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Общинска администрация Вър-
шец започна реализирането на про-
ект № А 12-22-134/11.04.2013 г.
„Общинска администрация Вър-
шец - компетентна и ефек-
тивна”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинан-
сирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.

На 16 юли 2013 г. в конферен-
тната зала на СПА хотел „Съни
гардън” във Вършец се състоя
встъпителна пресконференция за
запознаване на обществеността с
основните цели и дейности на про-
екта.

На пресконференцията присъст-
ваха кметът на общината инж.
Иван Лазаров, зам.-кметът Петър

Стефанов, екипът по проекта,
представители на регионални и
местни медии, общински служи-
тели, кметове на населени места,
кметски наместници, общински
съветници и жители на града.

Проектът е одобрен за финанси-
ране от Управляващия орган на
ОПАК на 11.04.2013 г. и е първият
самостоятелен проект на Община
Вършец като бенефициент по Опе-
ративна програма «Администрати-
вен капацитет».

Основната цел на проекта е пови-
шаване на административния ка-
пацитет и подобряване на
ефективността и ефикасността на
работата на общинската админист-
рация в община Вършец.

Конкретните цели са: повиша-
ване на квалификацията на общин-

ските служители чрез обучение в
сферите на тяхната компетентност;
повишаване на мотивацията на
служителите чрез осигуряване на
равни възможности за професио-
нално и кариерно развитие; пости-
гане на ефективна организация,
координация и контрол в работата
на общинска администрация Вър-
шец чрез участие в адекватни и ак-
туални обучителни програми.

Проектът предвижда следните
основни дейности: администра-
тивно управление на проекта; про-
веждане на тръжни процедури за
избор на изпълнители; провеждане
на обучения в Института по пуб-
лична администрация; организи-
ране и провеждане на обучения по
ключови компетентности; органи-
зиране и провеждане на обучения

за работа с граждани от уязвимите
групи; специализирано компю-
търно обучение (AutoCAD, Archi-
CAD); дейности за информация и
публичност.

В обученията ще вземат участие
общо 109 обучаеми, като някои от
служителите ще бъдат включени в
повече от едно обучение.

Общата стойност на проекта за
безвъзмездна финансова помощ е
83 476.00 лева.

Ръководител на проекта е Таня
Петрова, а продължителността му
е 12 месеца.

На пресконференцията кметът на
общината инж. Иван Лазаров съ-

общи новината, че в момента Об-
щина Вършец кандидатства по ОП
„Административен капацитет” с
проект за финансиране изготвя-
нето на нов Общински план за раз-
витие за периода 2014-2020 г.
Проектът е депозиран за одобре-
ние пред Управляващия орган на
ОПАК.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Този документ е създаден по проект № А
12-22-134/11.04.2013 „Общинска адми-
нистрация Вършец - компетентна и ефек-
тивна“. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама „Административен капацитет”, съ-
финансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПРОЕКТ „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЪРШЕЦ - КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА“

На 03.07.2013 г. кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров даде
официален старт на строително-ре-
монтните дейности по цялостното
реновиране и обновяване на гра-
динката между СБР “ Св. Мина”,
хотел “АТА СПА” и бившия хотел “
Вършец”. Дейностите са част от
проекта на Община Вършец "Ре-
монт на обществени паркове, гра-
динки и зелени площи”.

Проектът се финансира по мярка
322 «Обновяване и развитие на на-
селените места» от Програмата за
развитие на селските райони 2007-
2013 г. Стойността на безвъзмезд-

ната финансова помощ е 1 527 840
лв.

Предвижда се да бъдат рехабили-
тирани 7428 кв.м различни видове
настилки в градската градинка с из-
граждане на детски площадки за
различни възрастови групи, водни
ефекти, парково обзавеждане, обо-
собяване на основни и второсте-
пенни пешеходни комуникации,
автоматизирана поливна система и
ново парково осветление, допълване
на дървесна и паркова растителност
и тревни площи.

По същия проект в балнеоложкия
парк ще се обнови настилката на 11

230 кв.м алейна мрежа в ниската
част на парка и по алеята, водеща
към местността «Иванчова поляна»,
ще се реновират 8500 кв.м зелени
площи, ще бъдат монтирани допъл-
нително пейки, табели и кошчета.

Фирма-изпълнител на обекта е
Сдружение «ВЪРШЕЦ BGVZ 2011”
– гр. София.

Очаква се строително-ремонтните
дейности по реновиране и обявя-
ване на градската градина да при-
ключат до Празника на курорта,
минералната вода и Балкана в нача-
лото на месец август тази година.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕНОВИРАНЕ И ОБНОВЯ-
ВАНЕ НА ГРАДСКАТА ГРАДИНА СРЕЩУ СБР „СВ. МИНА“

На 06.07.2013 г. за трети път НЧ
„Пробуда 1934 Заножене” проведе
фолклорния събор „Пей, танцувай
и на Зелени дел се любувай”.

Дъждът, които заваля сутринта
не позволи съборът да се проведе в
местността Зелени дел, но не по-
пречи читалището да отвори врати
и да посрещне художествените ко-
лективи, дошли да покажат фол-
клорното богатство на страната.

Гости на празника бяха област-
ният управител на област Монтана
Анатолий Младенов, зам.-област-
ният управител Нина Петкова,
кметът на община Вършец Иван
Лазаров, секретарят на община
Вършец Даниела Тодорова, кме-
тове на общини и др.

Специален гост на събора бе
Илиян Михов, които изпълни не-
забравими народни песни и накара
многобройната публика дълго

време да го аплодира.
Българските хора и народни

песни са дял от нашето народно
творчество, създавано в течение на
векове. Те изразяват темпера-
мента, мъдростта и силата на бъл-
гарина. Танцовият фолклор на
един народ е и мярка за неговия
духовен живот. Хората, които по-
казаха това, успяха да ни върнат
назад във времето- назад към ко-
рените ни, към уникалния българ-
ски фолклор, защото те го носят в
сърцата си и предават скритите му
послания на следващите поколе-
ния.

Читалищното ръководство благо-
дари на всички самодейни колек-
тиви за невероятните изпълнения
и им пожелава много успехи.

Стефка ДРАГАНОВА
Секретар на

НЧ „Пробуда 1934 Заножене”

ІІІ-ТИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
„ПЕЙ, ТАНЦУВАЙ И НА

ЗЕЛЕНИ ДЕЛ СЕ ЛЮБУВАЙ“

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

Програма за развитие на селските райони 2007-2013
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

Проект договор №12/322/00364/29.06.2010 г.
"Ремонт на обществени паркове, градинки и зелени площи”

Този документ е създаден в рамките на проект №12/322/00364/29.06.2010 г , който се осъществява с финансовата подкрепа на
ПРСР 2007-2013 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.
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От 26 до 28 юни 2013 г. Вършец
посрещна 150 ученици от страната
във връзка с провеждането на
среща-семинар на ученическите
съвети. Гостуващите екипи са
представители на шест пилотни
общини – Вършец, Монтана, Бла-
гоевград, Гоце Делчев, Сливен и
Нова Загора, включени по съв-
местния проект „Насърчаване на
детското участие чрез издигане ро-
лята на ученическите съвети” на
фондация „Партньори – Бълга-

рия”, УНИЦЕФ и Държавната
агенция за закрила на детето.

Специални гости на събитието
бяха Диана Вакарелска – програ-
мен директор на УНИЦЕФ – Бъл-
гария и Калин Каменов –
председател на Държавна агенция
за закрила на детето.

В двата работни дни под ръко-
водството на Вероника Козарева и
Христина Баева, младите хора по-
лучиха възможност да представят
своите постижения през изтеклата

година и планове за бъдещето.
Екипите изготвиха модели и меха-
низъм за провеждането на общин-
ски избори за представител на
училищната общност в местния
парламент – излъчване на избира-
телни комисии, съставяне на избо-
рен кодекс и регламент за
провеждане. Призът за най-добра
инициатива справедливо беше при-
съден на Неврокопска професио-
нална гимназия „Димитър Талев”
– град Гоце Делчев, представите-
лите на която получиха грамота и
статуетка.

Чаровните водещи на събитието
– Елена Давидова и Георги Мечор-
ски осигуриха много положителни
емоции на новите си приятели с
изпълненията на духов оркестър
„Дефилир”, танцовия и мажоретен
състав към училището, и момиче-
тата от група „Джой”. Вечерта
между двата работни дни всички
се забавляваха в дискотека „Найт
Таун Клъб”.

С оригиналните си идеи и креа-
тивно мислене, децата за пореден
път доказаха, че наистина трябва
да им вярваме и да разчитаме на
тях, защото те са бъдещият свят.

Албена ЦВЕТКОВА

ВЪРШЕЦ – ДОМАКИН НА ПЪРВАТА РЕГИОНАЛНА
СРЕЩА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ В БЪЛГАРИЯ

На 08.07.2013 г. в Голямата зала на
НЧ «Христо Ботев 1900» децата от
Театралното студио при Общински
детски комплекс - Вършец предста-
виха спектакъла «Боклук с бъ-
деще». Той се реализира по проект
„Обичам природата и аз участвам”
на ОДК - Вършец от Националния
конкурс на МОСВ и ПУДООС
„Чиста околна среда”.

Спектакълът е авторска пиеса на
Теодора Попова и е посветен на
разделното събиране на отпадъ-
ците. Сюжетът кара децата да пог-
леднат на проблемите за чистотата
и околната среда от една различна
гледна точка - тази на опаковките,
превърнали се в боклуци.Дали те
наистина имат бъдеще? Това зависи
само от нас.

Малките актьори представиха
един образователен спектакъл, из-
пълнен с динамика и напрежение,
множество комични ситуации и
прекрасна музика, един спектакъл с
екологичен сюжет, забавни персо-
нажи, свеж хумор и разсъждения за

смисъла на живота.
Постановката и сценографията са

дело на Цветелина Въглярска, му-
зиката - на «Екопак България» АД,
а художник на декорите е Гошо
Александров.

В постановката взеха участие де-
цата от Театралното студио при
ОДК: Кристиана Яничкова, Габ-
риела Стефанова, Емма Лилова,
Дария Евлогиева, Айлин Ферад,

Симеон Симов, Димитър Тошев,
Доброслав Иванов, Владимира Ра-
дославова,Нели Димитрова и Мар-
тин Димитров.

Гости на спектакъла бяха ученици
и преподаватели от школата по при-
ложни изкуства при ОДК – гр. Въл-
чедръм, които поканиха малките
актьори от ОДК Вършец да госту-
ват на вълчедръмска сцена.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ВЪРШЕЦ
ПРЕДСТАВИ СПЕКТАКЪЛА „БОКЛУК С БЪДЕЩЕ“

Продължават строително-ремон-
тните дейности по проекта „Из-
граждане на туристически
атракционни съоръжения в град
Вършец”, финансиран от Държа-
вен фонд „Земеделие” по Програ-
мата за развитие на селските
райони 2007-2013 г., мярка 313
„Насърчаване на туристическите
дейности”. Съоръжението е проек-
тирано с открита сцена и амфитеа-
тър с дървени пейки, с места за
около 250 посетители. Амфитеатъ-
рът в парка ще ще бъде официално
открит по време на Празника на
курорта, минералната вода и Бал-
кана през месец август. Намере-
нията са за в бъдеще той да се
използва за провеждане на разно-
образни културни мероприятия –
фолклорни празници и фестивали,
лятно кино, театрални постановки.

Фирма-изпълнител на обекта е
«Афродабъл модулар конструк-
шън» - гр. София.

До началото на Празника на ку-

рорта, минералната вода и Балкана
ще завърши и асфалтирането на
улиците, на които в момента се из-
вършва основен ремонт по проект
„Рехабилитация и частична рекон-
струкция на група улици в град
Вършец", финансиран по Програ-
мата за развитие на селските ра-
йони, 2007 – 2013 г. , мярка 322
„Обновяване и развитие на населе-
ните места”. Проектът включва ре-
монт на улични настилки, подмяна
на бордюри, направа на тротоари,
нова хоризонтална маркировка,
доставка и монтаж на пътни знаци,
дренаж и почистване на дъждоот-
тоци на канализация по улиците:
"Дончо Станчев", "Александър
Стамболийски", "Цар Иван Асен
II", "Стефан Караджа", "Васил
Левски", "Раковска", "Васил Апри-
лов", "Христо Ботев", „Отец Паи-
сий”, "Хан Омуртаг“.

Изпълнител на обекта е ДЗЗ „ПК
Инженеринг 2011” гр. София.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРОДЪЛЖАВАТ СТРОИТЕЛНО-РЕ-
МОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО СПЕ-

ЧЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНАТА ПРОЕКТИ

В началото на месец юли в Це-
лодневна детска градина „Черве-
ната шапчица” – с. Долно Озирово
се състоя кулинарно шоу.

Възпитаниците на детската гра-
дина участваха в кулинарния праз-
ник чрез приготвянето на различни
ястия. С помощта на готвача на
детското заведение малчуганите
направиха вкусни курабийки, не-
вероятни златни сърчица, питка
„Слънчо”, палачинки. Всички из-
исквания за естетическото офор-
мление на блюдата бяха спазени.

Децата с невероятно желание,
майсторство и кулинарен къс при-
готвиха ястията. Всички успяха да
покажат колко весели, сръчни и

славни готвачи могат да бъдат.
Желаем на малките готвачи ве-

село, усмихнато и незабравимо

лято!
Иванка ДРАГАНОВА

Директор на ЦДГ с. Д. Озирово

КУЛИНАРЕН ПРАЗНИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Редакцията на Общински вест-
ник „Вършец“ поздравява новоро-
дените бебета:
Силвестър Анелиев Петров,

роден на 14.05.2013 г.
Йоан Тодоров Коджабашев,

роден на 14.05.2013 г.
Никол Петкова Йорданова, ро-

дена на 23.05.2013 г.
Ванеса Зоева Кръстева, родена

на 24.05.2013 г.
Иван Данаилов Марков, роден

на 04.06.2013 г.
Серафим Милош Станкович,

роден на 05.06.2013 г.
Димитър Ивайлов Илиев, роден

на 06.06.2013 г.
Станислав Мирославов Нико-

лов, роден на 12.06.2013 г.
Лоренцо Веселинов Веселинов,

роден на 21.06.2013 г.
Максимилиан Иван Ричард

Пари, роден на 21.06.2013 г.
Джани Сребров Иванов, роден

на 27.06.2013 г.
Ивана Божидарова Иванова,

родена на 02.07.2013
Цветин Бисеров Чечев, роден

на 05.07.2013 г.
Дария Петрова Георгиева, ро-

дена на 15.07.2013 г.

На бебетата и техните семей-
ства – ЧЕСТИТО!

Желаем им много здраве и
сбъднати мечти!

Поздрав към новородените
деца в община Вършец
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 31
Днес, 28.06.2013 г. (петък) от 10:00 часа, на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1
от Правилника за организация и дейността на
Общински 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 12 положили клетва об-
щински съветници. Отсъства д-р Боян Бонев.

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, П. Стефанов
– зам.-кмет на община Вършец, А.Тошев-дирек-
тор Дирекция „СА“, К. Тачева-директор Дирек-
ция „ОА“, П. Иванова – юрисконсулт „УОС”, Е.
Георгиева – гл. експерт „ИО”, В. Замфирова и
граждани.

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

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

ладна записка № 364/31.05.2013 г. за предоста-
вяне на имоти по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ, във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 348/27.05.2013 г. за откриване
на процедура по изработване на общ устройствен
план на град Вършец.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №346/22.05.2013 г. за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за продажба
на поземлен имот с идентификатор 12961.40.231
по кадастралната карта и кадастралните регис-
три на гр.Вършец от 2008 г., находящ се в м.
„Иваново пое“ в землището на гр.Вършец, в из-
пълнение на Годишната програмата за управле-
ние и разпореждане с общинска собственост на
Община Вършец за 2013 г.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №392/14.06.2013 г. за изработва-
нето на парцеларен план за захранване с питейна
вода на поземлен имот с идентификатор
12961.426.136, находящ се в м.“Милкина ливада“
в землището на град Вършец.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №394/14.06.2013 г. за одобряване
на проект за създаване на санитарно-охрани-
телна зона около каптиран извор 2, находящ се в
землището на село Горна Бела Речка, община
Вършец, област Монтана.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №391/14.06.2013 г. за удължаване
срока на Договор № 307/18.10.2012г., сключен
между ФОНД „ФЛАГ“ и Община Вършец, пред-
назначен за финансиране на извършени допус-
тими разходи за изпълнение на проект “Градска
пречиствателна станция за отпадъчни води“ в
град Вършец.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №390/14.06.2013 г. за отпускане на
финансови средства на танцов състав „Фол-
клорна Китка“-град Вършец за участие в между-
народен фолклорен фестивал „Лира“, Катерини,
Гърция.

Докладва: Олга Кирилова Яничкова - пред-
седател на ПК по ОКМДС

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №389/14.06.2013 г. за приемане на
Стратегия за развитие на системата на средното
образование в община Вършец за периода 2013-
2020 г. и Програма за дейностите по приорите-
тите на стратегията за 2013 г.

Докладва: Олга Кирилова Яничкова - пред-
седател на ПК по ОКМДС

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 402/20.06.2013 г. за определяне
на място за изграждане на приют за бездомни ку-
чета на територията на община Вършец.

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

10. 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 –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата
/2011 – 2015г./, дневния ред бе приет едино-
душно: 12 гласа “за”, “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

Промяна в кворума влиза д-р Боян Бонев,
присъстват 13 положили клетва общински съ-
ветници.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ №298
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 пред-
оставяне на наследниците на Петър Димитров
Кралов, следните имоти:

1.1. Поземлен имот № 12961.36.111-ливада с
площ 554 кв.м., находяща се в м.“РЕДЕЖО“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище
Вършец, съгласно скица № 2691/08.04.2013 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б.Бонев, А. Николова, д-р Р.
Дамянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №299
1. Общински съвет - Вършец на основание

чл.124 ал.1 от ЗУТ открива процедура по изра-
ботване на общ устройствен план на гр.Вършец
съгласно приложеното към настоящото решение
задание, изработено по реда на чл.125 от ЗУТ.

2. Задължава кмета на община Вършец да въз-
ложи изработване на Общ устройствен план на
град Вършец съгласно одобреното задание, като
проведе необходимите законови процедури по
реда на ЗУТ.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р.
Дамянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 300
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от За-
кона 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 кон-
курси /НУРПТК/ на Община Вършец взема
решение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на поземлен имот с иден-
тификатор 12961.40.231 /дванадесет хиляди де-

ветстотин шестдесет и едно точка четиридесет
точка двеста тридесет и едно/ по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Вършец,
одобрени с Заповед № РД.-18-74/24.06.2008 г., на
Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на по-
земления имот: гр.Вършец, местност „Иваново
пое“, площ – 1721 кв.м /хиляда седемстотин два-
десет и един кв.м/, трайно предназначение на те-
риторията – земеделска, начин на трайно
ползване – ливада, номер по предходен план
40.231, категория на земята – седма.

2. Определя първоначална тръжна продажна
цена на имота 1720 лв. /хиляда седемстотин и
двадесет лева/.

3. Цена на тръжната документация 200 лева.
4. Депозит за участие в търга 10 % 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 нед-
вижимия имот след заплащане на сумата за заку-
пуване от спечелилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р.
Дамянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 301
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 от За-
кона за устройство на територията /ЗУТ/ разре-
шава изработването на парцеларен план за
захранване с питейна вода на поземлен имот с
идентификатор 12961.426.136, находящ се в
м.“Милкина ливада“ в землището на Вършец във
връзка с изграждане в същия имот на „Малко
етажна жилищна сграда /къща за гости/ с ог-
рада“, съгласно приложения към решението тра-
сировъчен и парцеларен план.

2. Съгласно чл.124а, ал.5 от ЗУТ изработването
на проекта да се извърши за сметка на заинтере-
сованото лице ЕТ „Панорама 3Д – Александра
Чавдарова“ по чл.131 от ЗУТ, подало искане
вх.№ 7000-47/21.05.2013 г., за допускане изра-
ботването на парцеларен план за захранване с пи-
тейна вода на поземлен имот с идентификатор
12961.426.136, находящ се в м.“Милкина ливада“
в землището на Вършец във връзка с изграждане
в същия имот на „Малко етажна жилищна сграда
/къща за гости/ с ограда“.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р.
Дамянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №302
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА променя точка 1.2 от свое
решение №195 по Протокол № 23 от 28.12.2012
г., като коригира допусната явна фактическа
грешка относно номера на поземлен имот
№086002, собственост на наследниците на Стоян
Атанасов Младенов, като вместо записания в ре-
шението №0886002, да се чете 086002.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р.
Дамянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №303
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл.21, ал.1 и ал.7 от
ЗОС взема решение за одобряване на проект за
създаване на санитарно-охранителна зона около
каптиран извор № 2, разположен в поземлен
имот № 086002 по КВС в землището на с.Горна
Бела Речка, община Вършец, област Монтана в
обхват съгласно приложения към настоящото ре-
шение проект с цел отчуждаване на част с площ
380 кв.м от поземлен имот № 086002 по КВС в
землището на с.Горна Бела Речка, собственост на
наследниците на Стоян Атанасов Младенов за

създаване на санитарно-охранителната зона
около извора.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Боян Бонев, А. Николова, д-
р Р. Дамянова и инж. Иво Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №304
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Об-

щински съвет - Вършец дава съгласието си срока
на договор № 307/18.10.2012 г., сключен между
ФОНД „ФЛАГ“ и Община Вършец, предназна-
чен за финансиране на извършени допустими
разходи за изпълнение на проект “Градска пре-
чиствателна станция за отпадъчни води“ в град
Вършец“ да бъде удължен с 8 /осем/ месеца, с
краен срок на погасяване до 25.02.2014 г.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р.
Дамянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №305
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска сумата от 750
(седемстотин и петдесет) лева от § 10-98 от Бю-
джета на Общински съвет-Вършец за 2013 г. на
Танцов състав „Фолклорна китка“ град Вършец
за участие в международен фолклорен фестивал
„Лира“, Катерини, Гърция.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р.
Дамянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №306
Общински съвет – Вършец във връзка с чл.76,

ал.1, т.2, от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет-Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2011 – 2015 г., отлага
точката за разглеждане на следващо заседание.

Гласували : “за” – 2 “против” – 10; “въздър-
жали се” – 1

НЕ СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ №307
Общински съвет-Вършец на основание чл.21

ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Стратегия за разви-
тие на системата на средното образование в об-
щина Вършец за периода 2013 – 2020 г. и
Програма за дейностите по приоритетите на
стратегията за 2013 г.

Гласували : “за” – 11 “против” – 2; “въздър-
жали се” – 0

РЕШЕНИЕ №308
На основание чл. 21, т.8 и т.23 от ЗМСМА Об-

щински съвет – Вършец определя следните два
имота:

1. Урегулиран поземлен имот с площ 5500 кв.
м. (пет хиляди и петстотин ) и с разгърната заст-
роена площ 440 (четиристотин и четиридесет )
кв. м. находящ се в парцел I, квартал 63, по плана
на село Черкаски, община Вършец, с акт за
частна общинска собственост №247.

2. Урегулиран поземлен имот с площ 3720 (три
хиляди и седемстотин и двадесет) кв. м, находящ
се в парцел II, квартал 63, по плана на село Чер-
каски, община Вършец, с акт за частна общинска
собственост №248 за място за изграждане на
приют за безстопанствени кучета на територията
на община Вършец

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, А.
Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, д-р Б. Бонев,
А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакан-
ски “против” – няма; “въздържали се” – 2 - С.
Сълков и д-р Ц. Велизаров

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
телят на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 11:20 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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27 юли /събота/
10.00 ч. Конни състезания по прескачане на

препятствия за купата на община
Вършец
място: Местността „Синчово поле“

31 юли /сряда/
20.30 ч. Концерт- спектакъл на Северняшки

ансамбъл за народни песни и танци
гр. Плевен с директор доц. Георги
Хинов
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900”

3 август /събота/
10.30 ч. Национален шампионат на

българските породи кучета и
киноложка изложба
място: Боровия парк

18.00 ч. Приятелска футболна среща между
отборите на ФК „Вършец 2012“ и ФК
„Вихър“ с. Николово
място: Градския стадион

21.30 ч. Национално състезание по
ориентиране за купата на
„Електростарт” - Вършец 2013
(нощно състезание)
място: Входа на Слънчевата градина

4 август /неделя/
10.00 ч. . Национално състезание по

ориентиране за купата на
„Електростарт” - Вършец 2013
(дневно състезание)
място: Входа на Слънчевата градина

13.00 ч. Награждаване на победителите от
Националното състезание по
ориентиране за купата на
„Електростарт” - Вършец 2013
място: Входа на Слънчевата градина

5 август /понеделник/
11.00 ч. Откриване на изложба от пленер по

живопис „Балкански извори” -
Вършец 2013
място: Градската художествена
галерия

11.30 ч. „Балканско-тихоокеанска поетично-
музикална програма“ с участието на
Петър Чухов /България/ и Док

Дръмхелър /Нова Зеландия/
място: Градската художествена
галерия

18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в парка

20.30 ч. Официално откриване на Празника
на курорта, минералната вода и
Балкана „Вършец 2013”
● Концерт на духова формация
„София брас бенд”
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900”

6 август /вторник/
10.00 ч. Състезание за деца по майсторско

управление на велосипеди
място: Слънчевата градина

17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното игрище в парка

18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в парка

19.30 ч. Детска театрална постановка„
Боклук с бъдеще” на деца от
театралното студио при ОДК Вършец
място: Летния амфитеатър в парка

20.30 ч. Концерт на рапъра Дани Davidoff
Давидов
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900”

22.00 ч. Концерт на рок група „Ер Голям“
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900”

7 август /сряда/
10.00 ч. Рисунка на асфалт

място: Паркинга пред община Вършец
17.00 ч. Турнир по волейбол

място: Волейболното игрище в парка
18.00 ч. Турнир по футбол

място: Футболното игрище в парка
20.30 ч. Концерт на дует „Червено и черно“

място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“

8 август /четвъртък/
10.00 ч. Откриване на изложба

„Архитектурни особености на
модерния Вършец /1900 г. – 1945 г./“
място: Общинска музейна сбирка

17.00 ч. Турнир по волейбол – финал

място: Волейболното игрище в парка
18.00 ч. Турнир по футбол – полуфинал

място: Футболното игрище в парка
20.30 ч. Концерт на Мария и Магдалена

Филатови - изпълнителки на
„Пайнер мюзик”, с участието на
танцова формация „Фолклорна
китка“ гр. Вършец
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“

9 август /петък/
10.00 ч. Детско шоу

място: Летния амфитеатър в парка
18.00 ч. Спектакъл „Бляскави“ на

хореографа Християн Бакалов с
участието на деца от Вършец и
Берковица, Мариана Асенова,
Светлана Волич и Драган
Стойчевски
място: Бившия ресторант „Мариус”

20.30 ч. Тържествена церемония по повод
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана „Вършец 2013“
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“
● Празнична заря
● Концерт на дует „Ритон“
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“

10 август /събота/
11.00 ч. Алея на занаятите

място: Алеята с чинарите
18.30 ч. Финал футбол

място: Футболно игрище в парка
20.30 ч. Концерт на Славена и Румяна

Попова – изпълнителки на „Ара
мюзик“
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“

11 август /неделя/
10.00 ч. „Балкана пее“ – надпяване на

фолклорни състави
място: Местността „Иванчова поляна“

21.00 ч. Лятно кино от продуцентска къща
„Феникс“ – прожекция на филма
„От Париж с любов“
място: Летния амфитеатър в парка
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След искане от страна на Община
Вършец, известната в града ни
къща на поп Исай е деактувана със
Заповед № ДС-14-14-15 на област-
ния управител на област Монтана
от 10.05.2013 г. и вече е собстве-
ност на Общината. До скоро къ-
щата беше държавна собственост и

се стопанисваше от Регионалния
исторически музей – Монтана.
През годините е използвана като
база за почивка. Преди броени дни
служители на монтанския истори-
чески музей предадоха официално
ключа от къщата на ръководството
на Община Вършец.

Исаевата къща е декларирана в
Националния институт за памет-
ниците на културата с писмо №
2535/03.07.1980 г. и е записана в
регистъра на паметниците на нед-
вижимото културно наследство
като архитектурно-строителен па-
метник на културата от местно зна-
чение, без висока
културно-историческа стойност.
По данни на НИПК Исаевата къща
е датирана от края на 19 век,
строена от неизвестен автор или
школа. Сградата е двуетажна, сво-
бодно застроена на уличната
линия. Тя носи белезите на отворе-
ния асиметричен тип възрожден-
ски къщи. В последствие е
реставрирана и адаптирана от
НИПК, при което е нарушена пър-
воначалната планово-простран-
ствена архитектура, функционална
схема и архитектурно-художествен
образ. Има изнесен към двора чар-
дак с нехарактерен за района де-
тайл на парапета и нарушена
автентичност на конструктивната
система и вложените материали.

Къщата е запазена във времето

поради обществената значимост и
популярността на живелия в нея
свещеник поп Исай. В двора на
храм „Св. Георги” във Вършец, от
почти заличен с годините надпис
върху обрасъл с мъх надгробен па-
метник научаваме, че тук е погре-
бан „Поп Тошов свещеник Исайа,

роден в 1841 г., 5 майа, ръкополо-
жен за свещеник в 1864 г. месец
февруарий, починал в 1910 г.” В
местния исторически музей е запа-
зена църковна утвар от 1872 г. и ку-
пели, където невръстни отрочета
приемали светото кръщение от поп
Исай. Самият той бил член на тай-
ния революционен комитет и се
срещал с Левски. Местните хора
разказват, че в мазето на старата
църква във Вършец поп Исай
криел оръжие, доставяно му от
членовете на 3-ти революционен
окръг с център Враца в навече-
рието на Априлското въстание. Ре-
волюционното дело на поп Исай
по стечение на обстоятелствата е
продължено чрез един от ръково-
дителите на Септемврийското въс-
тание през 1923 г. в нашия край
Гаврил Генов, който става зет на
свещеника, като се оженва за дъ-
щеря му Иванка. Днес една от
уличките в централната част на
Вършец носи името на поп Исай в
знак на признателност към народо-
полезното му дело.

Намеренията на ръководството на
Общината са Исаевата къща да
бъде актувана като частна общин-
ска собственост и да запази пред-
назначението си на жилищна
сграда. След ремонтирането й, тя
ще бъде използвана като къща за
гости на Общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КЪЩАТА НА ПОП ИСАЙ ВЪВ
ВЪРШЕЦ СТАВА СОБСТВЕ-

НОСТ НА ОБЩИНАТА

СПА ХОТЕЛ „АТА”
(понеделник – петък) 08.00 ч. – 20.00 ч.
- за възрастни 10.00 лв.
- за деца от 3 до 18 години 5.00 лв.
(събота, неделя, празнични и почивни дни) 08.00 ч.

– 20.00 ч.
- за възрастни 15.00лв.
- за деца от 3 до 18 години 10.00лв.
В цената на пакета влиза: басейн, релакс зала,

фитнес, сауна, парна баня.
Джакузито се заплаща допълнително – 10.00 лв. за

30 минути

БАСЕЙН СБР “СВ.МИНА“
(понеделник – неделя) 09.00 ч. – 19.00 ч.
- за възрастни 3.00 лв.
- за деца 1.50 лв.

СПА ХОТЕЛ “СЪНИ ГАРДЪН“
(понеделник – неделя) 08.00 ч. – 20.00 ч.
- за възрастни 10.00 лв.
- за деца от 6 до 18 години 6.00 лв.
- под 6 години безплатно
В цената на пакета влиза: вътрешен басейн, вън-

шен басейн, парна баня, джакузи.

ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС „МИНКОВИ БАНИ“
С.СПАНЧЕВЦИ

(понеделник – неделя) 09.00 ч. – 20.00 ч.
- за възрастни 5.00 лв.
- за деца 2.00 лв.
В цената на билета влиза: чадър и шезлонг.

БАСЕЙН „ВОДОПАДА“
(понеделник – неделя) 09.00 ч. – 19.00 ч.
цена 3.00 лв.
Пътуващи автобуси от Автогара Вършец до басейн

„Водопада“:
- през седмицата - 06:20 ч.; 07:10 ч.; 12:10 ч.; 17:15 ч.
- събота - 06:20 ч.; 12:10 ч.; 16:15 ч.
- неделя - 06:20 ч.; 12:10 ч.

ГРАДСКИ МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН
(понеделник – неделя) 09.00 ч. – 19.00 ч.
- за възрастни 4.00 лв.
- за деца под 10 г. 2.00 лв.
- ползване на шезлонг и чадър 2,50 лв.

ЦЕНИ ЗА ВЪНШНИ ПОСЕТИТЕЛИ НА ЧАСТНИТЕ
БАСЕЙНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

6:30 ч. – утринна хигиенна гим-
настика в местността “Иванчова
поляна”.

Сборен пункт – моста при ба-
нята;

09:00 ч. – 11:00 ч. – спортни игри
(федербал, игри с топка) в мест-
ността „Иванчова поляна“;

11:00 ч. – 13:00 ч. – близък и да-
лечен туризъм:

- по теренните пътеки в парка
- до местността „Иванчова по-
ляна“
- до местността „Водопада“
- до местността „Бялата вода“
- до кв. Заножене
- до връх „Тодорини кукли“

Мероприятията се осъществяват
под ръководството на дипломиран

треньор.
Програмата е безплатна за жите-

лите и гостите на курорта и се фи-
нансира от Община Вършец.

ПРОГРАМА ЗА ФИЗИОПРОФИЛАКТИКА
НА ТУРИСТИТЕ В КУРОРТА ВЪРШЕЦ

(от 08.07.2013 г. до 31.08.2013 г.)

Община Свищов със
съдействието на ПБНЧ “Еленка и
Кирил Д. Аврамови 1856”
организира ІІІ национален
фестивал на старата градска песен
“Георги Бейков”, който ще се
проведе на 25 и 26 октомври в гр.
Свищов. Фестивалът е с конкурсен
характер.

Заявки (по образец) се изпращат
до 15 октомври 2013 г. на адрес:

5250 гр. Свищов, обл.
В.Търново, ул. „Д. Хадживасилев”

№2, ПБНЧ „Еленка и Кирил Д.
Аврамови-1856” (За фестивала на
старата градска песен „Георги
Бейков”), или на е-mail:
kultura_sv@abv.bg или
mura03@abv.bg

Телефони за информация:
0631/604-57 ПБНЧ „Еленка и

Кирил Д. Аврамови-1856”;
GSM:0887470572 – Йордан Герчев;
0631/643-51 отдел „Култура” при
Община Свищов, Таня Ликова.

О Б Я В А
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Вършец бе домакин на артисти-
чен пленер с фокус върху опазва-
нето на околната среда. Събитието
стартира на 29 юни на Алеята с чи-
нарите и бе отворено за всички же-
лаещи, които искаха да изпробват
артистичните си таланти. Мотото
на Арт пленер „Врачански Балкан”
гласи: „Елате да творим заедно!”

Артисти от различни области на
приложното и изящното изкуство
представиха по достъпен начин
своята работа. Те творяха с изцяло
природни или рециклирани мате-
риали, за да могат творбите им да
вдъхновяват хората към по-отго-
ворно отношение към околната
среда. Всички желаещи имаха въз-
можност да опитат своят талант и
творчески заложби, подкрепяни и
поощрявани от творците. Готовите

творби според желанието станаха
собственост на тези, които са ги
изработили, или бяха дарени на
Природен парк „Врачански Бал-
кан”.

На Алеята с чинарите бяха пред-
ставени множество любопитни
приложения на предмети и мате-
риали, от които на пръв поглед
вече нямаме нужда. В творческите
ателиета се включиха и най-мал-
ките. По време на пленера гостите
научиха как се тъче с парцали, как
се плете с хартия, как се рециклира
пластмаса, как се прави квилинг и
декупаж, как се правят восъчни
свещи, как се рисува върху стъкло,
как се правят модни прически с на-
йлонови торбички, основи на ра-
ботата с дърво и много други.
Вечерта завърши с концерт на

група „Евентуално” пред чита-
лище „Христо Ботев 1900”.

Дирекция на Природен парк
„Врачански Балкан” представи ин-
формация за биоразнообразието в
защитената територия и необходи-
мостта да се отнасяме с по-голямо
внимание към дивата природа.
Гостите на пленера научиха инте-
ресни факти и за един изчезнал в
миналото и наскоро завърнал се
вид птица на територията на парка
– белоглавия лешояд. За тези вну-
шителни и любопитни птици ни
разказаха представители на проект
„Завръщане на лешоядите в Бълга-
рия”.

За съжаление поради дъждовното
време, разходката до „Иванчова
поляна”, игрите и рисуването на
открито, както и предвидените за
втория ден работилници, демон-
страции, ателиета и базар бяха от-
ложени и не успяха да се
реализират.

Арт пленер „Врачански Балкан”
е инициатива на Природен парк
Врачански Балкан” и се осъщест-
вява от Сдружение „Устойчиво об-
щество” с подкрепата на Община
Вършец и артистичният уебсайт
„От нищо нещо”. Идеята се осъ-
ществява в рамките на проект
„Изпълнение на дейности за уст-
ройство и управление на ПП Вра-
чански Балкан”, финансиран от
Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013”.

Нели АРАБАДЖИЕВА

ЕКО ПЛЕНЕР СЪБРА ТВОРЦИ И
ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Продължават изявите на певческата
група „Незабравка” към клуба на пен-
сионера „Козница” – гр. Вършец.

И тази година групата получи по-
кана за участие в регионалния фести-
вал-надпяване на пенсионерските
клубове „Песен се носи над равно
поле” – Кнежа 2013.

За пръв път участвахме в два раз-
дела на фестивала – фолклор и стара
градска песен, а за да покажем нашия
местен колоритен говор, Спаска Ди-
лова и Веселия Спасова откриха из-
явата ни с хумористичната сценка
„Снаха и свекърва”. Изпълнението
им предизвика у публиката много
смях и бурни аплодисменти.

Имахме изпълнения и на два дуета:
Божидарка Димитрова и Маргарита
Георгиева – народна песен, и Фанка
Павлова и Георги Маджарски – стари
градски песни. Изпълнението на
Фанка и Георги беше чудесно и за-
служено им донесе първото място и

грамота.
Вече три поредни години участваме

в този фестивал и винаги се завръ-
щаме с награди от него. През 2011 г.
заехме трето място в раздела фол-
клор, през 2012 г. – първо място за ду-
етно изпълнение, през тази година
групата ни отново завоюва първо
място в раздела за народно пеене.
Най-голямото признание за нас бе,
когато след изпълнението на „Я кажи
ми, облаче ле бяло” журито ни апло-
дира, като стана на крака, заедно с ця-
лата публика.

Наградата за първо място, грамота и
плакет дължим и на нашия корепет-
итор Красимир Минков, на когото
благодарим за търпението и уваже-
нието, което има към нас.

Група „Незабравка” ще продължава
със своите изяви и за в бъдеще.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
Ръководител на

група „Незабравка”

ПЪРВО МЯСТО ЗА ГРУПА „НЕЗА-
БРАВКА” НА РЕГИОНАЛЕН ФЕС-

ТИВАЛ-НАДПЯВАНЕ В КНЕЖА

За втора поредна година изложба
на традиционно корейско изкуство
гостува на Градската художествена
галерия във Вършец. Проявата се
осъществява със съдействието на
общината-домакин и посолството
на КНДР у нас.

В експозицията са показани из-
бродирани по специална техноло-
гия гоблени, ветрила от птичи пера,
кошници и вази, рисунки върху ко-
прина и картини, изработени чрез
традиционната художествена тех-
ника “манненхва”, която представ-
лява вид мозайка от миди и седеф,
включваща елементи от прилож-
ното и изобразителното изкуство.

В картините се съчетават разнооб-
разия от черупки на раковини, което
ги прави изключително дългот-
райни във времето. Ето защо корей-
ците ги наричат “манненхва”, в
буквален превод - "вечна картина".
Платната отразяват лекотата и из-
яществото, присъщи на източната
култура.

Преди повече от хиляда години
корейските майстори на прилож-
ното изкуство започнали да украся-
ват мебели и други предмети от
бита с раковини и черупки от меко-
тели. Днес техните последователи
създават изключителни творби,
следвайки древната техника. През
60-те години на ХХ век се появява
нов вид мозайка от раковини, съче-
таваща елементи от приложното и
изобразителното изкуство. Такава
картина се прави задължително от
двама художници, като първият ри-
сува контурите, а вторият облепя с
миди и седеф. Сред най-известните
представители на тази корейска
школа е художникът Ким Тонг-
Хван, признат за един от десетте
майстори за всички времена.

Изложбата на корейското изкуство
гостува във Вършец до 2 август.

Всички предмети, рисунки върху
коприна и картини са изложени за
продажба на достъпни цени.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОРЕЙСКО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО, ПРЕД-
СТАВЕНО С ИЗЛОЖБА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Не спират изявите в нашия пен-
сионерски клуб. И през лятото
клубният живот е изпъстрен с
много и разнообразни мероприятия.

Организирахме си екскурзия до
гр.Ловеч и Крушунските водопади.
Градът на люляците ни зарадва с
голям и обновен музей на Васил
Левски с огромен брой експонати.
Посетихме емблематичните за
града места - стария квартал „Ва-
роша” и покрития мост на р. Осъм,
построен от майстор Кольо Фичето.
В градския лесопарк видяхме изви-
сяваща се огромна статуя на Апос-
тола на Свободата, която се
забелязва от всички краища на
града.

Една изключителен природен фе-
номен вдъхнови и очарова всички.
Това са прочутите Крушунски водо-
пади, намиращи се в красива и не-
докосната от времето местност
близо до с. Крушуна, община Лет-
ница. Направихме си много снимки
на фона на водопада. Денят бе из-
пълнен с много смях и добро наст-
роение, създадено от водача на
групата Веселия Спасова, член на
УС на клуба и отговорник за спор-
тната дейност.

В салона на клуба ни бе изнесена

здравна лекция от д-р Емилия Ми-
хайлова на тема „Летните алергии и
причините за тях”. Интересът към
темата беше голям и салонът –
пълен. Благодарим на д-р Михай-
лова за желанието, с което се отзова
на поканата ни и за професиона-
лизма й при поднасяне на мате-
риала.

Бяхме и на еднодневна екскурзия
до гр. Зайчар, Сърбия. Забавянето
на границата не остави много време
за разглеждане на града, но все пак
успяхме да се запознаем с някои за-
бележителности, да си напазару-
ваме по нещичко от тамошния
пазар, да опитаме прословутата
сръбска плескавица и пийнем
сръбска бира. Останахме доволни
от изпълнения с емоции ден.

Певческата група „Незабравка”
към нашия клуб участва в ІІІ Фол-
клорен събор „Пей, танцувай и на
Зелени дел се любувай” в кв. Зано-
жене.

Отборите ни по шахмат, табла и
карти (мъже) се отзоваха на пока-
ната на своите колеги-пенсионери
от гр. Вълчедръм. От проведените
10 срещи постигнахме 8 победи, 1
реми и 1 загуба, и заслужено полу-
чихме наградата за отборно пред-

ставяне – красива статуетка. По
време на гостуването домакините
показаха най-интересните забеле-
жителности на своя град и поканиха
гостуващите отбори на приятелски
обяд, средствата за който осигури
лично кметът на община Вълчед-
ръм. Сега ние очакваме с нетърпе-
ние техните отбори да гостуват при
нас.

Животът в пенсионерския клуб
продължава с планове за нови ме-
роприятия.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
Председател на СНЦ „Козница”

ПЕНСИОНЕРСКИЯТ ЖИВОТ В КЛУБ
„КОЗНИЦА” КИПИ И В ЛЕТНИТЕ ЖЕГИ
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