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Кметът на община Вършец Бо-
ряна Бончева взе участие в първия
Международен икономически
форум Дунав “Обединяване на ре-
сурсите за развитие на регионите”,
който се проведе на 10 и 11 юни във
Враца. Като говорител в сесия “Раз-
витие на туризма. Новите проекти
в региона” г-жа Бончева направи
презентация, която привлече вни-
манието на участниците във фо-
рума и предизвика сериозен
интерес сред акредитираните
медии. Презентацията може да
бъде намерена в Интернет на адрес:

www.biforum.org

С Решение на Управителния съвет
на Националното сдружение на об-
щините в Република България
/НСОРБ/ кмета на община Вър-
шец Боряна Бончева е избрана за
представител на НСОРБ в Нацио-
налния съвет за сътрудничество по
етнически и демографски въпроси
към Министерски съвет.

Община Вършец започна подго-
товката и организирането на тради-
ционния Празник на курорта,
минералната вода и Балкана “Вър-
шец 2008”, който ще се проведе от
4 до 10 август т.г. и ще бъде посве-
тен на 158-та годишнина от обявя-
ването на Вършец за курорт. За
първи път намеренията на органи-
заторите са програмата на тържест-

вата да бъде съобразена с жела-
нията на жителите и гостите на
града относно певци, групи, спор-
тни и фолклорни мероприятия,
детски и развлекателни изяви. Же-
лаещите могат да изкажат мнения и
предложения във връзка с изготвя-

нето на програмата за Празника
лично в сградата на Туристическия
информационен център или да ги
изпратят на
e-mail: e4ka_m@mail.bg , не по-
късно от 15 юли 2008 г.

НОВИНИ ОТНОВИНИ ОТ
ОБЩИНСКАОБЩИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ

На 5 юни Община Вършец и
Кметство Драганица организи-
раха молебен за здраве, берекет и
плодородие в с. Драганица. Гости
на празника бяха Анатоли Ди-
митров – общински съветник от
ОбС – Вършец Иван Жеков –
секретар на Община Вършец.
Свещеноиконом Петко Бал-

джиев отслужи молебен за
здраве, берекет и плодородие,
след което сподели задоволството
си от възобновяването на старата
традиция и от това, че църков-
ните празници битуват в живота
на хората от селото.
Всички присъстващи се отпра-

виха към читалищната сграда в
селото, където се състоя тържест-
вото, предвождани от вършечките
момичета Ани и Ивка, костюми-
рани като ангелчета. Пожела-
нията им бяха: “Нека има здраве
и берекет, нека няма болести…. А
тези, които боледуват от дълго
време, то нека в нощта срещу
Спасовден да преспят близо до
лековитото цвете росен”.
Лиляна Трифонова – един от ор-

ганизаторите на ритуала сподели
особеното си задоволство, че жи-
телите на Драганица, заедно с ця-

лата християнска общност праз-
нуват Възнесение Господне, мо-
лейки Божието благоволение с
надежда и вяра за по-добър
живот.
Поздравителен адрес до жите-

лите на с. Драганица от името на
кмета на община Вършец Боряна
Бончева поднесе секретаря на
Общината Ив. Жеков.
Кметът на селото Георги Стаме-

нов и неговите съселяни израз-
яват своята най-голяма
благодарност към всички, подпо-
могнали финансово и участвали в
подготовката на празника: Ана-
толи Димитров – общински съ-
ветник от “Коалиция за
възраждане на Вършец” и пред-
седател на ПК по бюджет и фи-
нанси към ОбС – Вършец и
бизнесмените от селото: Васил
Маринов, Петър Алексиев и
Нейчо Иванов.
Традициите, обичаите, празни-

ците са същината на душевността
и богатството на българина.
Празникът завърши с народно ве-
селие и от него остана вярата,
която ни учи да живеем честно.

Лили ТРИФОНОВА

СПАСОВДЕН В
ДРАГАНИЦА

Молебен за здраве, берекет и плодородие

Практическият семинар за бал-
кански фолклор - Балканфолк
2008 е единствен по рода си в Ев-
ропа.

Семинарът Балканфолк е среща
на участници от всички конти-
ненти. За единадесети пореден
път любители на балканския фол-
клор ще се докоснат до културата,
традициите и обичаите на бал-
канските страни и красотите на
България.

Тази година семинарът ще се
проведе във Вършец. Практичес-
ките занимания ще се осъществят
в залите на Общински детски

комплекс. Преподаватели ще
бъдат : Емил Генов – български
фолклорни танци, Владимир Му-
тавджич – сръбски и гръцки фол-
клорни танци.

Участниците ще бъдат наста-
нени в хотел "Промишлено
строителство". По време на екс-
курзиите участниците ще имат
възможност да посетят град
Враца, пещерата Леденика, град
Белоградчик, Клисурския манас-
тир и пещера Магурата.

В учебната програма на Балкан-
фолк 2008 са включени следните
курсове:

Практически семинар за балкански
фолклор Балканфолк 2008, 18 - 31 юли

Туристическият информацио-
нен център - гр.Вършец органи-
зира нова идея за бизнеса в
туризма.Тя включва обединяване
на реновирани къщи и стаи за
гости и представянето им в чуж-
бина като общ туристически про-
дукт.Това се налага поради
проявен интерес от групи туристи
от чужбина, които искат да посе-
тят града ни и да нощуват в
частни новоремонтирани къщи с
луксозно обзавеждане, предла-
гащи много екстри. Първата
оферта вече е изпратена за Порту-
галия, като бяха представени
следните къщи: "Йонкин", "Нели"
, "Тушев", "Св.Георги", “Ваня”.
Всички, които искат да се вклю-
чат в тази нова идея могат да за-
повядат в сградата на
Туристическия център, за да об-
съдим и координираме заедно
дейността си.

Георги НАЙДЕНОВ

ЛУКСОЗНИТЕ КЪЩИ
ЗА ГОСТИ ЩЕ
БЪДАТ
ПОСЕЩАВАНИ ОТ
ЧУЖДЕНЦИ

Музикални инструменти
• гайда
• кавал
• двоянка, дудук
• гъдулка
• тамбура
• тъпан
• тарамбука
• акордеон – българска музика
• акордеон – сръбска музика

Фолклорни танци
• Български народни танци
• Гръцки народни танци
• Сръбски народни танци

Народно пеене
• Българско народно пеене

Други
• Български език

Това са децата на набор
2007, по молба на
майките публикуваме
снимка на техните
слънчица

Танцувайте, свирете, пейте,
забавлявайте се!
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ПЕНСИОНЕРСКИЯТ
КЛУБ ВЪВ ВЪРШЕЦ
РАЗВИВА АКТИВНА
ДЕЙНОСТ
На 19 юни в клуба на пенсионера се

проведе поредната беседа от дългого-
дишната рубрика, водена от нашата
съгражданка Райна Симова “Инициа-
тива плюс знание”, на която гост-лек-
тор бе Ангелина Еленкова. Нейната
здравна беседа пред пенсионерите бе
на тема “Как да предпазим нервната
си система?”. В края на срещата бяха
зададени много въпроси, на които г-
жа Еленкова отговори изчерпателно.
Приятната атмосфера бе допълнена от
тихия фон на старите градски песни и
почерпката на пенсионерите.

Председателят на клуба на пенсио-
нера Младен Таралански обяви наме-
рението на ръководството на клуба
всеки първи понеделник от месеца от
16 ч. да се провеждат здравни беседи.
В плана на клуба е залегнало всеки
трети понеделник от месеца да се
честват съвместно рождени дни, да се
провеждат беседи между членовете на
етични и философски теми.

Четвъртъкът е определен за работа
на Сдружението на учителите-пенсио-
нери в града ни.

Предстои на 14 юли вършечкият
клуб на пенсионера да гостува на
своите колеги от гр. Оряхово.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Навършиха се три години от подписването
на присъединителния договор на България с
Европейския съюз. Договорът съдържа около
1000 страници и визира всички договоре-
ности, които трябва да изпълни българското
правителство, а също така и помощта, която
ще ни окаже Европейският съюз /ЕС/.

От българска страна договора е подписан от
Георги Първанов – президент на Република
България, Симеон Сакскобурготски – минис-
тър-председател на България, Соломон Паси –
дипломат № 1 на България и Миглена Кунева
– министър на Евроинтеграцията.

Някои от по-значимите за нашата страна
привилегии, визирани в договора са:

1. За периода 2007 – 2009 г. България да по-
лучи 210 милиона евро от ЕС за подпомагане
извеждането от експлоатация от І до ІV-ти
енергоблокове на АЕЦ – Козлодуй, като пара-
лелно с това да се изгражда нова атомна цен-
трала в Белене.

2. След 20014 г. българските граждани да
имат право да работят в страните-членки на
ЕС.

3. Наши 13 вида ракии и вино пелин да бъдат
със запазени марки в Европа и да се изнасят за
ЕС само български цигари, които отговарят на
евростандартите.

4. България да въведе еврото като нацио-
нална валута през 2009 г., което автоматично
ще замени валутния борд.

5. До 2014 г. трябва да се изградят градски
пречиствателни станции за отпадни води в на-
селени места, чиито жители от 2000 до 10 000.

6. До 2014 г. българите трябва да се научи да
оползотворяват 60 % от боклука и да рецик-
лират 55 % от него, както е в ЕС.

Ако България не успее да изпълни някои от
своите ангажименти, то ЕС има право да ни
наложи предпазни клаузи.

В присъединителния договор е записано
още, че България ще получи допълнително 4.6

милиарда евро за първите три години от член-
ството в Евросъюза, което прави по 560 евро
на човек от населението на България.

За структурни реформи като пътища и еко-
логия ще получим 2.3 милиарда евро и още
1.552 млрд. евро за селското стопанство. При
договарянето сме се ангажирали да усвоим па-
рите, идващи от ЕС.

От 2007 г. България трябва да се присъедини
към единната система за обмен на информа-
ция по ДДС, като целта е да се знае кои фирми
имат право на данъчен кредит при движение
на стоките в ЕС.

България е договорирала преходен период
до 2011 г., за да достигне минималните за ЕС
нива на акцизи за бензина.

След 2007 г. страната ни е задължена да във-
еде и митническите ставки на ЕС. Митото за
млечните продукти ще се увеличи от сегаш-
ните 110 % до ставките на ЕС от 209.9 %, на
месото – 120%, на гъбите – 134 %.

Сред останалите задачи е и приемането на
закон за потребителските кредити, който ще
забрани подвеждащата реклама за банкови
продукти и др.

Договора е ратифициран от всички страни-
членки на ЕС, в т.ч. и от нашето Народно съб-
рание. Изпълнението на договора ще подобри
чувствително материалната база на страната и
благосъстоянието на българския народ.

За изтеклия период е извършена известна ра-
бота от отделните министерства, но тя е все
още недостатъчна. Ето защо по предложение
на сега управляващата тройна коалиция ми-
нистър-председателят Сергей Станишев пред-
ложи, а Народното събрание утвърди нова
вицепремиерска длъжност с ръководител г-жа
Миглена Плугчиева, която ще се справя с ръ-
ководството и контрола по изпълнение на по-
сочената програма.

Георги АНАЧКОВ

ТРИ ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРА ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПОЗДРАВ КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински вестник

“Вършец” поздравява новородените
бебета:
Красимир, роден на 23 май с

родители Светлана и Любен
Савчеви

Теодора, родена на 23 май с родители
Милена и Тони Теневи

Петър, роден на 29 май с родители
Латинка и Тихомир Миронови

Тони, роден на 29 май от майка
Георгица Илиева Русимова

Валентин, роден на 30 май от майка
Кирилка Веселинова Тодорова

Олга, родена на 30 май с родители
Серги Тодоров и Теменужка
Савчова

Нено, роден на 7 юни с родители
Боряна и Лозан Иванови

Християна, родена на 9 юни с
родители Латинка Балевска и
Борислав Исаев

Кристиана, родена на 19 юни с
родители Мария Маркова и
Димитър Николов

На бебетата и техните семейства –
ЧЕСТИТО! Желаем им много
здраве и сбъднати мечти!
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П Р О Т О К О Л № 11
Днес, 25.06.2008 г. от 16.00 часа в Засе-

дателната зала на ОбА - Вършец се проведе
заседание на Общински съвет – Вършец.

Заседанието беше открито и ръководено
от г-н Николай Леков, Председател на Об-
щински съвет – Вършец.

На заседанието присъстват 13 положили
клетва общински съветници.

На заседанието присъстваха още: Боряна
Бончева – Лечева - кмет на общината, Ст.
Стоянов – началник кабинет на кмета, Ив.
Жеков – секретар на общината, Кр. Тачева
– ОбА, Д. Дойчева – ОбА, Д. Лилова - ОбА,
А. Тошев – ОбА, Ц. Гешев – ОбА, Р. Слав-
чев – кмет на с. Спанчевци, Иван Павлов –
кмет на с. Черкаски.

С 8 гласа "'за" и 5 глас “против” ОбС -
Вършец прие следния дневен ред:

1.Приемане на “Програма за оптими-
зация на мрежата от детски и учебни за-
ведения за учебната 2008 / 2009 г. на
община Вършец”.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева - Лечева

Съдоклад: Комисия по образование, кул-
тура и младежки дейности, спорт и тури-
зъм

2.Приемане на Наредба за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.

Докладва: Председателя на Комисия по
устройство на територията, общинска
собственост, европейски програми и про-
екти, инвестиции и строителство, между-
народно сътрудничество и европейска
евроинтеграция, връзки с гражданското об-
щество, местно самоуправление и норма-
тивна уредба

3.Разглеждане на информация съг-
ласно Решения № 67, № 117, № 118 и №
119 и стартиране на проект по изготвя-
нето на Бюджет 2009.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

Съдоклад: Комисия по бюджет, финанси
и стопанска политика

4.Приемане на Културен календар по
месеци и дейности за 2008 г.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

Съдоклад: Комисия по образование, кул-
тура и младежки дейности, спорт и тури-
зъм

Съдоклад: Комисия по бюджет, финанси
и стопанска политика

5.Вземане на решение за провеждане
на преговори за запознаване с намере-
нията на потенциални наематели, же-
лаещи да ползват под наем спортна
площадка – стадион в с. Драганица, об-
щина Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

Съдоклад: Комисия по образование, кул-
тура и младежки дейности, спорт и тури-
зъм

6. Доклад на Председателя на назначе-
ната комисията за провеждане на кон-
курс за избор на управител на
“Медицински център – Вършец” ЕООД,
съгласно Решение № 100 от 22.04.2008 го-
дина на Общински съвет – Вършец.

Докладва: Анатоли Димитров – Предсе-
дател на Комисия по бюджет, финанси и
стопанска политика

7.Допълване на Решение № 131 от
22.04.2008 година на Общински съвет –
Вършец, а именно: вземане на решение
за промяна на статута от публична об-
щинска собственост в частна общинска
собственост на УПИ 2 в квартал 63 по
плана на с. Черкаски, общ. Вършец, от-
реден за озеленяване, във връзка с пос-

тъпило инвестиционно намерение от
Филип Тасков и възлагане на Кмета на
Община Вършец избор на оценител на
имоти, който да направи пазарна оценка
на имота по горепосоченото решение.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

8.Избиране на представител на Об-
щина Вършец в Общото събрание на
СНЦ “Местна инициативна група Вър-
шец”.

Докладва: Председателя на Комисия по
устройство на територията, общинска
собственост, европейски програми и про-
екти, инвестиции и строителство, между-
народно сътрудничество и европейска
евроинтеграция, връзки с гражданското об-
щество, местно самоуправление и норма-
тивна уредба

9.Вземане на решение за финансово
съучастие на Община Вършец в проект
за създаване на фитнес център в Център
за работа с деца, финансиран от Корпус
на мира.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

10.Приемане на Общинска програма
за установяване на контрол върху ку-
чешката популация на територията на
Община Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

11. Отмяна на Решение № 402 от Про-
токол 38 / 30.10.2006 година на Общин-
ски съвет – Вършец и разглеждане на
предложение във връзка с промяна в ре-
гулационния план на кв. 41 по плана на
с. Черкаски, Община Вършец за обосо-
бяване на нови УПИ.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

12.Разни:
12.1.Предоставяне на информация на

Общински съвет – Вършец, във връзка
с изпълнението на Решения № 89, № 92,
№ 94, № 96, № 102 и № 136.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

Общински съвет - Вършец прие:

Р Е Ш Е Н И Е № 141
1.Приема Програмата за оптимизация на

училищната мрежа в Община Вършец –
2008 г. и дава съгласие Община Вършец да
участва с проектно предложение по На-
ционалната програма “Оптимизация на
училищната мрежа” (приета с Решение №
339 от 26.05.2008 г. на Министерски съвет
за актуализиране на национални програми
за развитие на средното образование 2008
г.), Модул “Оптимизиране на училищната
мрежа”.

2.Приема дейностите, които ще бъдат
финансирани по приетата от Общински
съвет Вършец “Програма за оптимизация
на училищната мрежа в Община Вършец –
2008 г.”, във връзка с изготвяне на проектно
предложение по Националната програма
“Оптимизация на училищната мрежа”,
Модул “Оптимизиране на училищната
мрежа” на стойност 500 000 лева.

3.Упълномощава, възлага и задължава
Кмета на Община Вършец и Председателя
на ПК “Образование, култура и младежки
дейности, спорт и туризъм” заедно да пред-
приемат всички необходимите правни и
фактически действия във връзка с изпъл-
нение на решенията по т.т. 1 – 2, както и да
подадат в изискуемия срок необходимите
документи за кандидатстване.

Поименно гласували: А.Димитров -
"за", В.Маринов – “за” Д.Иванова - Петкова
– “за”, Д.Тодорова - "за", Ив.Лазаров - "за",
К.Аргиров – “за", Н.Леков - "за", Н. Ко-
новски – “за”, Огнян Здравков Гигов - "за",

О.Яничкова - "за", П. Костов - "за", Р.Дамя-
нова - "за" и Цв. Велков – “за”.

Общински съвет - Вършец по втора
точка от дневния ред гласува предложение
на Комисия по устройство на територията,
общинска собственост, европейски про-
грами и проекти, инвестиции и строител-
ство, международно сътрудничество и
европейска евроинтеграция, връзки с граж-
данското общество, местно самоуправле-
ние и нормативна уредба, както следва:

1. Приема Наредба за реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество за следващото заседание на
Общински съвет.

Поименно гласували: А.Димитров -
"за", В.Маринов – “против”, Д.Иванова -
Петкова – “въздържал се”, Д.Тодорова -
"против", Ив.Лазаров - "против", К.Арги-
ров – “за", Н.Леков - "за", Н.Коновски –
“въздържал се”, О.Гигов - "за", О.Яничкова
- "за", П. Костов - "за", Р.Дамянова - "про-
тив" и Цв.Велков – “против”.

Гласували общо: "за" - 6, "против" –
5, "въздържали се'" - 2. Не се приема.

Р Е Ш Е Н И Е № 142
1.Приема подадената информация съг-

ласно Решения № 67 и № 69 от Общинска
администрация и възлага на Кмета на Об-
щина Вършец да предприеме всички зако-
нови мерки срещу лицата допуснали
направата на разходите, описани в док-
ладна записка № 3318 / 18.06.2008 г., които
не са били планувани в Бюджет 2007 и
нямат необходимото разрешение за това от
Общинския съвет на община Вършец.

2.Приема определените срокове за из-
пълнение на Решение № 117 и № 118 със
следните допълнения: информацията за
ежемесечните отчети за 2008 г да се под-
ова месец за месец, считано от м. юли 2008
г., а информацията за тримесечните отчети
за периода 2004 - 2007 г. – да се подава три-
месечие за тримесечие.

3.Дава съгласие да се стартира Проект за
изготвяне на Бюджет 2009, с ръководител
Председателя на комисия “Бюджет, фи-
нанси и стопанска политика” при ОбС Вър-
шец.

Поименно гласували: А.Димитров -
"за", В.Маринов – “за” Д.Иванова - Петкова
– “за”, Д.Тодорова - "за", Ив.Лазаров - "за",
К.Аргиров – “за", Н.Леков - "за", Н. Ко-
новски – “за”, О.Гигов - "за", О.Яничкова -
"за", П.Петров - "за", Р.Дамянова - "за" и
Цв. Велков – “ въздържал се'”

Р Е Ш Е Н И Е № 143
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от

ЗМСМА и във връзка с приет Бюджет на
Община Вършец за 2008 г., приема изгот-
вения Културен календар по месеци и дей-
ности на Община Вършец за 2008 г.

2.Възлага и задължава Общинска адми-
нистрация да обяви чрез Радиовъзела и
вестник “Вършец” на гражданите на Об-
щината, че във връзка с предстоящия праз-
ник на града могат да дават свои
предложения в срок не по-късно от 15 юли
2008 година.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се'" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 144
1.Упълномощава комисия в състав:

Кмета на с. Драганица, Председателя на
Комисия по образование, култура и мла-
дежки дейности, спорт и туризъм и Пред-
седателя на Комисия по бюджет, финанси
и стопанска политика, която в срок до един
месец да проведе преговори за запознаване
с намеренията на г-н Васил Борисов Мари-
нов, желаещ да ползва под наем спортна
площадка – стадион в с. Драганица, об-

щина Вършец.
Гласували общо: "за" - 8, "против" –

5, "въздържали се'" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 145
1.Въз основа на проведения конкурс и на

основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от
2000 г. на МЗ за условията и реда за про-
веждане на конкурси за възлагане на уп-
равлението на лечебни заведение по Закона
за лечебните заведения, Общински съвет
утвърждава за Управител на “Медицински
център – Вършец” ЕООД - д-р Юлия Бъч-
варова с постоянен адрес гр. Вършец, ул.
“Серафим Георгиев” № 36, за срок от 3
(три) години.

2.Задължава Управителя на „Медицин-
ски център – Вършец” ЕООД на всеки три
месеца да докладва на ПК “Здравеопазване,
социални дейности и екология” за реали-
зирания обем медицински дейности през
този период, както и да формулира нови
цели, задачи и конкретни срокове за реали-
зация през следващите месеци.

Поименно гласували: А.Димитров -
"за", Д.Иванова - Петкова – “за”, Д. Тодо-
рова - "за", Ив.Лазаров - "за", К.Аргиров –
“за", Н.Леков - "за", Н.Коновски – “за”,
О.Гигов - "за", О.Яничкова - "за", П. Кос-
тов - "за", Р.Дамянова - "за" и Цв.Велков –
“за”.

Р Е Ш Е Н И Е № 146
1.Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 6 от Закона за общинската собстве-
ност променя статута от публична
общинска собственост в частна общинска
собственост на недвижим имот, представ-
ляващ парцел II в кв.63 по плана на с. Чер-
каски.

2.Задължава Кмета на община Вършец
да извърши необходимите процедури по
Закона за устройство на територията за
обединяване на парцел I и II, кв. 63 по
плана на с.Черкаски в един общ парцел,
който да бъде отреден за промишлени
нужди. След обединяване на двата парцела
за новообразувания поземлен имот да бъде
съставен акт за общинска собственост по
реда на Закона за общинската собственост.

Поименно гласували: А.Димитров -
"за", В.Маринов – “за” Д.Иванова - Петкова
– “за”, Д.Тодорова - "за", Ив.Лазаров - "за",
К.Аргиров – “за", Н.Леков - "за", Н. Ко-
новски – “за”, О.Гигов - "за", О.Яничкова -
"за", П.Костов - "за", Р.Дамянова - "за" и
Цв.Велков – “за”.

Р Е Ш Е Н И Е № 147
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от

ЗМСМА, определя за представител на Об-
щина Вършец в Общото събрание на Сдру-
жение с нестопанска цел “Местна
инициативна група Вършец” г-н Кирил
Петров Аргиров – Председател на ПК по
обществен ред, сигурност, граждански
права, молби, жалби и борба с корупцията,
като го упълномощава да гласува, включи-
телно и по всички точки от дневния ред на
Общото събрание по свое усмотрение,
както и да предложи за член на Управител-
ния съвет на Сдружение с нестопанска цел
“Местна инициативна група Вършец”,
юридическото лице Община Вършец, пред-
ставлявано от Кмета на Община Вършец –
г-жа Боряна Бончева – Лечева.

Поименно гласували: А.Димитров -
"за", В.Маринов – “против” Д.Иванова -
Петкова – “за”, Д.Тодорова - "против",
Ив.Лазаров - "против", К.Аргиров – “за",
Н.Леков - "за", Н.Коновски – “против”,
О.Гигов - "за", О.Яничкова - "за", П. Кос-
тов - "за", Р.Дамянова - "против" и Цв.Вел-
ков – “против”.
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Р Е Ш Е Н И Е № 148
1.Общински съвет Вършец дава съгла-

сието си за финансово съучастие на Об-
щина Вършец в проект за създаване на
фитнес център в Център за работа с деца,
финансиран от Корпус на мира, със сумата
от 1 500 лева, която да бъде използвана за
възнаграждание на фитнес – инструктора и
да бъде взета от параграф 10-98 от Бюд-
жета на Общински съвет Вършец.

Поименно гласували: А.Димитров -
"за", В.Маринов – “за” Д.Иванова - Петкова
– “за”, Д.Тодорова - "за", Ив.Лазаров - "за",
К.Аргиров – “за", Н.Леков - "за", Н. Конов-
ски – “за”, О.Гигов - "за", О. Яничкова -
"за", П. Костов - "за", Р.Дамянова - "за" и
Цв.Велков – “за”.

Р Е Ш Е Н И Е № 149
1.Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на жи-
вотните приема “Общинска програма за
установяване на контрол върху кучешката

популация на територията на Община
Вършец”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се'" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 150
1.Отменя Решение № 402 от Протокол №

38 / 30.10.2006 г. на Общински съвет
Вършец.

2.На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС обя-
вява за частна общинска собственост те-
рена, отреден за озеленяване, при граници:
от изток УПИ ІІ - 299, от юг УПИ ХІІІ -
частна общинска собственост, от запад
улица тупик и от север улица с о.т. 98 - о.т.
103, находящ се в кв. 41 по плана на с. Чер-
каски, представляващо към момента пуб-
лична общинска собственост, предвид
факта, че планираното мероприятие за озе-
леняване на посочения терен не е реализи-
рано и е отпаднала необходимостта за това.

3.Общински съвет Вършец възлага на
кмета на Община Вършец да извърши съо-
тветните процедури по ЗУТ за промяна в
плана за регулация на УПИ ХІІІ, кв. 41 по

плана на с. Черкаски, съгласно изготвеният
проект на ПУП, разгледан на Експертен
съвет по устройство на територията към
ОбА - Вършец на 11.06.2008 г., копие от
който е неразделна част към настоящото
решение.

4.Възлага на кмета на Община Вършец
след извършване на процедурите по т. 3 да
възложи на оценител на имоти да изготви
пазарна оценка на обособения урегулиран
проектен имот (УПИ) - ХVІ, съгласно пред-
ставения проект на ПУП.

Поименно гласували: А.Димитров -
"за", В.Маринов – “за” Д.Иванова - Петкова
– “за”, Д.Тодорова - "за", Ив.Лазаров - "за",
К.Аргиров – “за", Н.Леков - "за", Н. Конов-
ски – “за”, О.Гигов - "за", О.Яничкова -
"за", П.Костов - "за", Р.Дамянова - "за" и
Цв.Велков – “за”.

Р Е Ш Е Н И Е № 151
1.Приема подадената от ОбА Вършец ин-

формация във връзка с изпълнението на Ре-
шения № 89, № 92, № 94, № 96, № 102 и №
136.

2.Променя текста на Решение № 136 от
Протокол № 9 от 29.05.2008 г. т. 5, както
следва: „На лицата с просрочени задълже-
ния в размер над 10.00 лева в срок до
31.07.2008 г. да се изпратят покани за до-
броволно заплащане на дължимите суми
към Община Вършец.”

3.Задължава Кмета на Община Вършец
след приключване на процедурата (с пред-
мет “Доставка на високопроходим автомо-
бил - джип при условията на финансов
лизинг за нуждите на Община Вършец”) по
възлагане на малки обществени поръчки по
реда на НВМОП да бъде предоставен на
Общински съвет сключения договор с из-
брания доставчик.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се'" - няма.

Поради изчерпване на дневния ред Пред-
седател на Общински съвет - Вършец закри
заседанието в 18.15 часа.

Николай Желков Леков
Председател на Общински Съвет - Вършец

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” КВ.ЗАНОЖЕНЕ

АЛЕКСИНА ДИМИТРОВА
ПЪРВАНОВА

АНА ЦВЕТАНОВА МЕТОДИЕВА
БЛАГОВЕСТ ЦВЕТАНОВ БЛАГОЕВ
ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ГЕРГАНА ВЕРГИЛОВА СТЕФАНОВА
ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА БОГДАНОВА
ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА СЛАВЕЙКОВА
ДИМИТЪР ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ
ИВАН ЯНИК ИВАНОВ
МАРИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
СИМОНА ИВОВА МАНОВА
СИМОНА ПЛАМЕНОВА СЛАВЕЙКОВА
ТЕДИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТИНА ПАВЛОВА ПЪРВАНОВА
ЦВЕТИНА РУМЕНОВА МИТОВА

СОУ “ИВАН ВАЗОВ” ГР.ВЪРШЕЦ

АДАЛБЕРТ ИВО ПЕТРОВ
АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
АЙЛИН ОРХАН ФЕРАТ
АЛЕКС ДАНИЕЛОВ ХРИСТОВ
АЛЕКСАНДРА ЙОСИФОВА

АЛЕКСИЕВА
АНГЕЛИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
АНЕТА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
АТАНАС ПАВЛОВ АТАНАСОВ
БИЛЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
БОРИС ВИКТОРОВ ИВАНОВ
БОРИС ДЕЯНОВ ВУТОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ МИТРЕВ
ВЕРОНИКА ЕМИЛОВА ВРЕЖАКОВА
ВЕСЕЛИНА АЛЕКСИЕВА ВАСИЛЕВА
ГАБРИЕЛА КАЛИНОВА НАЙДЕНОВА
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
ГАВРИЛ ГЕОРГИЕВ ВОЙНОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЗАМФИРОВ
ГРЕТА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ГРЕТА РОСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ГРЕТА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
ДАФИНКА ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ
ДАЯНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
ДАЯНА ТОДОРОВА ЗАХАРИЕВА
ДЕЙВИД ВЕНЕЛИНОВ СТОЙКОВ

ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА
МИХОВА

ДИАНА МАРИАНОВА МИТРОВА
ДИМАНА ГОШОВА ЕВГЕНИЕВА
ДИМИТРИНА ВЛАДОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТЪР АНТОНОВ ТОШЕВ
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ТУШЕВ
ДИМИТЪР РОБЕРТИНОВ КИРИЛОВ
ЕЛИЗАБЕТА ВАНЬОВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИАН ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ
ЕММА МИРОСЛАВОВА ЛИЛОВА
ЖАСМИНА ВАСЕВА АНДРЕЕВА
ЖЕНЕВИЕВ ИВО ПЕТРОВА
ИВА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ИВАЙЛО РОБЕРТИНОВ КИРИЛОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ТАЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ИВЕЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ИВЕЛИНА ВАНЬОВА КИРКОВА
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ИВЕЛИНА КАЛИНОВА НАЙДЕНОВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ШАЛАМАНОВ
ИЛОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ИРЕНА ТИМЧОВА ИВАНОВА
ЙОРДАНКА ГОШОВА

АЛЕКСАНДРОВА
КАТЯ МИЛЕНОВА СЛАВОМИРОВА
КОСТАДИН АСЕНОВ ИЛИЕВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ТОНОВ
КРИСТИНА НИКОЛАЕВА КОНОВА
ЛАЗАР АЛИПИЕВ ЛАЗАРОВ
МАРИЯ ИВОВА МИТРОВА
МАРТИН ДИМИТРИНОВ ДИМИТРОВ
МИММИ ПЕТРОВА ТОМОВА-

КАЛЛМИР
МИХАЕЛА ЛЮБОМИРОВА

МАНОЛОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЦАНКОВА
НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА БЪРБОРСКА
НЕДЕЛИНА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
НЕЛИ ДЕЯНОВА СТЕФАНОВА
НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ БРАНКОВ
НИКОЛИНА БОРИСЛАВОВА ПЕТКОВА
НИНА МЛАДЕНОВА ПАВЛОВА
ПАВЕЛ МЛАДЕНОВ ПАВЛОВ
ПЕЛАГИЯ ИВАНОВА СОТИРОВА

ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ
ПЕТЪР РУМЕНОВ ТОПАЛСКИ
ПЕТЬО ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ
ПИЕР ИВАЙЛОВ ЛЕЧЕВ
РАЛИЦА МИРОСЛАВОВА

НАЙДЕНОВА
РОЗИТА ПЕТРОВА ТОМОВА-

КАЛЛМИР
СИМОНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
СИМОНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
СИМОНА МИТКОВА ДИМИТРОВА
СИМОНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
СТЕФАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕФАНИ АЛЕКСАНДРОВА ТАЧЕВА
ТАМАРА СВЕТОСЛАВОВА

ЧАВДАРОВА
ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ТЕОДОР МАРИЯНОВ ДИМЧЕВ
ТЕОДОР ЦВЕТЕЛИНОВ ИВАНОВ
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ТОНОВ
ФИЛИП ИВАЙЛОВ ДАНОВ
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА

МИХОВА
ЦВЕТИ ВЕЛИЗАРОВ ЗАМФИРОВ
ЯСЕН АНЖЕЛО ГИЧЕВ

НУ “СВ.СВ.КИРИЛ И
МЕТОДИЙ”ГР.ВЪРШЕЦ

АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
ВЕСЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
ДАВИДИЯ ПЛАМЕНОВА ДАВИДОВА
ДЕЯНА СТАНИМИРОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТЪР ВЕРГИЛОВ СТЕФАНОВ
ЕЛЕНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛИЦА ХРИСТОВА ГОРАНОВА
ИВАН ИВАНОВ СТАЕВ
ИВЕЛИНА АСЕНОВА ПЕТРОВА
ИВЕТА МАТЕЕВА ИВАНОВА
ЙОАНА ДЕЯНОВА МАЗАДЖИЕВА
КАЛИН ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
ЛЮДМИЛА ЛЪЧЕЗАРОВА ГОРАНОВА
МАРИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ГОРАНОВА
МАРТИН ИВАНОВ ИВАНОВ
МИРЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ТОДОРОВ
МИХАЕЛА ДИМИТРОВА

МИХАЙЛОВА

НАТАЛИ СОТИРОВА ИДАКИЕВА
НЕЛИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА
НИЯ МИТКОВА МИТОВА
ПАВЛИН ВАНЬОВ ИВАНОВ
ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА ЗЛАТЕВА
РОСИЦА ЦЕНКОВА ДАВИДОВА
СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СИМЕОН ИВОВ СИМОВ
СТЕФАН РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ
ТЕДИСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

НУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”КВ.ИЗТОК

ВЕРОНИКА НАДЕЖДОВА РУМЕНОВА
ВЕСЕЛИН ЮЛЕВ ВАЛЕНТИНОВ
ГЕРГАНА ВЕРГИНОВА ГЕОРГИЕВА
ИСИДОР КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
МАРИАН БИСЕРОВ ЛЮБОМИРОВ
МАРИЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
СЕВДАЛИНА РОЗЕВА НИКОЛОВА

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” С.ДОЛНО
ОЗИРОВО

АНЕТА АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНИТА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ЕВГЕНИ ДАНИЕЛОВ ЦЕКОВ
ИВАН АНГЕЛОВ МИТРОВ
ИВЕЛИН НАДЕВ ТОДОРОВ
МАДЛЕНА ГАЛИНОВА АНГЕЛОВА
МИРОСЛАВ МАРИАНОВ МИТРОВ

ОПГИ – Вършец

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ
МАРИО ИВОВ ПЕТРОВ
ПОЛИНА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА
РАЛИЦА НИКОЛАЕВА НАЧОВА

ОУ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

АНАС АЙМАН ДЖАЛАБ
КАМЕЛ АЙМАН ДЖАЛАБ
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Единствените в придунавска Бъл-
гария топли минерални извори са се
намирали в Ломски окръг, Бер-
ковска околия при с. Вършец.

Изворът, който се е експлоатирал
за лекуване на болните се е намирал
в самото корито на река Ботуня и е
представлявал четириъгълен ба-
сейн, издълбан в синкаво-зелен ед-
розърнест конгломерат. Басейнът е
бил около 2.80 м. широк и 3 м.
дълъг. Краищата му са били изма-
зани с цимент, дъното е било не-
равно и при ходене често пъти
краката са се нарязвали от острите
камъни. Топлата вода е извирала от
една пукнатина в дъното на басейна
– искрящо чиста, бистра като сълза,
с температура 38 – 40 градуса. Топ-
лата вода постоянно е протичала в
един ъгъл на басейна и изтичайки
се изливала врека Ботуня, като слу-
жела за пране на дрехи и топене на
гръсти. Конопеното платно, което
тъчели жените на Вършец било
идеално бяло и не отстъпвало на ле-
неното.

По време на къпалния сезон ба-
сейнът се пълнел и изпразвал двъ
пъти дневно. Над самия басейн е
било направено от дъски малко зда-
ние с малък прозорец, тясна плат-
форма и място за събличане на
дрехите. Дъските на дюшемето и
стените са били постоянно влажни,

на някои места гнили и обрасли с
гъби. Въздухът и вятърът лесно са
преминавали между дъските и къ-
пането е било възможно само в
топло и тихо време.

В друг извор с температура 20 гра-
дуса по Целзий, който се намирал
на 25 – 30 разкрача на запад от ба-
нята се е разнасяла миризмата на
сернистия водород. Тази вода е била
предпочитана и обичана повече от
селяните, които са я пиели “на
гладно сърце”.

Тук са идвали да се лекуват обик-
новено болни, нуждаещи се от за-
силване на кръвообращението, като
се е усилвало отделянето на кожна
пот и чрез възбуждане на централ-
ната нервна система се подпомагала
правилната обмяна на веществата и
по този начин се резорбирали разни
възпалителни процеси в тялото. За
жалост обаче, при това примитивно
състояние на банята болните не са
могли да полежат половин час в
удобно положение и да се изпотят.
Болните са се къпели обикновено на
групи от по 10-15 мъже или жени –
сутрин или следобед, или смените
са били на всеки 1 – 2 часа.

Доктор при банята не е имало.
През 1888 г. е идвал на посещение
един – два пъти в седмицата бер-
ковският околийски лекар. За пос-
тоянен надзор върху баните е бил

командирован един фелдшер, който
носел със себе си малка аптека.

Близо до банята е имало два хо-
тела: единият с 20, а другият с 11
стаи и кафене. Повечето от посети-
телите по това време на сезона са
живели на квартира в селските
къщи. Самото село Вършец тогава
е имало 259 къщи и 1339 жители.
Разположено на 320 м надморска
височина по поречието на р. Ботуня
в твърде живописна местност, с
прекрасен изглед към Берковския и

Врачанския балкан, а буйните гори
чак до върховете им, умереният
климат го правят изключително
привлекателен център, предназна-
чен като че ли от самата природа за
лечебно място – минерални води,
умерен климат и красива природа,
прочут не само в Ломския и съсед-
ните окръзи, но и отвъд Балкана.

През 1888 г. във Вършец е имало
над 1000 семейства от Ломски, Ви-
дински, Врачански, Плевенски,
Ловчански, Търновски, Свищовски,

Русенски, Софийски и др. окръзи.
Освен това е имало болни от Тулча,
Галац, Цариград, Йерусалим.

Още през 1888 г. възниква идеята
при по-благоприятни обстоятелства
баните да се уредят според образеца
на европейските бани, а бъдещ-
ността на село Вършец да стане
БЛЕСТЯЩА.

Райна  СИМОВА
/данни от архива на адв. Георги

Б. Симов/
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ПОГЛЕД  НАЗАД  В  МИНАЛОТО
ВЪРШЕЧКИТЕ  МИНЕРАЛНИ  ИЗВОРИ  ПРЕДИ  120  ЛЕТА

По време на турското робство
Турската империя е била разде-
лена на райони, наречени ви-
лаети, на области -  санджаци, на
околии, наречени каази. Турците
са били големи администратори.

Вършечкият район е бил към
Берковската кааза, Видинския
санджак, Русенския вилает.

Най-ранни писмени данни за съ-
ществуване на селищата от Бер-
ковската кааза, към която е
Вършечкият регион, са събрани
от историка Руси Стойков – тур-
колог, като за всяко селище е по-
сочил изговор, годината и
документа, в който е споменато. И
така:
Вършец - Виршиче, 1607 г.
Горна бела Речка – Бела ричка,

Горна бела речко, 1576 г.
Горно Озирово – Озир карне-и

баля, 1676, 1666 г.
Долна бела речка – Бела речка-

и зир, 1666 г.
Долно Озирово – Озирджа,

1666 г.
Драганица – Драганиче, 1666 г.
Заножене – Занузане, Занузани,

1607, 1666 г.
Спанчевци – Испаниче, Ис-

панча, Испанчувиче, 1455;
1576; 1607; 1666 г.

Черкаски – няма данни

Друг документ от 25.02.1666 г. е
списък на немохамеданите от
Берковската кааза, които следва
да плащат “поголовен данък” т.е.
данък върху сградите. В този спи-

сък е посочено населеното място
и броя на сградите:

Горна бела речка – 17
Горно Озирово – 28
Долна бела речка – 10
Долно Озирово – 17
Драганица – 20
Заножене – 30
Спанчевци – 8

В този списък не са упоменати
Вършец и Черкаски.

От тези данни можем спокойно
да направим извода, че тези се-
лища са съществували и преди за-
владяването на страната ни от
турците.

Материалите  са от архива на
Иван Кацаров и Елеонора Ка-
царова - историк  

НАЙ-РАННИ  ПИСМЕНИ  СВЕДЕНИЯ  ЗА  СЪЩЕСТВУВАНЕТО
НА  СЕЛИЩАТА  ОТ  ВЪРШЕЧКИЯ  РАЙОН

На този ден слънцето започва
бавно да умира, а годината клони
към зимата.Както народът
казва”Еньо си наметнал кожуха
да върви за сняг”.

Народните вярвания твърдят, че
който види сутрин окъпалото се в
жива вода “играещо” и “треп-
тящо” слънце, ще бъде здрав през
цялата година.

Всички наблюдават сянката си.
Ако тя се очертае без глава или
наполовина, това предвещава бо-
лест. В нощта на умиращото и
раждащото се слънце, различните
треви и билки придобиват ле-
чебна сила, която изчезва с из-
грева му.Затова на Еньовден ,рано
сутринта, моми, жени, лечители,
берат билки, които използват за
лек през цялата година.

През тази нощ магическа сила
придобиват и водите.

Според народните вярвания во-

дата  в реките, кладенците на този
ден е лечебна, защото слънцето се
е къпало в нея.

А в нашия край се вярва дори в
лечебната сила на росата.

Магическата и сила  се използва
от магьсници, бродници, жито-
мамници.

Според народните представи
през нощта срещу Еньовден те
възсядат голи  кросното,  бродят
по чужди ниви и произнасяйки за-
клинания,обират в престилка ро-
сата, за да я изцедят в свойта
нива.

Срещу празника всеки зажева от
свойта нива класове, за да я на-
мери житомамницата вече обрана.
А за да има плодородие, на Ень-
овден млади жени оженват една
ръкойка жито и изплитат от него
плитка.

На Еньовден, подобно на Нова
година и на Гергьовден се гадае за

здраве женитба и плодородие.
Еньовските гадания се извършват
в обичая надпяване на пръстен
или китка.Това напомня на ладу-
ването, а в Югоизточна България
гаданията се разгръщат в обичая
Еньова буля.

На Еньовден като за Коледа и
Гергьовден се плетат венци за
здраве и се поставят на вра-
тата.Може би това пожелание е
имала предвид Йорданка Костова
– уредник на Общинската му-
зейна сбирка във Вършец, като за
този голям християнски празник
постави в музея Еньов венец от
билки.

Всички посетители на музея
през този ден минаваха под ве-
неца с пожеланието да бъдат живи
и здрави, те и семействата им,
през цялата година.

Мария АЛИПИЕВА

Е Н Ь О В С К И  В Е Н Е Ц
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Нашата планина

Новата минерална чешма
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Кметът на община Вършец
Боряна Бончева на среща с пол-
звателите на откритите басейни
с минерална вода в гр. Вършец и
близкото до него село Спан-
чевци – инж. Иво Цакански и
Митко Тимчев постигнаха дого-
вореност за предоставянето на

пропуски за безплатно ползване
на двата басейна през целия
летен сезон. 

От тази възможност могат да
се възползват учениците от І до
ХІІ клас от всички училища на
територията на община Вършец,
завършили учебната година с

пълен отличен.
Целта е поощряване на трудо-

любието и постигнатите отлични
резултати на учениците по време
на учебната година и смисленото
и ползотворно прекарване на ва-
канционните дни.

Списък на учениците с
пропуски на стр. 4 >>
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ОТЛИЧНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ  ЩЕ

ПЛАЖУВАТ БЕЗПЛАТНО НА БАСЕЙН

Наричаме го така,защото за тези осем
години от създаването на училище“Ев-
ропа” в гр.Вършец през него са минали
над 1000 ученика,което в сегашните го-
дини на демографски срив прави  по-
вече от три училища.
Още повече, това е брой, който има
друго значение, не като количество
само, а като култура на обучение.Тук
учениците се срещат с друга обста-
новка, близка до домашната, с други
учебници на най-реномираните западни
издателства, високо квалифицирани
преподаватели, слушане на оригинална
английска реч и може би най-важното-
индивидуален подход към всички и
стремеж езикът да се учи академично.
И така, година след година-осем за нас
и петнадесет за училища “Европа” в
страната.
Най-доброто e, че през тези години
имаме много ученици, класирали се за
национална олимпиада и някои от тях
спечелили първите места в страната.
През последните няколко години можем
да изброим имената на : 
Биляна Иванова, Михаил Лазаров, Мар-
тин Димитринов, Албена Иванова и др.
С гордост тук ще изредим и имената на
явилите се  и взели -  I  и  II  сертифи-
кати. Изпитите за тях се провеждат от
Британския съвет, а сертификатите се
получават от Университета Cambridge,
където се проверяват и работите.
Тези сертификати са доказателство за
положен труд в изучаването на езика,
степен в овладяването му и имат меж-
дународно признание. Сертификатите
FCE ,CAE , CPE са гаранция в общува-
нето на английски език, признати са от
работодатели и образователни институ-
ции в целия свят. Сертификатите на

Cambridge, дават:
- повече перспективност за професио-
нална реализация в България и чуж-
бина.
- те са ключ към университетско образ-
ование във Великобритания,САШ,Авст-
ралия
- свобода и удоволствие от общуването
във всяка среда по време на пъту-
ване,обучение или екскурзия.
Сертификатът  FCE се полага в повече
от сто страни, издава се на кандидати с
ниво на английски език, позволяващо
им да работят, учат или общуват сво-
бодно като туристи в англоговоряща
среда. Много работодатели го признават
като доказателство за възможностите на
притежателите му да заемат различни
длъжности, както и в средата на банко-
вите и хотелиерските услуги.
Сертификатът FCE успешно защитиха:
Анастасия Стефанова, Силвия Стаева,
Ирина Димитрова, Йордан Радославов,
Хрисимир Венциславов
Николай Иванов, Величка Томова, Гео-
рги Богданов, Катя Славомирова, Иве-
лина Иванова.
Сертификатът CAE се приема от почти
всички университети във Великобрита-
ния и др. страни, включително и в Бъл-
гария, като доказателство за високо
ниво на владеене  на английски език.За
работодателите този сертификат е га-
ранция за успех в социалната и работна
среда в англоговорящия свят.Успяха да
издържат изпитите и получиха този сер-
тификат: Силвия Стаева  и Величка То-
мова.
За CPE сертификат все още няма явили
се. Той  изисква освен отлично позна-
ване на езика и по-голяма степен на жи-
тейска зрялост

Ето и самите сертификати:

от училища”Европа”при завършване на
дадено ниво – 
Той може да послужи за доказване на
знанията по езика при кандидатстване в
учебно заведение и за работа.
Сертификатите от Cambridge ..

Желанието ни е повече млади хора да
притежават сертификати и разбира се,
да останат в града ни на работаю

Мария АЛИПИЕВА

ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛИНАТА На 19.06.2008 г. в Народно читалище “Христо
Ботев” бе проведен “зелен час” на тема “Без-
опасна ли е нашата планета? Безопасен ли е на-
шият дом?”. Главен инициатор и ръководител на
това събитие бе г-жа Радка Костадинова – пре-
подавател по физика и астрономия в “СОУ Иван
Вазов”.

Ролята на “учители” по време на този “зелен
час” бе предоставена на учениците от 9б, 10а, 10б
и 11а класове. Те представиха пред публиката и
гостите интересна информация, свързана с темата
на часа. Водещи бяха три момичета от 11а клас.
Всички участници се представиха на високо ниво.

В програмата участие взе и мажоретният състав
на ОДК -гр.Вършец.

Гости на мероприятието бяха: Цветелина Въг-
лярска – главен специалист “Образование” към
Община Вършец, преподаватели от “СОУ Иван
Вазов”, ученици и жители на града.

Този “зелен час” предостави на присъстващите
информация и факти с основната цел да се замис-
лим за това как влияем с начина си на живот върху
себе си и нашата планета, какъв е бил домът ни
преди и какъв е сега. Също така бяха показани на-
чини за пестене на природните ресурси и ограни-
чаване на замърсяването на околната среда.

Ивелина ИВАНОВА
Мирела НИКОЛОВА

“ З Е Л Е Н   Ч АС ”
Ученици от СОУ “Ив.Вазов”
изнесоха открит урок по екологияЗа пръв път това лято кметът на Вършец подарява пропуски

за безплатно ползване на откритите минерални басейни
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