май международен ден на музеите



И през 2009 г. продължи работата
на Дружество за защита на хищ-
ните птици (ДЗХП) във Врачанска
планина. Тази година бе една от
най-важните след започването на
този проект през 2003 г.
През ранната пролет на 2009 г.
бяха направени довършителните
работи по изграждането на во-
лиера (голяма клетка) за адаптация
на белоглави лешояди над с.
Долно Озирово. Волиерата се със-
тои от две части - голяма и малка
клетка, и е изградена в близост до
скалните отвеси на масива
“Котля”, където преди повече от

половин век са гнездили белоглави
лешояди. В нея през следващите
години ще бъдат отглеждани ня-
колко групи белоглави лешояди.
Волиерата бе изградена съвместно
с Дирекция на Природен парк Вра-
чански балкан, който е и основен
партньор на ДЗХП по този проект.
Другата част от финансирането за
волиерата бе осигурено от Нем-
ската агенция по околна среда и
Франкфуркското зоологически
дружество, а международната
Фондация за опазване на лешоя-
дите оказа методическа помощ.
Тази дейност на ДЗХП бе подкре-

пена на местно ниво и от Дър-
жавно лесничейство Берковица,
поземлена комисия на община
Вършец, кметство на с. Д. Ози-
рово.
На 15. 04. 2009 г. във волиерата
бяха настанени първите шест бе-
логлави лешояди. Те са част от
обща група от 18 птици от този
вид, които пристигнаха месец по-
рано от Испания. Първоначално
птиците бяха настанени за задъл-
жителна карантина в Спасителния
център за диви животни на феде-
рация “Зелени Балкани” в гр.
Стара Загора. След този престой
белоглавите лешояди бяха премес-
тени в специално изградени во-
лиери сред природата - във
Врачанска планина, Национален
парк Централен балкан, Природен
парк Сините камъни и района над
гр. Котел. На тези места лешоя-
дите ще бъдат отглеждани в про-
дължение на около една година.
Целта на този престой на птиците
във волиерите е те да имат доста-
тъчно време за една първоначална
адаптация към съответния район
по отношение на заобикалящия ги
терен, климатичните условия и
др., след което те ще бъдат осво-
бодени в природата. Те ще бъдат
маркирани с цветни пръстени и

крилни марки (жълти на цвят с ин-
дивидуална комбинация от черни
букви за всяка птица), за да могат
да бъдат проследявани от разстоя-
ние след пускането им на свобода.
За следващите три години това ще
бъде извършено на няколко пъти
във всеки отделен район. Общо за
този период в България ще бъдат
внесени от Испания около 150 бе-
логлави лешояди за четирите из-
брани района по протежението на
Стара планина. По тази методика
през последните 30 г. са били въз-
становени белоглавите лешояди в
някои райони на Франция и други
страни на Западна Европа, от къ-
дето тези птици също са били из-
чезнали поради унищожаването
им от страна на човека.
Крайната цел на настоящия проект
е белоглавите лешояди отново да
започнат да се размножават в ста-
рите си гнездови находища над с.
Д. Озирово, с. Горно Озирово и
други подходящи райони на Вра-
чанска планина. Характерна осо-
беност при белоглавите лешояди е
че те търсят храна (само трупове
на мъртви животни) и в райони,
които са много отдалечени от мес-
тата за гнездене. При тези свои
скитания белоглавите лешояди
могат да се отдалечават на десетки

километра от мястото им на пус-
кане над с. Д. Озирово. Поради
това съвсем реална е възмож-
ността птиците периодично да
бъдат наблюдавани в различни ра-
йони на Северозападна България,
извън територията на Врачанска
планина.
Изключително важно е съдей-
ствието на местните хора, отна-
сящо се до опазването на птиците
- да не се безпокоят, докато се от-
глеждат във волиерата и особено
след освобождаването им в приро-
дата. Много важно също така ще
бъде оказването на съдействие за
получаването на информация за
наблюдавани белоглави лешояди
след пускането им на свобода, под-
помагане на ДЗХП при извър-
шване на подхранването на
птиците с трупове на мъртви сел-
скостопански животни и др.

Георги СТОЯНОВ
Председател на ДЗХП - Вършец

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЛОГЛАВИЯ ЛЕШОЯД КАТО ГНЕЗДЯЩ ВИД ВЪВ ВРАЧАНСКА ПЛАНИНА

На бял свят излезе най-новият
роман на писателя-земляк Мартен
Калеев, със заглавие “Градината на
разпятието”.

Редактор на романа е Румен
Стоянов – изтъкнат преводач и
университетски преподавател в
три световни университета.

Рецензент е доц. Ивайло Христов

– литературен критик, работещ в
Института по литература към Бъл-
гарската академия на науките,
София.

Романът може да се определи
като ВИК ЗА ПОВЕЧЕ ЧОВЕЧ-
НОСТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ, с
който авторът се стреми да “из-
моли” пощада за човека.

На преценка са подложени най-
ценните човешки качества.

Главният герой е подхвърлено от
съдбата дете което търси не само
своя път за оцеляване, но и пътя
към собственото достойнство и
благородството на духа.

И още една новина около Мартен
Калеев: в момента продуцентска
къща към Българска национална
телевизия ще предсатви сценарий
на Калеев за филм със заглавие
“Сезонът на гнева”.

Ще очакваме с нетърпение да се
появи на екран, а на писателя Мар-
тен Калеев желаем здраве и нови
творчески успехи!

Райна СИМОВА

ПИСАТЕЛЯТ – ЗЕМЛЯК МАРТЕН
КАЛЕЕВ С НОВ РОМАН

В СОУ „Иван Вазов” тържест-
вата по случай 24 май – Денят на
славянската писменост и българ-
ската просвета и култура, получа-
ват една особена окраска от
изпращането на поредния випуск,
завършващ средно образование.
Сред песни, стихове и поздравле-
ния най-щастливи са абитуриен-
тите.Отминали са тежките
уроците, трудните изпитвания,
зрелостните изпити, сега има
сълзи на тъга и радостно очакване.

Гордост за училището са пълната
отличничка Надежда Петрова
Цанкова, отличниците Илонка
Георгиева Иванова, Димитринка
Емилова Иванова, Ивелина Го-
шева Иванова, Мартин Димитри-

нов, Димитров, Мирослава Анато-
лиева Павлова, Моника Емилова
Врежакова, Петя Николаева Васи-
лева, Пиер Ивайлов Лечев,Симона
Димитрова Петрова, Тихомир
Йорданов Тонов от 12 а клас и Ди-
нислава Матеева Иванова от 12 б
клас. Нашите зрелостници спече-
лиха призови места на областен
кръг на олимпиадата по геогра-
фия, на националното състезание
по английски език на Кембридж-
училищата, на националното със-
тезание по химия.

След предаването на знамената
на новите знаменосци и сбогува-
нето с училището, всички ученици
и преподаватели, предхождани от
мажоретните състави и духовата

музика, знамената, дефилираха по
улиците на града до читалище
„Христо Ботев”, където се вклю-
чиха в общоградското тържество.

Кметът на общината Боряна Бон-
чева –Лечева връчи награди на
зрелостниците - отличниците от
СОУ „Иван Вазов” и Професио-
налната гимназия.

Празничното настроение бе под-
крепено от изпълненията на тан-
цовия състав към читалище
„Пробуда” Заножене, децата от
ОДЗ „Слънце”, представителния
мажоретен състав, групите за на-
родни танци към Общински
детски комплекс, духовата музика
на СОУ „Иван Вазов”.

Юлия АНТОНОВА

СТАРТ В ЖИВОТА
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На 20 май в читалище „Христо
Ботев” се състоя концерт на моми-
четата от група Joy за представяне
на песните от първия им диск. Во-
калната група е от Средно общо-
образователно училище „Иван
Вазов”, неин ръководител е Камен
Пунчев За първи път вокална
група от Вършец записва диск и го
представя пред публика. А тя пос-
рещаше и изпращаше с овации из-
пълненията на своите любимки.
Момичетата изпълниха със стра-
хотни гласове и чувство най-попу-

лярните български и световни хи-
тове.

Момичетата получиха поздравле-
ния от Емил Пеняшки, председа-
тел на комисията по култура на
Общински съвет Враца и поздра-
вителен адрес от музикалния про-
дуцент на записа Валери Вачев,
диригент на Държавна филхармо-
ния Враца.

Поздрави ги и директора на СОУ
„Иван Вазов” Ани Ангелова, съу-
ченици и роднини.

Ю. Антонова

ГРУПА JOY ПРЕДСТАВИ
ПЪРВИЯ СИ АЛБУМ
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Най-щастливи са абитуриентите


