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Драги преподаватели,
Родители,
Млади приятели,

От името на Общинското ръко-
водство, искам да Ви поздравя със
старта на учебната година и да Ви
пожелая прекрасни моменти и
много успехи в близко бъдеще.

Така жадуваното лято отмина и е
време отново да се върнем към на-
шите занимания. Някои от вас са
били на море, на планина, други са
играли навън, трети са стояли по
цял ден пред компютрите…, но
сега всички ние тук сме заедно и
даваме началото на новата учебна
година.

За едни тази година ще е първа, за
други – поредна, за трети – по-
следна.

Най – вълнуващ е празникът за
първокласниците.

Скъпи първокласници,
Днешният ден е специален за вас,

защото той показва, че вече сте по-
раснали. Не се разделяйте с детс-
кото в себе си, напротив – пазете го
колкото може по дълго. Пожелавам
Ви да се забавлявате и да учите, за-
бавлявайки се. Първите стъпки са
определящи и много важни в жи-
вота на всеки от нас.

Драги ученици,
Задачата на училището е да ви

подготви за Вашето бъдеще. Бъ-
деще, в което да бъдете успели
хора.

Какво е успехът?
Непрестанно пътуване и покоря-

ване на множество малки върхове
е моята рецепта за Успех.

Ако искате да сте успешни – пра-
вете нещата, които обичате.

Открийте таланта си.
Бъдете мотивирани от страстта

си. Упражнявайте се върху това,
което правите. Фокусирайте се
върху него.
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ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

За да може едно дърво да извиси
върховете си гордо и високо е необ-
ходимо то да има здрави и силни ко-
рени. Тази изконна мъдрост е
позната от векове и затова хората
рано или късно се връщат към род-
ното, за да почерпят от него сили и
вдъхновение.

Потвърждение на това бяха орга-

низираните на 01.09.2012 г. в с.
Стояново тържествена литургия, во-
досвет и курбан.

Инициативата беше дадена от
Маргарита Петрова и приета ра-
душно от група ентусиасти.

Организационният комитет и
кметският наместник започнаха
подготовка още в средата на месец

август. Съдействие бе оказано и от
Община Вършец. Датата също не
беше избрана случайно – „Симеон
Стълпник” е празник, бележещ на-
чало на църковната година.

Глухото в обичайни дни село се из-
пълни с весела глъчка и живот. До
80-годишните баби тичаха малки
деца. Бяха дошли хора от различни
краища на България, както и от чуж-
бина, които са свързани със селото.

Мъдрите думи на свещеника
Петко Балджиев дадоха вяра и упо-
вание на хората в трудното им
битие.

Поздрав с топли думи към жите-
лите на селото и всички присъст-
ващи отправи кметът на общината
инж. Иван Лазаров, а хората бяха
поласкани, че след 4-годишен
„глух” период лично кметът е ува-
жил този значим за селото ден.

Курбанът, срещата с близките
хора, милите думи, грейналите лица
стоплиха сърцата на хората и те си
обещаха догодина, и всички след-
ващи години празникът да се пре-
върне в традиция.

Петрана ВЕНКОВА

ЗА КОРЕНИТЕ И ВЪРХОВЕТЕ

Уважаеми учители, ученици и
родители,

Първият учебен ден е денят на веч-
ното начало на българската любов
към знанието и просветата. Денят, в
който всеки от нас си дава сметка, че
всъщност ние никога не преставаме
да се учим, независимо от това дали
в класната стая, или в реалния
живот.

Всяка нова учебна година е и на-
чало на нови надежди и очаквания,
на нови търсения и откриване на
нови пространства.

Уважаеми учители, бъдете все така
целеустремени в отговорната ви
мисия, защото всички ние вярваме в
силата на вашия професионализъм.

Мили първокласници, нека днеш-
ният ден остане в съзнанието ви като
най-светлия, най-вълшебният учили-
щен ден.

На всички ученици желая новата
учебна година бъде година на зна-
нието, на самоусъвършенстването и
сбъднатите мечти!

Скъпи ученици, растете с чувство
на гордост и преклонение пред бъл-
гарската история и самобитната ни
култура, а вие - техните родители, ги
насърчавайте и подкрепяйте в бъде-
щите им начинания.

Успешна и ползотворна 2012/2013
учебна година!

На добър час!
инж. ИВАН ЛАЗАРОВ

Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН
АДРЕС ОТ КМЕТА
НА ОБЩИНА ВЪР-
ЩЕЦ ПО СЛУЧАЙ
НОВАТА УЧЕБНА

ГОДИНА

Забързани ученици с букети в ръка,
развълнувани родители, умилени
баби и дядовци, първокласници,
преживяващи своите първи трепети
и вълнения, усмихнати учители, раз-
менящи поздравления и пожелания
със съграждани на улицата и колеги
в училище – така изглеждаше този
тържествен ден, в който сякаш цяла
България тръгва на училище и в
който магията на празника витае
около всички нас с пъстротата от
багри и звуци, а във въздуха се носи
усещане за нещо ново. Очакване на
нови преживявания, научаване на
непознати и интересни неща, нови
мечти и надежди, нови учители, за-
вързване на нови приятелства, в
класните стаи и по коридорите на
учебните заведения, както всяка
есен мирише на ново и обновено –
извършено е освежаване с бои и ла-
кове, всичко блести от чистота.

Такъв бе 17 септември - първият
ден на новата 2012/2013 учебна го-
дина, който тази година съвпадна с
християнския празник, в който Цър-

квата почита паметта на сестрите
Вяра, Надежда, Любов и майка им
София - символи на исконните доб-
родетели на вярата, надеждата, лю-
бовта и мъдростта.

Тържествата по повод откриване
на учебната година започнаха в че-
тирите училища на територията на
общината с издигане на национал-
ното знаме на Република България,
посрещане на училищните знамена,
поднасяне на цветя пред патроните
на училищата, и продължиха с лите-
ратурни, музикални и танцови из-
пълнения на възпитаниците, с
вълнуващи приветствия и пожела-
ния от директори и гости.

В някои от учебните заведения бе
организирано едноминутно мълча-
ние в памет на децата, жертви на ин-
циденти по пътищата, по призива на
областния управител на област Мон-
тана Ивайло Петров за включване в
инициативата „Минута за децата, за
които първият учебен ден няма да се
състои”.
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НА ДОБЪР ЧАС В НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

На 12.09.2012 г. от 19.00 ч. в голе-
мия салон на НЧ „Христо Ботев
1900” се проведе публично обсъж-
дане Наредбата за реда и минимал-
ните изисквания за отглеждането на
продуктивни животни на терито-
рията на община Вършец ,преди вна-
сянето й за разглеждане и приемане
от Общинския съвет.

На обсъждането присъстваха кме-
тът на общината инж. Иван Лазаров,
зам.-кметът Петър Стефанов, служи-
тели от Общинска администрация,
председателят на Общинския съвет
инж. Анатоли Димитров, заедно с
група общински съветници. Въ-
преки, че темата за домашните жи-
вотни е доста злободневна и
многократно е поставяна на дневен
ред от жителите на града пред ръко-
водството на общината, за съжале-
ние само около тридесетина наши
съграждани проявиха интерес към
Наредбата за домашните животни и
дойдоха на обсъждането й. За сметка
на това обаче те бяха твърде активни
и категорични в своите изказвания.

С приемането на Наредбата ще се

регламентират допустимите норми
за брой на отглежданите домашни
животни по видове, в зависимост от
мястото им на отглеждане (без куче-
тата, които са обект на друга На-
редба), изискванията към
стопанските постройки за отглеж-
дане на животни и тяхното отстояние
от съседни жилищни и обществени
сгради, оглеждането на домашни лю-
бимци, контролът по спазването на
Наредбата и налагането на санкции
при нейното нарушаване.

Съгласно Наредбата, според мяс-
тото на отглеждане на домашни жи-
вотни територията на общината се
районира на четири зони:

І зона - централна градска част с
граници улиците/част от улиците:
ул.“Д-р Константин Пенев”, ул.”Се-
рафим Георгиев”, ул.”Александър
Стамболийски”, ул.”Аспарух”, ул.
”Христо Ботев”, ул.”Ботуня”, Слън-
чева градина и градският парк;

ІІ зона - районът извън централна
градска част (всички останали улици
в града);
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ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ
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След няколко месеца упорита ра-

бота, кметският наместник на
с.Черкаски Валери Трендафилов,
въпреки всички пречки и трудности
от страна на чепатите черкасчени
успява да се докаже и да трупа по-
ложителни точки в актива си.

Веднага след назначението си, със
средства от общински бюджет се ре-
монтира местния православен храм
„Успение Богородично” а с личен и
доброволен труд се почистиха храс-
тите и къпините, с които беше обра-
съл храма през последните години.

На 17 август 2012г. кметският на-
местник, подкрепен от секретаря на
читалището Николай Александров
за много кратко време организира
безупречно и проведе Фолклорен
събор, с което подари незабравими
мигове, изпълнени с радост, ус-
мивки и веселие на местните жи-
тели и гости на селото.

Роди се идея новоорганизираният
празник да се наложи във времето
като традиция. С участие във фол-
клорния събор се представиха тан-
цов състав към НЧ ”Пробуда 1934”
кв. Заножене, певческа група
„Китка” при НЧ ”Просвета 1935”
с.Спанчевци, група за народни

песни към НЧ ”Просвета 1946”
с.Д.Озирово, певческа група
„Пеещи сърца” при НЧ ”Развитие
1928” и пенсионерски клуб „Родо-
любие” с.Замфирово, и певческа
група при НЧ ”Просвета” с.Чер-
каски с ръководител Стоянка Ве-
личкова.

На празника присъстваха кметът
на община Вършец инж.Иван Лаза-
ров, зам.- кметът инж. Петър Сте-

фанов, секретарят на общината
инж. агр. Даниела Тодорова, кметът
на с.Д.Озирово А.Петров, кметът на
с.Спанчевци Е. Димитров, кметски
наместник В.Петров много жители
и гости.

Фолклорният събор продължи до
късно вечерта с изпълнения на ор-
кестър „Вършец” с много веселие,
настроение и кръшни хора.

Ваня ДОЧЕВА

ЕДНО СЕЛО СЕ СЪБУЖДА ЗА ЖИВОТ

продължава от 1 стр. >>>
Ръководството на общината в ли-

цето на председателя на Общин-
ския съвет инж. Анатоли
Димитров, зам.-кмета на община
Вършец Петър Стефанов и секре-
таря на Общината инж. агр. Да-
ниела Тодорова почете всички
училища на града, като поднесоха
поздравителни адреси и цветя, и
присъстваха на тържествените це-
ремонии по откриване на учебната
година.

Наред с емоциите на празника,
директорите и учителите изпол-
зваха възможността от срещата с
ръководството на общината за спо-
деляне на делничните проблеми и
набелязване на общи мерки за тях-
ното разрешаване.

Тази година записаните в учили-
щата на общината първокласници
са 85 – с 9 повече, в сравнение с
миналата година, като увеличе-
нието е в НУ „В. Левски” кв.

Изток. В същото училище в наве-
черието на новата учебна година е
извършен ремонт на коридори и
учителска стая, подмяна на улуци
на покрива на училищната сто-
лова, изграден е навес за съхране-
ние на твърдо гориво.

В СОУ е извършен частичен ре-
монт на сградата на физкултурния
салон и освежаване на класните
стаи, в останалите училища са на-
правени козметични ремонти.

За учениците от І до ІІІ клас в об-
щината е осигурено целодневно
обучение със столово хранене и
занималня.

Според приетите промени в За-
кона за народната просвета, но-
вост тази година е
задължителната предучилищна
подготовка за децата, навършили
5-годишна възраст. За функциони-
рането на такива групи са предви-
дени средства от държавния
бюджет, съгласно единните раз-

ходни стандарти за издръжката на
едно дете. В община Вършец
обаче и досега голяма част от 5-го-
дишните малчугани посещаваха
детска градина, така че детските
градини разполагат с необходи-
мата материална база, дидакти-
ческо оборудване и
преподавателски кадри.

Най-голямото детско заведение в
общината ОДЗ „Слънце” започна
учебната година със санирана
сграда и подменена дограма.
Средствата за ремонта са осигу-
рени от Международен фонд Коз-
лодуй. В останалите детски
градини са извършени ремонти по
освежаване на интериора.

Остава да си пожелаем „На
добър час” в новата учебна година,
в очакване децата на Вършец, под-
крепени от своите учители и роди-
тели, да ни зарадват с нови и още
по-големи успехи!

Евелина ГЕОРГИЕВА

НА ДОБЪР ЧАС В НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!
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Наредбата регламентира броят на

селскостопанските животни, от-
глеждани за лични нужди от физи-
ческите лица в рамките на един
имот, в зависимост от зоната, в
която попада имотът.

Наредбата предвижда пълна за-
брана за отглеждането и изгражда-
нето на постройки на допълващото
застрояване на домашни селскос-
топански животни, с изключение
на екзотични птици, хамстери и
други животни като домашни лю-
бимци в централна градска част, в
кварталите с преобладаващо ком-
плексно застрояване и в междуб-
локовите пространства на всички
квартали и зони, както и в парко-
вите зони.

Много от присъстващите израз-
иха задоволството си от организи-
раното публично обсъждане и
споделиха, че досега не е имало
обсъждане на нормативен доку-
мент съвместно с местната об-
щност. Разгоряха се обаче бурни
дебати между живеещите в цен-
тралната градска част и тези в дру-
гите зони, между собственици на
селскостопански животни и тези,
които нямат такива и са катего-
рично против тяхното отглеждане
в населените места.

Присъстващите направиха някои
предложения по Наредбата, като
например да се разреши отглежда-
нето на домашни птици и зайци в
централната зона поради факта, че

животните не излизат от дворовете
и не замърсяват улиците и общест-
вените пространства; да се раз-
реши отглеждането на 1 брой
селскостопанско животно в цен-
тралната част, при положение, че
собственикът му почиства улицата
след всяко изкарване; да се обосо-
бят специални места за отглеждане
на животните извън населените
места; да се съборят незаконно из-
градените селскостопански пост-
ройки, противоречащи на Закона за
устройство на територията и др.

При закриването на срещата, кме-
тът на общината Иван Лазаров из-
тъкна значимостта на обсъжданата
Наредба, тъй като без наличието на
такъв нормативен документ до
сега, оторизираните органи не са
имали необходимите правомощия
за осъществяване на ред, контрол
и санкции относно отглеждането
на селскостопанските животни на
територията на града. Той благо-
дари на присъстващите за прояве-
ната активна гражданска позиция
и обеща всички направени предло-
жения да бъдат предоставени на
членовете на Общинския съвет за
обсъждане.

Окончателното приемане на На-
редбата за реда и минималните из-
исквания за отглеждането на
продуктивни животни на терито-
рията на община Вършец ще влезе
в сила след гласуването й от Об-
щинския съвет.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ

продължава от 1 стр. >>>
Бъдете дисциплинирани.
Забравете срамежливостта и съмне-

нието в себе си.
Може да сте направили уникална

презентация по физика, но ако се съм-
нявате в себе си или просто се при-
теснявате да станете и да я поднесете
на другите, как ще очаквате някой да
разбере че Вие сте бъдещият Ай-
нщайн.

Бъдете креативни.
Всеки се ражда различен, всеки от

нас е важен. Във всеки от нас е зало-
жен код за собствено развитие и реа-
лизация.

Заедно с Вашите учители и роди-
тели трябва да откриете, да запазите
вашия собствен код, този код който
един ден ще отключи вратата пред
това, което искате да правите, това
което ще обичате да правите, това
което ще ви направи успешни и раз-
лични от останалите.

Ако Микеланджело, Шекспир или

Бах се бяха отказали от таланта си
само защото някой им е казал, че в
това няма бъдеще, щяхме ли днес да
изучаваме имената им в училище. По-
вярвайте в себе си, полейте със зна-
ния идеите си и им дайте шанс да
пораснат.

Бъдете смели, не се страхувайте.
Не трябва да се страхувате че ще

сгрешите. Често точно чрез грешките
се стига до велики открития.

Ако ви е страх да грешите, няма да
можете да направите нещо изключи-
телно. Ще вървите по отъпкан път, от
който вече са минали много други
преди вас. Път, на който ще намерите
това, което е вече открито.

Ако имате смелостта да завиете, да
прокарате нов път, да си издраскате
колената и ръцете, то може да попад-
нете на съкровище, стоящо с години,
просто защото никой не е имал сме-
лостта да се потопи в непознатото.

Драги Учители,
На вас пожелавам с много сила и

енергия да създавате и пазите бо-
гатството на това учебно заведение –
неговите ученици. Нека всеки ден
имате поводи за гордост и с усмивка
да казвате „аз съм техният учител”.

Уважаеми родители,
Конфликтът между поколенията

идва от това, че младите получават
множество съвети, а трябва да видят
пример.

Колкото и часове по безопасност на
движение да се въведат, детето трудно
ще се научи да спира на червен све-
тофар, ако татко му или майка му ми-
нават на червено. Необходимо е
младите да видят ясно нашия пример
и отношение към знанието, към при-
родата, към хората, нашето чувство за
отговорност и справедливост.

Скоро видях публикация на страни-
цата на един приятел във Фейсбук -
10 книжни постулата. Един от тях
гласеше:

Хората, които четат книги ще уп-
равляват онези, които гледат теле-

визия.
Доверявайте се на книгите. Те

мълчат, когато е нужно и споделят
идеи, когато сте готови да ги разбе-

рете.
Честит първи учебен ден!

инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на ОбС Вършец

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Редакцията на Общински вестник
“Вършец” поздравява новородените
бебета:

Даниел Тониев Малчев, роден на
30.07.2012 г.

Велимира Владимирова Божинова,
родена на 04.08.2012 г.

Георги Антонов Валентинов, роден
на 07.08.2012 г.

Сияна Илианова Цветанова, родена
на 08.08.2012 г.

Николай Григоров Петров, роден на
10.08.2012 г.

Веселин Албенов Бориславов,
роден на 12.08.2012 г.

Георги Маргаритов Красимиров,

роден на 14.08.2012 г.
Борислав Славков Симеонов,

роден на 15.08.2012 г.
Мариян Русанов Русанов, роден на

18.08.2012 г.
Али Меджит Николинов Тодоров,

роден на 19.08.2012 г.
Мехмед Крумов Савчев, роден на

25.08.2012 г.
Памела Георгиева Давидова, ро-

дена на 31.08.2012 г.
Касандра Десиславова Славчева,

родена на 08.09.2012 г.
На бебетата и техните семейства –

ЧЕСТИТО! Желаем им много
здраве и сбъднати мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
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В края на лятото в с. Долно Ози-

рово, община Вършец се състоя
едно мило тържество – среща на
набор 1947 година, който посрещна
своята 65 годишнина с хубава му-
зика и богата трапеза.

Четиридесет и седми набор е най-
големият, най-многолюден набор в
цялата история на село Долно Ози-
рово. През тази година в селото са
родени 51 човека.

Тази година срещата на набора за-
почна с едноминутно мълчание в
памет на починалите наши съуче-
ници и приятели – общо 10 души.

Няколко топли думи за срещата и
хората от този набор каза Лазар Ан-
тонов – медицински фелдшер.

Сред бившите съученици имаме 3-
4 инженери, а така също и офицери,
механици, текстилци, електроже-
нисти, шофьори и хора с много
други различни професии.

Срещата ни премина много весело
и приятно, изиграха се много хора и
танци. За доброто ни настроение

много допринесе оркестър „Вър-
шец” и най-вече неговия солист
Калин Замфиров.

Шестте часа преминаха неусетно в
музика и танци, в сладки спомени за
отминалата младост и безгрижните
ученически години.

Вечерта всички се разделихме ве-
сели, уморени от емоциите, но до-
волни от срещата, от това, че отново
се видяхме и събрахме. Пожелахме
си много здраве и дълъг живот, с
обещанието отново да организираме
такава другарска среща за в бъдеще.

Изказваме своята огромна благо-
дарност към кмета на с. Долно Ози-
рово Ангел Петров и кмета на
община Вършец инж. Иван Лазаров
за тяхната подкрепа и съдействие за
нашия празник, а така също и на ор-
ганизатора на тържеството Михал
Соколов и неговите помощници
Лазар Антонов и Мария Витанова.
Нека да са живи и здрави!

Набор 1947 г.
на с. Долно Озирово

СРЕЩА НА НАБОРА

Една от най-важните дейности за
всеки музей е обогатяването на
фонда му с дарения.

Само за месец август в Общин-
ската музейна сбирка на гр. Вър-
шец постъпиха три нови дарения
от наши съграждани.

Ценно се оказа дарението на
Анна Тачкова „Разплащателна
книга на чиновниците и служите-
лите на първата Държавна баня в
България”.

От написаното в нея е видно, че
д-р Дамян Иванов е директор на
банята от 1910 г., а от 1913 г. длъж-
ността му е директор и лекар с го-
дишна заплата 4 800 лева.

В началото служителите са само
трима: д-р Дамян Иванов – дирек-
тор, Сандо Ташев – домакин-ка-
сиер и Петър Ангелов – машинист.
В следващите години персоналът
на банята се увеличава до 8 чо-
века, включвайки още писар-биле-
топродавач, помощник-машинист,
огняр, пазач и градинар.

През м. август 1914 г. постъпва
на работа и градинарят Цвятко
Младенов, който прави едни от

най-красивите цветни фигури
пред баните и в парка, заснети във
фотоси и разпространени в по-
щенски картички по цял свят.

Предметите, които дари Стоян
Гидов са от римския период І-ІІІ
век и от края на ХІХ век. Те са из-
ложени във витрините на раздел
„Антични находки”. Това е второ
дарение на нашия съгражданин за
музея. Атрактивен е барабанът и
предмети от бита на дарителката
Нели Доцева.

Благодарение на 130-те дари-
тели, дарили над 650 предметни
единици, Музейната сбирка във
Вършец се превърна в истински
музей. Трите зали на ІІ-я етаж с
раздели «Етнография», «Балне-
ология» и «Археологически раз-
копки» са подредени с дарения на
нашите съграждани и приятели на
музея от областта и гр. София.

Гордея се, че оставих ценно бо-
гатство за младото поколение на
Вършец, а гостите на курорта си
отиват с прекрасни впечатления от
музея.

Йорданка КОСТОВА

НОВИ ДАРЕНИЯ В
МУЗЕЙНАТА СБИРКА

От постъпилите общо 845 про-
ектни предложения от общини и
кметства в рамките на Национал-
ната кампания „Чиста околна
среда” и одобрения от МОСВ и
ПУДООС конкурс на тема „Оби-
чам природата - и аз участвам”, ко-
мисията за оценка на проекти
одобри 103 проекта, които да
бъдат финансирани със средства
до 10 000 лева (с включен ДДС).

Сред тях е и проектното предло-
жение на Община Вършец "Село
Долно Озирово - уютен дом за
хора и птици".

Основнта цел на проекта е под-
обряване на качеството на живот в
село Долно Озирово, община Вър-
шец, чрез участие на местната
власт и гражданското общество в
съвместни инициативи.

Конкретните цели на проекта са
:

• Почистване и облагородяване
на площи от територията на село
Долно Озирово, община Вършец;

• Укрепване на партньорството
между местна власт и гражданите
при реализирането на обществено-
полезен проект за почистване, озе-
леняване и облагородяване на
площи;

• Популяризиране на дейностите

по опазване на околната среда чрез
инициативите „За чиста околна
среда” и „Обичам природата – и аз
участвам”.

От 2003 г. до момента Дружест-
вото за защита на хищните птици
работи в землището на село Долно
Озирово (част от територията на
Природен парк „Врачански Бал-
кан”) по дългосрочен проект, свър-
зан с опазването и
реинтродуцирането на белоглавия
лешояд (Gyps fulvus). Този проект
е част от международен план за
опазване на четирите вида ле-
шояди на Балканския полуостров,
с експертната и финансова под-
крепа на Франкфуртското зоологи-
ческо дружество (Германия) и
Фондация за запазване на черния
лешояд (Испания).

Проектът "Село Долно Озирово -
уютен дом за хора и птици" е ини-
цииран от кмета на селото, с цел
подкрепа и допълване на дейнос-
тите, които реализира Дружест-
вото за защита на хищните птици
за опазване на биологичното раз-
нообразие и околната среда на те-
риторията на селото. Развитието
на тематичен туризъм (наблюде-
ние на птици) допринася за опаз-
ването на заобикалящата ни среда

и благоприятства устойчивото раз-
витие на района. Дейностите по
настоящия проект ще допринесат
за превръщането на село Долно
Озирово в привлекателно място за
посещение и живеене.

Конкретните дейности за реали-
зиране на проекта включват: по-
чистване от битови отпадъци на
три терена с обща площ около 13,
617 дка, находящи се в регула-
цията на село Долно Озирово;
озеленяване и облагородяване на 1
дка площи чрез оформяне на къ-
тове за отдих – направа на огради
(545 линейни метра), беседка (1
брой), засаждане на 6 броя декора-
тивни храсти, 10 броя декоративни
дървета, възстановяване на чешма
(1 брой), доставка и монтаж на 10
броя дървени пейки, монтиране
на 6 броя кошчета за отпадъци.

В рамките на проекта ще бъдат
поставени 3 броя информационни
табели в селото, приканващи към
опазване на околната среда и ще
бъде издадена разяснителна бро-
шура, свързана с опазването на
природата.

Крайният срок за приключване
на проектните дейности е 30 ок-
томври 2012 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СПЕЧЕЛЕНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Днес, 30.08.2012 г. (четвъртък)
от 16:00 часа, на основание чл.
23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56,ал.2 от Правилника за орга-
низация и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за
мандата 2011-2015 гq. се проведе
заседание на Общински съвет –
Вършец в заседателната зала на
Общинска администрация – Вър-
шец.

Заседанието започва с 10 по-
ложили клетва общински съ-
ветници.

Отсъстваха: Тодор Кънчев,
инж. Иво Цакански, Благовест

Христов.

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

На заседанието присъстваха
още: инж. Иван Лазаров - Кмет
на община Вършец

Заседанието беше открито и ръ-
ководено от инж. Анатоли Ди-
митров – Председател на
Общински съвет Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1.Преразглеждане на Решение

№125 от Протокол 16/31.07.2012
г. във връзка със Заповед №АК-

04-20/15.08.2012г. на Областен
управител на област Монтана.

Докладва: Кмет на община
Вършец инж.Иван Лазаров

Във връзка с чл.60, ал.1 от Пра-
вилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общин-
ската администрация за мандата
/2011 – 2015 г./, дневния ред бе
приет единодушно с: 10 гласа –
“против” – няма; “въздържали
се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие
следното решение::

РЕШЕНИЕ № 138
1. Общински съвет – Вършец на

основание чл.14,ал.7 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/
във връзка с чл.16, ал.2 от Наред-
бата за стопанисване, управление
и предоставяне за ползване на па-
сища и мери на територията на
община Вършец, чл.4, ал.3 и чл.6,
ал.1 от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец и
чл. 37п от ЗСПЗЗ променя час-
тично свое Решение №125 от
Протокол №16 от 31.07.2012 г.,
като променя на 5 /пет/ кален-
дарни години срока за отдаване
под наем на поземлен имот
№048042 с НТП пасище/мера с

площ 13.337 дка., находящ се в
м.”Бахчата” в землището на
с.Долно Озирово.

2. С изключение на корекцията
на срока за отдаване под наем на
земеделския имот описан в т. 1 от
настоящото решение потвър-
ждава изцяло свое Решение №125
от Протокол № 16 от 31.07.2012 г.

Гласували поименно: “за” – 10
– инж. А.Димитров, О.Яничкова,
А.Станчева, И.Андров, д-р Ц.Ве-
лизаров, С.Симеонов, С.Сълков,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; д-р
Боян Бонев; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

Търговско-промишлена палата -
Враца организира първия тран-
сграничен Панаир в сферата на ту-

ризма, който се проведе на 14, 15
и 16 септември 2012 г. в град
Враца.

В туристическото изложение
взеха участие над 60 фирми от ре-
гиона, от съседна Румъния и от ре-
гиона на Русе.

Туристическият продукт на об-
щина Вършец бе представен чрез

списание „Търговия и трансгра-
ничен панаир” – специализирано
издание, което представя всички
участници в изложението и ще
бъде издадено през януари 2013г.;
панаирен каталог на изложите-
лите, в който са публикувани ло-
гото, кратко описание и снимки на
община Вършец и чрез уебплат-
форма, където всички изложители
ще се възползват от рекламиране и
промоция и след туристическия
панаир.

Вера МАТЕЕВА
Даниела ЛИЛОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В ПЪРВИЯ
ТРАНСГРАНИЧЕН ПАНАИР В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Родоначалникът на организирания
туризъм в България Алеко Констан-
тинов не успя да осъществи приживе
намерението си да премине пеша по
билото на Стара планина.

Един германски гражданин
с българска жилка - Румен Милков,

роден през 1966 г. и работещ като
таксиметров шофьор в Берлин (баща
му е българин, но той самият е роден
и живее в Берлин, майка му е гер-
манка ) и за когото Алеко Константи-
нов е кумир, решава да премине през
Балкана в памет на Щастливеца.

Румен иска да възроди позабраве-
ния близо 720-километров маршрут
от връх Ком до най-източната точка
на Стара планина нос Емине, а и да
опознае България – родината на баща
си, да научи български (казва, че до-
като баща му е бил жив никога в се-
мейството не се е говорило на
български език), иска да знае откъде
идват корените му.

Преди тръгването си поръчва в Гер-
мания тениска с надпис на английски

„От Ком до нос Емине - в памет
на Алеко Константинов”

и е облечен с нея. По време на раз-
говора ни много държеше да подчер-
тае преклонението си пред великия
писател и основоположник на орга-
низирания туризъм у нас. Казва, че е
чел „Бай Ганьо” на немски и много
му се иска да прочете „До Чикаго и

назад”, но за съжаление още не е на-
мерил превод на този пътепис.

В Интернет германецът с българско
име намира информация, че целият
път през Стара планина е обезпечен с
лентова и стълбова маркировка, че по
трасето има поне 30 хижи и заслона.
Милков се снабдява с туристическа
карта, издадена в Германия преди
двайсетина години за нуждите на ев-
ропейския туристически маршрут,
известен повече като „Е-3“. Освен
това

ползва и стара карта на Българ-
ския туристически съюз от 1986 г.,

която разрязва на 7 части, тъй като е
много голяма и трудно се разгъва.
Снабдява се и с GPS система за нави-
гация (за да обезпечи работата й носи
предвидливо със себе си батерии,
които да сменя всеки ден) и с лаптоп,
като разчита, че в хижите, в които ще
нощува, ще има интернет и електри-
чество за зареждане батерията на
компютъра.

Решава, че ще се предвижва пеша
без водач в непознатата планина, а за
багажа си ще използва магаре. На-
времето е учил специалността „Вете-
ринарно инженерство”, но след
падането на Берлинската стена и обе-
динението на двете бивши Германии
тази специалност е закрита и така и
не успява да се дипломира. Любовта
му към животните обаче остава и до

днес, смята, че преходът с магаре
през планината ще бъде и един вид
оздравителна терапия от ежедневния
стрес и напрежение, на което са под-
ложени жителите на мегаполисите,
тъй като магарето е животно спо-
койно, върви бавно, което принуж-
дава и стопанинът му да не бърза за
никъде, да релаксира и се наслаждава
на красивите планински гледки.

Подготовката за авантюрата за-
почва в село Спанчевци,

където Румен намира местни съ-
мишленици в лицето на Милчо
Ташев и отец Павел, живеещ в
София, но родом от Спанчевци,
които му помагат да купи магаре,
самар, въжета, дисаги със зоб и
всичко необходимо за из път. Кръ-
щава магарето с двойното име Райна-
Величка – Райна на името на жената,
от която купува магарето, а Величка,
защото такова име му бил дал ней-
ният вече покоен съпруг, местен
овчар.

За дата на тръгване е избран голе-
мия църковния празник Илинден и
отец Павел (който е свещеник, но
иначе се представя за инженер, до-
верчиво разказва пътешественикът)
извършва малък водосвет за здраве и
благоденствие и отправя молитва към
Св.Илия да помага на германеца в пъ-
тешествието. „Ритуалът“ събира ве-
селяците от селото и на 20 юли
всички отпращат странния турист по
живо по здраво към заветната крайна
цел на брега на Черно море.

Реалността обаче е съвсем друга.
Любителят на приключения се

оказва неподготвен за това, което за-
варва на място. Внушителната по ки-
лометри „отсечка“ отдавна е
занемарена. Маркировката е изблед-
няла, на места изобщо я няма. Оказва
се, че и част от хижите, включени в
немския пътеводител, не работят.

Първата спирка на германеца е
хижа „Ком“ (нова) над Берковица, от
където ми изпрати по електронната
поща снимка и след това връзката ни
прекъсна за дълго. Дойде в редак-
цията на вестника чак след благопо-

лучното си завръщане отново в из-
ходната точка – с. Спанчевци, за да
ми разкаже за перипетиите си.

В подножието на връх Издремец
край Своге Румен среща други двама
души (мъж и жена) също от Герма-
ния, тръгнали и те по неговия мар-
шрут, само че в обратната посока. Те
пък се придвижвали с катър и магаре.
Казват му, че през планината няма да
може да се движи, пътеките са много
стръмни и тесни за магарето и затова
му препоръчват да слезе на шосето.

От цял месец пътешествие дните,
прекарани в планината са едва седем,
през останалото време Румен е при-
нуден да се движи по междуселските
пътища. Спи на различни места – в
палатка край шосето, в къщи за
гости, но най-често в манастири.
Среща се с различни хора, опознава
добре нашата народопсихология.
Стигайки до морето, продава мага-
ренцето Райна-Величка в с. Тънково
до Несебър на местния художник
Панчо и се прибира обратно в Спан-
чевци без верния си другар, с авто-

бус.
Въпреки неудобствата, самотният

турист не съжалява, че тази година не
е успял да осъществи мечтата си за
преход от Ком до Емине по билото на
Стара планина. Защото казва, че долу,
в подножието се е срещнал със забе-
лежителни българи и така се ражда
идеята му да издаде книга в Германия

на немски език, която да бъде посве-
тена на нашата красива Стара пла-
нина и на общуването му с различни
хора от България. Издава, че тя ще е
с работното заглавие

„С едно магаре през България”.
Идеята му е да привлече планинари

от Западна Европа, за да може ста-
рата слава на този така живописен
маршрут да бъде възобновена.

Казва, че догодина отново ще дойде
в страната ни, за да осъществи меч-
тата си за преход по билото на Стара
планина. Вече знае, че сам е трудно,
затова има намерение да се свърже с
група съмишленици, за които е раз-
брал, че извършват организирано
преходи в Балкана – с планински
водач и с високо проходим автомо-
бил, а не с магаре, и който ги чака на
определени места в подножието на
планината, на всеки 50-60 км. от мар-
шрута.

Пожелавам на Румен през другото
лято мечтата на живота му да се
сбъдне!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ГЕРМАНЕЦ ПОТЕГЛИ ОТ СПАНЧЕВЦИ С МАГАРЕ
И БЕЗ ВОДАЧ ПО БИЛОТО НА СТАРА ПЛАНИНА
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Стената на славата за учениците от
СОУ „Ив. Вазов” бе обогатена с по-
редния приз на нейните възпитаници.

Вокална група „Joy„ с диригент
Камен Пунчев спечели първото

място на Втория международен фес-
тивал „Съзвездия в Несебър” след се-
риозна селекция и конкуренция с
хорове от няколко държави.

Само броят на хористите от групи

на Руската федерация достигна 1000
души. От 2009 година, когато е съз-
дадена групата, до момента, момиче-
тата вече са разпознаваеми и за
професионалистите в областта на му-
зиката. Председателят на журито
Анета Драгнева - хоров диригент,
прояви интерес към обработката на
песента „Вода”, направена от коле-
гата й Камен Пунчев. „Престижът е
голям за онези, които живеят с музи-
ката като мен и момичетата от фор-
мацията, вече значим нещо и сред
конкуренцията”, коментира веднага
след обявяването на наградите той.

Освен голямата награда, второ
място в индивидуалната част на кон-
курса спечелиха Елица и Марина Го-
ранови.

Ръководителят и момичетата от
група „Joy” изказват своята специ-
ална благодарност на спонсорите –
фирма „Йови” ЕООД гр. Вършец и
Спа хотел „Съни гардън” гр. Вършец
за финансовата помощ, която оказаха
за пътуването на формацията и учас-
тието й в международния фестивал в
Несебър.

Елена ПЕТРОВА

Вокална формация „JOY“ спечели първо
място на пореден международен конкурс

След изключителния успех на
инициативата на БНТ-1 „Пътуващо
лятно кино” през месец юли и ав-
густ тази година, в която над 10 хи-
ляди души в 20 български града
гледаха четири нови български
филма под открито небе, държав-
ната телевизия реши да продължи
кампанията за възстановяване на
летните кина и за връщане на хо-
рата в киносалоните под звездите.
От 10 до 22 септември бяха посе-
тени редица градове от Североза-
падна България.

Благодарение на Вяра Анкова –
генерален директор на Българската
национална телевизия и кмета на
община Вършец инж. Иван Лаза-
ров, втората част от турнето стар-
тира именно във Вършец.

На 10 септември от 20 ч. на от-
критата сцена пред Народно чита-
лище „Христо Ботев- 1900”
зрителите имаха възможността да
видят новия български филм „Лора
от сутрин до вечер” на режисьора
Димитър Коцев – Шошо.

Прожекцията започна с изпълне-

ния на ученически духов оркестър
„Дефилир” и мажоретен състав при
СОУ „Иван Вазов”. По думите на
съорганизаторите от БНТ-1, такова
грандиозно посрещане на пътува-
щото кино с духов оркестър и ма-
жоретки не е имало в нито един
град на страната.

Зажаднялата за кино вършечка
публика доказа с присъствието си,
че хората тук обичат киното, а лет-
ните сцени под звездите никога
няма да останат празни.

По думите на кмета на Вършец
инж. Лазаров, скоро мечтата на
вършечани за лятно кино ще бъде
осъществена чрез реализирането
на спечеления от Общината проект
за изграждане на открит амфитеа-
тър на територията на градския
парк. Съоръжението е проектирано
с открита сцена и амфитеатър с
дървени пейки с места за около 200
посетители и освен за провеждане
на фестивали и фолклорни праз-
ници и други културни събития, ще
се използва и за прожекция на
филми под звездите.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВТОРАТА ЧАСТ НА „ПЪТУВАЩО
ЛЯТНО КИНО“ СТАРТИРА ОТ ВЪРШЕЦ

Заветната цел - нос ЕминеЗаветната цел - нос Емине

Тръгване от с. СпанчевциТръгване от с. Спанчевци


