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Скъпи жители на община
Вършец,

Уважаеми гости на ку-
рорта,

Преди 158 години се пос-
тавя началото на лечебното
използване на минералните
извори във Вършец. От то-
гава до днес през август от-
даваме заслужено
преклонение пред минерал-
ната вода и величествения
Балкан и почитаме пред-
ците ни, които са облагоро-
дили това райско кътче под
Стара планина и са създали
двете балнеолечебници с
минерална вода, “Слънче-
вата градина”, Боровия парк
с беседките и римските
стълби, водещи към прочу-
тата “Иванчова поляна”,
централния булевард с не-
повторимия зелен тунел от
чинари, кокетните вили от
началото на ХХ век с харак-
терната архитектура, рису-
вани днес от много
художници.

В дните на Празника на ку-
рорта, минералната вода и
Балкана тук се събират за-
едно танцьори, певци, музи-
канти, художници,
спортисти, майстори-занаят-
чии, за да претворят в хар-
мония цялата пъстрота от
звуци, багри и танци, за да
блесне с ярко присъствие
фолклорното богатство на
региона ни, да покажем на
гостите си всичко, сътворено
от талантливите вършечки
ръце.

Като домакин бих искала
да ви поздравя с “Добре
дошли” на Празника и да
пожелая на всички гости да
отнесат спомена за велик-
олепието на природата ни,
да отпият глътка от чудот-
ворната минерална вода и се
насладят на чистия планин-
ски въздух, за да разнасят
славата на Вършец по целия
свят.

От все сърце желая на
всички благополучие,
здраве, добри дни и много
сбъднати мечти!

Нека благоденствието и
щедростта съпътстват бъде-
щето на курорта Вършец!
Честит празник!

ПОЗДРАВ ОТ
КМЕТА НА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
БОРЯНА БОНЧЕВА

ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА
НА КУРОРТА,

МИНЕРАЛНАТА ВОДА И
БАЛКАНА “ВЪРШЕЦ 2008”
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На 10 юли  т.г. в Годеч се проведе
среща за иницииране на потенциална
Местна инициативна група /МИГ/
между общините Годеч, Вършец и
Берковица. Представители на Община
Вършец бяха Иван Жеков – гл.секре-
тар на общината, Мирослава Кръстева
– техн.сътрудник  “Европейски про-
грами и проекти” и Евелина Георгиева
– представител на местните медии.

Организаторът на семинара Дочка
Филипова – национален консултант
по Националния пилотен проект “Ус-
тойчиво развитие на селските райони”
на Министерство на земеделието и
храните и програмата на ООН за раз-
витие, запозна присъстващите с евро-
пейския подход “Лидер” като модел за
местно самоуправление, който съ-
ществува успоредно със системата за
местно самоуправление.
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ВЪРШЕЦ, 
БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ С

ОБЩА МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

В навечерието на  Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
разговаряме с кмета на община Вър-
шец Боряна Бончева за проблемите
на хората от общината, за постигна-
тото от Общинска администрация от
началото на мандата, за празничните
и делничните неща на живота.

- Г-жо Бончева, какво от обеща-
ното в предизборната Ви про-
грама успяхте да изпълните за
краткото време от началото на се-
гашния Ви мандат като кмет?

- Заедно с екипа от ОбА  и ОбС се
стараем да изпълняваме конкрет-
ните стъпки, набелязани в предиз-
борната ми програма, която беше
изготвена на база обобщаване на ан-
кетните ни карти сред населението.
Проблемите, които най-вече вълну-
ват жителите на общината са подоб-
ряване на инфраструктурата чрез
благоустрояване на града, ремонт на
пътища, канализация, извозване на
боклука, създаване на нови работни
места, възраждане на славата на
Вършец като балнеологичен курорт,
ето защо усилията ни са  насочени в
тази посока.

Разработваме и кандидатстваме с
проекти за финансиране по Опера-
тивните програми на Европейския

съюз, което става след ободрение и
взимане на Решение от Общински
съвет – Вършец. Радвам се, че
имаме единомислие и гледаме в една
посока с общинските съветници.

Извършен  е основен ремонт на
път 812 в участъка Берковица-Вър-
шец – Сопово, предстои разширя-
ване на трите моста в посока към с.
Спанчевци. Все още като проблем за
окончателното завършване на обекта
е  липсата на финансиране от МРРБ
чрез проект на ВиК – Монтана за
подмяна на водопровода в с. Спан-
чевци.

Преасфалтирана е една от основ-
ните артерии в града ни – ул.
“С.Георгиев”, извършен е ремонт на
асфалтовите настилки на  всички
пресечки по нея, изкърпени са учас-
тъци от улиците “Хр.Ботев” и “Хи-
саря”.

Подменен е водопровода на улици
в кв. Левски /част от “Раковска”,
“В.Априлов”/, на “Хр.Ботев” и
“Д.Станчев”. В тази връзка искам да
поднеса извинения към жителите на
града за създаденото неудобство и
да им благодаря за разбирането и
търпението по време на ремонтните
дейности. Подкрепили сме жалбата
на живущите на ул. “Раковска” ре-
монта да се продължи и в горния
участък на улицата. За целта сме
внесли искане до МРРБ и очакваме
финансиране.

Направи се частичен ремонт на об-
щите помещения в Медицинския
център. 

В момента се ремонтира сградата,
в която се помещават Ритуалната
зала, Бюрото по труда и Социални
грижи.

Във водната каскада на централния
градски площад се монтираха водни
и светлинни ефекти, с което се реа-
лизираха довършителните работи от
цялостния проект от 2001 г.
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Н. Леков е финансист, специали-
зирал бизнес управление в Япония.
Един от хората, дали нов облик и
перспектива на завод „Електрос-
тарт”. Един от инициаторите за
създаване на Коалиция за възраж-
дане на Вършец, издигнала избрания
кмет Боряна Бончева – Лечева. 

- Г-н Леков, как един висококва-
лифициран млад човек избира да
остане в малкия град?

- Вече осем години ние работим в
завод „Електростарт”, разширихме
производството, търсим възмож-
ности за релизиране на продукцията
на европейския пазар. Аз съм жител
на Вършец, част от бизнеса ми е тук,
част – в София. Когато човек вложи
толкова енергия, време и пари за раз-
витието на едно предприятие, не му е
безразлично какво се случва в насе-
леното място, а иска да допринесе за
просперитета му. Аз вярвам в доб-
рото бъдеще на Вършец като балне-
оложки курорт.    

- Г-н Леков, днес, девет месеца
след началото на мандата, кои са
най-важните проблеми и задачи  в
работата на Общинския съвет във
Вършец? 

- Вършец като всяка община има

много пробеми, свързани с ежедне-
вието, но една от най-важните задачи
пред нас е издигането на Вършец от-
ново като национален и междунаро-
ден курорт. Сега е моментът да се
вземат решения с определящо значе-
ние за бъдещето на общината. В рам-
ките на Европейския съюз България
има най-много шансове да се ут-
върди като място за SPA–туризъм.
Нито морският, нито планинският
туризъм имат големи перспективи,
защото трябва да се конкурират с ут-
върдените европейски курорти. Ку-
рортите с минерална вода, чист
въздух и богата зеленина са предпо-
читани. А във Вършец тези природни
дадености са в изобилие.

Задължение на Общинския съвет е
да мисли в перспектива. Да взима та-
кива решния, които да създават бла-
гоприятен инвеститорски климат, да
се решават инфраструктурните про-
блеми. Необходимо е отговорно от-
ношение от всички съветници. Да се
вниква в същността на поставения
проблем, а не да се гласува „за” или
„против” само, за да бъдем опозиция.

В Общинския съвет преминахме
през труден период, сега заседанията
се провеждат редовно, работим ин-
тензивно, взимат се много решения.

Едно важно решение бе за канди-
датстването с проект за изграждане
на нова пречиствателна станция за
отпадни води. Проектът е внесен и
очакваме резултат през септември.
Надяваме се да е благоприятен, за-
щото бяхме поканени на работна
среща в Министерството на опазва-
нето на околната среда и водите.
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Нашите общински съветници
НИКОЛАЙ ЛЕКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИН-

СКИЯ СЪВЕТ – „ОБЩИ-
НАТА ЩЕ СПЕЧЕЛИ ОТ
БЛАГОПРИЯТНИЯ ИН-
ВЕСТИТОРСКИ КЛИМАТ”

ЗА ДЕЛНИЦИТЕ И ПРАЗНИЦИТЕ НА ВЪРШЕЦ
Интервю с кмета на община Вършец Боряна Бончева - Лечева

Алеята с чинарите
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Очаква се до есента на 2008 г. над 60 % от

територията на страната ни да бъде покрита
от такива МИГ. По проект “Устойчиво раз-
витие на селските райони” бяха създадени
МИГ в 11 пилотни общини на България,
между които бе и община Вършец, но този
проект приключи през 2006 г.

Сега едно от изискванията е територията,
която обхващат да има минимум 10 хил. жи-
тели, затова се подходи към обединяване на
трите общини Годеч, Вършец и Берковица.
Друго изискване е територията да е хомо-
генна и с общи граници, а нас ни свързва

Стара планина, поминъка и манталитета на
хората и общите приоритети – развитие на ту-
ризма, инфраструктурата, заедно може да се
предложи един по-атрактивен туристически
продукт.

Крайният срок за подаване на проектите за
кандидатстване е 18 септември 2008 г., като
ще бъдат отпуснати от 10 хил. до 100 хил.
евро на всяка МИГ за кандидатстване, ре-
гистрация и техническа помощ, а сумата за
реализиране на стратегията, разработена от
тези групи е 2 милиона евро, за които ще се
кандидатства след 2009 г.  Новорегистрира-
ната МИГ ще управлява сама тези пари и ще

решава кой от проектите на трите общини ще
финансира. Партньорството ще е на принципа
на равнопоставеност при усвояване на средст-
вата, като в началото ще се осъществи обуче-
ние на капацитета, за да се предостави равен
шанс.

Основен лектор на семинара бе гостът от
Италия Фаусто Фаджоли  – маркетинг-мени-
джър на МИГ Алтра Романя, един от най-ав-
торитетните специалисти по селски туризъм в
Европа, преподавател в университети в Ев-
ропа и Япония. Ето какво сподели той:

“Вие трябва да представите пред света про-
дукт, който ви отличава и е идентичен за ре-
гиона. Трябва да се върнете обратно към
вашите корени,  произход,  минало и тради-
ции, които са уникални за всеки регион и
страна. Ако аз би трябвало да инвестирам в
България, бих направил това не в София, а в
селските райони, защото единственото нещо,
което не може да се копира е територията, зе-
мята, културата и идентичността на нацията.
Това е ваше наследство, което го има само тук
и никъде другаде. Ако аз тук намеря всичко
онова, което го има навсякъде по света като
кока-кола и продуктите на Мак Доналдс, то за
какво да идвам до България? 

В нашата МИГ Алтра Романя обединяваме
общини с общо население 90 хил. жители, из-
градили сме клубове за изделия, включили
сме проекти от различни браншове /тради-
ционен туризъм, минерални извори, СПА-
центрове, винарски, хранителен туризъм,
грънчарство, здравен туризъм, учебни ферми
на село/. Местната общност трябва добре да
знае какво се търси, от какво имат нужда дру-
гите. Аз мога да произвеждам и продавам ху-
баво вино например, дори мога да го
подарявам без пари, но ако човекът е въздър-
жател и не пие, то няма смисъл да му рекла-
мирам и продавам моя местен продукт. Във
вашия случай препоръчвам усилията ви да
бъдат насочени  към жителите на мегаполи-
сите, защото  чистият въздух е вашето бо-
гатство, хората ще плащат пари, за да идват
във вашата планина, но ако вие не отидете да
им го кажете, те няма откъде да го разберат,
т.е. нужна е и хубава реклама, за да се продава
един продукт. Ето защо инвестициите в кому-
никацията, рекламата и стратегията са също
толкова важни, както и инвестирането в
сгради, хотели и инфраструктура.” 

Изводът от семинара остава в обединяване
усилията на трите общини по създаване на
обща МИГ, нейната регистрация, изготвянето
на стратегия за устойчиво развитие, различна
от общинските стратегии и представянето на
общ туристически продукт на международ-
ния пазар.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ С ОБЩА
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ПОЗДРАВ КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА В

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински вестник

“Вършец” поздравява новородените
бебета: 
Славка, родена  на 9 юни с майка Ваня

Лилянова Димитрова;  
Валентин, роден на 14 юни с родители

Ивелина и Валентин Дойчинови;
Калоян, роден на 17 юни с майка

Мария Ритова Маринова;  
Лилия, родена на 29 юни с майка

Силвия Борисова Каменова;
Дияна, родена на 6 юли с майка Изаура

Радославова Аспарухова;
Петя, родена на 8 юли с родители

Симеонка Илиева и Петър Тодоров.
На бебетата и техните семейства –

ЧЕСТИТО!  Желаем им  много здраве
и сбъднати мечти! 
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Годините са пренесли във времето историята на
първите заселвания на озировци. Те са свързани
с бедността и силата на духа ,с любовта към зе-
мята и уважението към църковния храм.
Земята- тази страст за България.За нея са ста-
вали сватбени сделки, за нея са делени брат от
брата, за нея са водили дела, за нея са ставали
убийства.Все тази земя- кърмилница , любов и
бедност, мъка и болести.
От преплитането на истини, предания и ле-
генди, става ясно, че страшилището Чумата, ми-
тологизирана като зла жена, е преследвала
първите заселници от горната част на Балкана,

наречена Озировец. Така се родило и името
Озировци. 
С толкова любов съграденото село е трябвало
да бъде напуснато, вече пообработената земя -
изоставена, защото смъртта, причинена от Чу-
мата, ги следвала. Избавления виждали в мо-
литви и изграждане на храмове, в поклонение и
смирение пред Бога, уважение на свеще-
ника.Така първият манастир, който бил пост-
роен за молитви и почести бил Мътнишкият, а
после след изселването им в местността Голяк
съградили друг храм - св.Николай Мирликий-
ски. Изплашени от чумата, те избрали и оброк с

кръст в чест на св.Архангел Михаил. Надявали
се, че когато почитат Бога и правят само добро
в негова чест, злото няма да ги достигне. Но ето,
че Чумата пак ги споходила, започнал пак
страшния мор, заселниците преминали р.Черна
и се преселили на юг. За да се спасят от лошата
болест, повярвали в преданието, че ако се изоре
земята от два вола близнаци и от двама орачи-
близнаци, лошото вече няма да ги стига, нито
пък злата болест Чумата.Така и направили. Про-
стичко и човешки търсели избавления в чудеса,
като строели храмове, митологизирали моменти
от бита си. Бедни и немощни, не намирали

друго спасение. Любовта към земята и храма -
това били духовните им учители. По това време
и в Европа върлувала също болестта чума и  във
Виена, например е построен паметник на цен-
тралния площад в нейна чест.
Така с молитви към Бога озировци построили
нов храм св.Николай.Свещеникът, доживял сто-
летие, се казвал Мирезински, а местността, в
която бил храмът, хората нарекли Мирезинето.
Дълъг и труден бил пътят на първите заселници
озировци, но пък той калил волята им за живот,
укрепил вярата им в Бога, направил ги по-смели
и горди.

Тодорка ИВАНЧЕВА

Първите заселници в Горно Озирово - озировци
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- Освен за центъра, какво се прави за кварта-

лите на града?
- Извърши се подмяна на водопроводни отклоне-

ния и водопровод по бул.”България” в кв. Красна.
Отпочваме  проекта за благоустрояване на ромския

квартал Изток с изграждане на улици. Въпреки, че
вече е избран изпълнител, проблемът е, че жителите
не са се включили в изградената канализационна
мрежа и  че имотите им са хаотично разположени.

В кв. Заножене се извърши ремонт на асфалтовата
настилка на пътя Заножене – Водопада, ограждане
на разширения  гробищния парк, възстанови се
чешма, работи се по поддръжка на осветлението.
Приключи първия етап и са осигурени средства за
втория етап от канализацията на квартала и изграж-
дането на улиците “Липа” и “Бреза”.

- С какво се подобри инфраструктурата в се-
лата от община Вършец?

- В с. Спанчевци издължихме направените разходи
от миналата година и продължихме стенописа на
църквата, изградено е и външно осветление на храма.
В с. Г. Озирово се изгражда отводнителен канал и се
благоустроява гробищния парк. В с. Д. Озирово се
извършва ремонт на сградата на кметството и се из-
граждат тротоарни настилки. Тротоарни настилки се
изграждат и в селата Черкаски, Драганица, Стояново,
Долна Бяла Речка. За църквата в Драганица сме из-
готвили КСС с цел набиране на средства за ремонт.

Ремонтира се пътя Вършец- Горна Бела речка, из-
гражда се водопровод в Г.Б.Речка, за да захраним гро-
бищния парк с вода.

- Много от жителите и гостите на Вършец се
оплакват от влошеното качество на питейната
вода, какво прави Общината в тази посока? Как
се разрешава проблема с твърдите битови отпа-
дъци?

- Разговорите ми с ВиК – Монтана за подобряване
качеството на питейната вода са почти ежедневни.
Напоследък то е влошено от падналите дъждове и
лошото пречистване на водата в зоната на водохва-
щане, и от непочистените тръби.

Изготвен е проект за изграждане на пречиства-
телна станция за питейни води, като в момента се
търси подходящ общински терен за разполагане на
съоръженията.

По отношение на боклука, Общината вече е за-
дължена за извозва отпадъците до регионалното депо
в Монтана, като за целта трябва да се закрие и ре-
култивира старото сметище на Вършец. 

По Оперативна програма на Европейския съюз
“Околна среда” са внесени проекти за пречиства-
телна станция за отпадни води и разрешаването про-
блема с твърдите битови отпадъци.

-  Курортната слава на Вършец е свързана
преди всичко с двете балнеолечебници с мине-
рална вода. Какво е тяхното състояние?

- След прекъсване през зимния сезон, Новата баня
е отворена от м. април. Радостното е, че до края на
юли броят на ползвателите й е нараснал два пъти в
сравнение със същия период на миналата година,
което говори за тенденция в увеличаване на почива-
щите.

Разработен е проект от СБР – НК, подкрепен от
Община Вършец за реставриране на т.нар. Стара
баня и изграждане в нея на Национален музей на бал-
неологията, който ще е единствен и уникален за Бъл-
гария.

- Какво се прави за градския лесопарк, който е
гордостта и една от емблемите на Вършец?

-  Стартирахме проект по програма ФАР “Екопарк
за почивка и туризъм”. Знаете, че финансирането на
проекти по програма ФАР беше спряно, но хубавата
новина е, че преди един месец се отпуснаха финан-
сови средства, с които стартира процедура за избор
на изпълнител на обекта. Предвидено е изграждане
на кътове за отдих, монтиране на пейки, беседка, ос-
ветление, озеленяване и залесяване на парка, из-
граждането на спортни и детски площадки. По
същия проект в момента се ремонтира Художестве-
ната галерия в града ни.

- Актуално е да се говори за прозрачност в мест-
ната власт, за по-широка комуникация с мест-
ната общност. Какво прави ОбА в тази посока?

- Едно от предизборните обещания – възстановя-
ване  на местния радиовъзел вече е факт. Изгради се
радиолокационна мрежа във Вършец и в селата от
общината. Хората имат възможност да се информи-
рат чрез него и чрез местния вестник “Вършец”,
който излиза ежемесечно. Заседанията на Общин-
ския съвет са открити и на тях могат да присъстват
всички граждани.

Изградихме система за денонощно видеонаблю-

дение на възлови места в общината, предстои ней-
ното разширяване. Целта е намаляване на вандал-
щината, стопиране образуването на
нерегламентирани сметища, както и взимане на
мерки по опазване собствеността на гражданите и
тяхната безопасност. Чрез тази система всеки интер-
нет потребител ще може да наблюдава на живо случ-
ващото се пред камерите за видеонаблюдение.

- Какво е състоянието на мрежата от училища
и детски градини в общината, предстои ли опти-
мизация от новата учебна година?

-  Проблемът с училищната мрежа е една от голе-
мите болки, които нося в душата си като родител,
като майка и преди всичко като човек. Проведох
много срещи с директорите на учебни заведения, с
общински съветници, с родители, потърсихме реше-
ние на проблема, но за съжаление малкият брой деца
в общината и въвеждането на системата на делеги-
раните бюджети доведе до закриване на училището
в с. Д. Озирово, сливането на НУ “Св.св.Кирил и Ме-
тодий” със СОУ, закриване на детските градини в
Г.Озирово и ОДЗ “Радост” във Вършец. Изготвената
Програма за оптимизиране предвижда отпускането
от Републиканския бюджет на средства за строи-
телно-ремонтни дейности, закупуване на училищни
автобуси за извозване на децата от закритите учи-
лища до средищното училище, изплащане на обез-
щетения на персонала. Вече пристигнаха първите 50
% от средствата, които възлизат на 250 хил. лв.

Изправени бяхме пред опасността за закриване на
ОПГИ от министъра на образованието, но Общин-
ският съвет взе решение за преобразуването му в об-
щинско училище като Професионална гимназия по
икономика и туризъм.

- Как ще се запазят сградите на закритите
детски градини и училища, мислите ли за тях-
ното използване?

- Имаме намерение сградата на ОДЗ “Радост” да се
преобразува в Младежки дом и детска млечна кухня
или в Дом за стари хора, тъй като проекта за стар-
чески дом в с. Г. Озирово няма да може да се реали-
зира поради голямата му стойност  от 1.5 млн. лв.
Социалният инвестиционен фонд финансира про-
екти на стойност до 4 000 хил.лв, т.е. проекта за стар-
чески дом, който сме наследили е няколко пъти над
допустимото изискване, при това в него не бяха
включени ремонти по електрическата  и ОВИ-ин-
сталациите.

Изготвихме проект по ОП “Регионално развитие”
/за Образование/ за основен ремонт на сградата, об-
завеждане и оборудване на НУ “Кирил и Методий”
и изграждане на спортни площадки в двора на учи-
лището.

В ОДЗ “Слънце” предстои ремонт и саниране на
сградата по програма за енергийна ефективност.

- Какво се прави за задържане на младите хора
в общината?

- Едно от първите неща, които направихме е “под-
младяване” на общината чрез стимулиране на раж-
даемостта, като на всяко новородено дете отпускаме
по 1000 лв, ако родителите му отговорят на опред-
елени критерии.

За пръв път имаме изготвен и приет от ОбС кул-
турен календар, който в сравнение с други години е
наситен с ежеседмични театрални постановки, праз-
ници, развлекателни програми.

- Какво Ви предстои от тук нататък?
- Подготвяме проекти за водоснабдяване, канали-

зация и изграждане на пречиствателни съоръжения в
селата Спанчевци, Черкаски, Драганица, Д. Озирово,
на отводнителен канал в с. Стояново.

Изготвени и одобрени са над 20  проекта за вилни
селища и СПА-хотели от български и чуждестранни
инвеститори, очакваме тяхното реализиране. Работи
се с идеята за нискоетажно строителство и вилни се-
лища, за да се запази духа, атмосферата и архитек-
турния облик на курорта.

Въпреки ограничените финансови средства жела-
нието ни е да поддържаме зелените терени, като за-
купихме техника за поддържане на тревните площи.

Вече започва да се усеща местната инициативност
чрез ремонт и разкриване на частни домове и къщи
за гости, една инициатива, която подкрепям изцяло
и която ще допринесе за  придаването на нов евро-
пейски облик на курорта. И понеже заговорихме за
курорта, това което ни предстои съвсем скоро е про-
веждането на Празника на курорта, минералната вода
и балкана “Вършец 2008”, в дните на който жителите
и гостите ще се насладят на многобройните кон-
церти,  спортни състезания, надпявания, детски и раз-
влекателни програми. Пожелавам им приятни
изживявания и незабравими спомени.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗА ДЕЛНИЦИТЕ И ПРАЗНИЦИТЕ НА ВЪРШЕЦ
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Този проект е важен по няколко причини. Първо -

пречиствателната станция е необходима на Вършец.
Второ - инвстицията надхвърля пет милиона лева,
които са сто процента субсидия, със собствени сили
общината едва ли би успяла. Не на последно място,
по законите на ЕС, Вършец като община с над 10 хи-
ляди жители задължително трябва да изгради пре-
чествателна станция до 2010 гоидна, иначе подлежи
на годишна глоба от 50 хиляди лева.  

Кандидатстваме с още един проект, свързан с раз-
работването на нова стратегия за обработването на
отпадъци. Два сериозни проблема, които не трябва да
се подценяват. 

-Пътната инфраструктура винаги е била бо-
лезнен проблем, вижда се че се асвалтират пъти-
щата, улиците?

-Работим по този проблем. До края на годината ще
бъде завършен участъка Берковица – Вършец. Ас-
валтират се главните улици в града.

Открихме обществена поръчка за изграждане на
улиците в квартал „Изток”. Вече е избран изпълнител
– „Пътстрой инжинеринг – М”. 

Проблемът с водопроводите и канализацията е
сложен, особено в селата. Подготвяме проекти за
Спанчевци, Драганица и Черкаски за изграждане на
водопроводна мрежа, канализация и пречистване на
отпадните води. Чакаме програма, по която да кан-
дидатстваме за средства.

- Говорим за инвестиции и за бъдеще, какво
можем да очакваме реално да се случи?

- Ролята на Общинския съвет е да подкрепя сери-
озните инвеститорски намерения. Надяваме се пус-
кането на хотелите на Монт -7 и на Вътко Маринов до
есента, идването на по-заможни турсти да бъде добър
знак за инвеститорите, които да влагат в обекти за раз-
влечение и отдих. 

Надяваме се също собстевениците на профилак-
ториума на Химко скоро да започнат реконструкция
и строеж, да започне и строежа на хотела на Гатев.
Превръщането на Вършец в национален курорт ще
доведе до поскъпването на земите, това е от полза за
местното население. Ще се разкрият работни места.
Ще се подобри благосъстоянието. Затова трябва да
бъдем отворени към новото. Велинград е пример,
който можем да следваме за използването на мине-
ралните  води, изградените  бази се използват и от
местното население и от гостите.

- Какво е положението със здравеопазването в
общината?

- Медицинският център е с нов управител – д-р
Юлия Бъчварова. Очакваме в кратки срокове да пред-
стави програма за развитие на медицинския център.
Той е юридическо лице със собствен бюджет и е на
самоиздръжка. Общината е собственик само на сгра-
дата. Очакваме в него да бъдат привлечени добри спе-
циалисти от различни области на медицината, които
да бъдат на разположение на местното население. 

- Реформата в образованието налага промени и
във Вършец, предполагам, че това са решения,

които трудно сте взели?
- Оптимизация на училищната мрежа е трябвало

да бъде предприета отдавна. Бяхме принудени да на-
правим тези промени, защото ако продължаваха да
съществуват самостоятелно и СОУ „Иван Вазов” и
НУ „Св.св. Кирил и Методий” при сегашната сис-
тема на финансиране щяха да стигнат до фалит. Въ-
просът беше анализиран внимателно, въпреки
трудностите сега оптимизацията  ще бъде от полза за
учениците и за учителите. 

Младите хора са в центъра на нашето внимание.
Въпросът за задържане на младите във Вършец е
първостепенен, защото без хора всяко развитие е не-
възможно. Предприели сме мерки за стимулиране на
раждаемостта, грижи за устройване младите специа-
листи на работа. 

Проучваме възможността за откриване във Вър-
шец на Колеж по туризъм с чуждо участие – про-
грама и преподаватели от някой утвърден западен
колеж. Откриването на такъв колеж ще бъде прието
добре, защото ще подготвя обучени собствени кадри
за хотелите и SPA-центровете. Смятаме, че ще бъде
подкрепено в национален и международен мащаб. 

В „Електростарт” имаме утвърден стил на работа
с персонала и по-специално с младите хора – непре-
къснато подобряване на квалификацията чрез кур-
сове. Смятам, че това е необходимо да се приложи и
в другите фирми и предприятия.

- Какво е взаимодействието с кмета и общин-
ска администрация? 

- Ние работим за изпълнението на една програма.
Общинският съвет е законодателния орган, в него се
взимат решения, но ние съветниците винаги сме го-
тови да подпомогнем общинска администрация  с
всичко – знания, умения, лобиране. Мога да съдей-
ствам за връзките с държавната администрация и На-
родното събрание.

- Всички с радост очакваме Празника на ку-
рорта минералната вода и Балкана, какво ново
ще се случи тази година?

- Празникът е чудесен повод всички приятели на
вършец да се съберат тук, да дойдат много нови гости,
които да ни станат приятели. Постарахме се и смя-
там, че вършечени ще бъдат приятни изненадани.

Потвърдено е участието на чужди посланици,
очакваме министри, ръководители от всички градове,
в които Специализирани болници за рехабилитация
имат бази. Най-известни певци и изпълнители ще
участват в културната програма. 

Общинският съвет трябва да се мобилизира и да
свърши своята работа следващите 4-5 години. Нека
екипът се сплоти и да работи за ползата на общината.
Всеки съветник да стане истински действащ общин-
ски съветник, с активно отношение към проблемите,
които се решават. Нека реализираме проектите, които
държавата дава възможност да бъдат осъществени,
да създадем подходяща база и условия за тези, които
ще направят големите инвестиции за изграждането
на Вършец като национален и международен курорт.

Разговора води: Юлия АНТОНОВА

НИКОЛАЙ ЛЕКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – „ОБЩИНАТА ЩЕ СПЕЧЕЛИ
ОТ БЛАГОПРИЯТНИЯ ИНВЕСТИТОРСКИ КЛИМАТ”

ППППоооо     сссс ееееллллаааатттт аааа
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Като част от цялостен проект за изгра-
ждане на склад с ремонтно-механичен
цех и битов корпус, през месец септември
т.г. в двора на фирма “Електростарт” АД
във Вършец ще бъде тържествено от-
крита нова озеленена площадка с цветя,
декоративни храсти, дървета и малък ро-
зариум. Тя е разположена на площ от
около два декара и освен засадените
смърчове, чинари, липи, брези и вечнозе-
лени храсти като хвойни и туи, включва
пейки за отдих и бъдещ тенис-корт за
служителите.

Първото декоративно дръвче  засадиха
инж. Анатоли Димитров и Кирил Арги-
ров – едни от собствениците на предприя-
тието, заедно с бизнес-партньори от
Сирия, които бяха на посещение в завода
за дросели.

Идеята на ръководството на фирмата, в
лицето на инж. Анатоли Димитров- Из-
пълнителен директор, Кирил Аргиров и
Николай Леков- членове на Съвета на ди-
ректорите, е да се постави началото на
една нова традиция -  всички  чужде-
странни и български клиенти и партньори
да засадят по едно декоративно дръвче,
като символ на коректните бизнес-отно-
шения и като сантиментален жест, който
да им напомня за  «Електростарт» АД, за
град Вършец и да ги връща отново тук.

Изпълнител на озеленителните дейно-
сти е фирма ГРАДИНА ДИЗАЙН ЕООД –
гр. София с управител Гергана Въглярска,
озеленила и други обекти в гр. Вършец,
последният от които е триъгълната гра-
динка срещу църквата.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПЛАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ

Европейски съюз Европейски социален фонд

Ръководството на “Електростарт” АД – гр.Вършец съобщава, че 
през месец Септември 2007г.  дружеството кандидатства и бе одобрено за участие в

проект по:

ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ  НА  ЧОВЕШКИТЕ  РЕСУРСИ"

2007 - 2013 година
на стойност 152 657,66 лева

Обучение на човешките ресурси в "Електростарт" АД - гр.Вършец
На 11.04.2008г. "Електростарт" АД - гр.Вършец и  Дирекция "РСЗ" - гр.Монтана

подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП "РЧР" - ESF-2101-05-02002
за осъществяването на проект "Обучение на човешките ресурси в "Електростарт" АД -
гр.Вършец", Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG 051РО 001/07/2.1-01 "Квали-
фикационни услуги и обучения за заети лица".

ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Раз-
витие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски
социален фонд 2007 - 2013г. Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" е
съставна част на Националната стратегическа референтна рамка.

Целта на  Националната стратегическа референтна рамка е развитие на човешкия ка-
питал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

Целта на ПРОЕКТА е повишаване квалификацията на служителите в "Електро-
старт" АД и придобиване на нови знания и умения.

Проектът "Обучение на човешките ресурси в "Електростарт" АД - гр.Вършец" оси-
гурява професионално обучение на 207 служители във фирмата по:

• ИКТ - специалност "Текстообработка"
• чужд език - специалност: "Бизнес-английски език" 
• ключови компетенции - специалност "Формиране на ключови компетенции"
Реализирането на ПРОЕКТА ще доведе до придобиване на умения за:
• работа с компютърна и офис техника;
• ползване на кореспондентски информационни технологии за работа с документи;
• осъществяване на комуникации с партньори и контрагенти на фирмата на английски

език;
• изготвяне на делова кореспонденция на английски език, съгласно европейските стан-

дарти;
• управление на целите и времето;
• управление и участие в корпоративни проекти;
• мениджърски умения;
• изграждане и работа в екип;
• ефективна междуличностна комуникация;
Тези умения предоставят възможност на персонала на фирмата да общува и да се обу-

чава във водещи чуждестранни предприятия от бранша, както и да проследяват най - но-
вите технологии чрез Интернет, чуждестранни професионални издания и др.

"ЕЛЕКТРОСТАРТ" АД е експортно ориентирано предприятие и единствен производи-
тел на дросели в България - владеенето на английски език,  ИКТ и комуникативността са
възможност за усвояване на нови знания и умения, водещи до повишаване квалифика-
цията на служителите, а от там и увеличаване на производителността.

ПРОЕКТЪТ стартира на 01.07.2008г. Периодът за реализация е от 01.07.2008 г. - до
31.08.2009 г.

Всички курсисти, успешно издържали изпитите по съответната специалност, ще полу-
чат Удостоверение за професионална квалификация.

Мария Христова Вълчева
/Координатор на ПРОЕКТА/

ПОСТАВЕНО Е НАЧАЛОТО НА НОВА ТРАДИЦИЯ
ВЪВ ФИРМА “ЕЛЕКТРОСТАРТ”АД

Към 31.12.07 г. общият брой на населението на Община
Вършец възлиза на 8860, в т.ч.: 
- 4277 мъже
- 4583 жени 

Брой на населението в Община Вършец по възраст:
Под трудоспособна възраст 1446

В трудоспособна възраст 4733

Над трудоспособна възраст 2681

/по данни на НСИ- Териториално статистическо бюро – Монтана/

Естествено и механично движение на населението на Община Вършец
година живородени умрели Естествен прираст заселени изселени Механичен прираст
2001 87 152 -65 336 321 15
2002 69 196 -127 131 233 -102
2003 82 187 -105 238 268 -30
2004 82 199 -117 148 225 -77
2005 86 180 -94 118 244 -126
2006 81 161 -80 139 192 -53
2007 97 165 -68 254 222 32

Коефициенти на демографско развитие в Община Вършец
година Раждаемост Смъртност Естествен прираст Брачност
2001 8.9% 15.5% -6.6% 2.1%
2002 7.1% 20.2% -13.1% 1.8%
2003 8.6% 19.7% -11.1% 1.1%
2004 8.8% 21.3% -12.5% 1.5%
2005 9.4% 19.7% -10.3% 1.3%
2006 9.0% 18.0% -9.0% 2.2%
2007 10.9% 18.6% -7.7% 2.1%

Демографска характеристика
на Община Вършец 20007 г.
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І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА
ДЛЪЖНОСТТА:

Директорът на детската градина
планира, организира, ръководи и от-
говаря за осъществяването на дър-
жавната политика в областта на
образованието и предучилищното
възпитание на децата и за цялост-
ната административно-управленска
и финансова дейност на детското за-
ведение. Характеристиката на длъж-
ността “директор” на общинска
детска градина се предоставя на кан-
дидатите, за да се запознаят с нея,
при подаване на документите.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗА-
ЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Да са български граждани.
2. Да отговарят на изискванията на

чл.40, ал.4 от Закона за народната
просвета – да не са осъждани на ли-
шаване от свобода с влязла в сила
присъда за умишлено престъпление,
да не са лишени от право да упраж-
няват професията си, да не страдат
от заболявания и отклонения, които
застрашават живота или здравето на
децата.

3. Да нямат наложено дисципли-
нарно наказание “уволнение” по
чл.188, т. 3 от КТ, освен ако наказа-
нието е заличено и трудовото им
правоотношение да не е било пре-
кратявано на основание чл.330, ал.2,
т. 6 от КТ.

4. Да не е прекратен трудовият му
договор като директор на основание
чл.328, ал.1, т. 5 от Кодекса на труда
в едногодишен срок преди подаване
на документите за конкурса, освен
ако уволнението не е отменено като
незаконно по надлежния ред.

5. Да имат завършено висше об-
разование с образователно-квалифи-
кационна степен “бакалавър” или “
магистър” и професионална квали-
фикация “учител” и педагогическа
специалност, която позволява да се
изпълнява нормата за задължителна
преподавателска работа на директор
/ чл.3 от Наредба № 3 от 18.02. 2008
година за нормите за преподавател-
ска работа и реда за определяне чис-
леността на персонала в системата
на народната просвета/ в детската
градина, за която кандидатстват в съ-
ответствие с чл. 37, ал. 2 от Закона
за народната просвета.

6.  Да имат най-малко 3 години
учителски трудов стаж по смисъла
на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж. 

Ползването на чужд език и ком-
пютърна грамотност са предимство.

ІII. НЕОБХОДИМИ ДОКУ-
МЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОН-
КУРСИТЕ:

1. Заявление за участие в кон-
курса, адресирано до Кмета на об-

щина Вършец. В случай, че се кан-
дидатства за повече от една конкур-
сна длъжност, кандидатът подава
едно заявление, в което подрежда
желанията си.

2. Документ за самоличност
/копие и оригинал за сверяване/.

3. Документи за завършена степен
и специалност на висшето образова-
ние, професионална квалификация
“учител”, педагогическа правоспо-
собност /копие и оригинал за сверя-
ване/.

4. Свидетелство за съдимост /ори-
гинал/.

5. Удостоверение, че лицето не се
води на диспансерен учет за пси-
хично заболяване /оригинал/.

6. Карта за предварителен меди-
цински преглед във връзка с канди-
датстването за длъжността
«директор» на детска градина /ори-
гинал/.

7. Документи, удостоверяващи
продължителността на професио-
налния опит - трудова и / или слу-
жебна книжка, осигурителна книжка
или друг документ, удостоверяващ
осигурителен стаж /копие и ориги-
нал за сверяване/.

8. Професионална автобиография
- CV.

9. Други документи, ако кандида-
тът притежава такива – за научно
звание или научна степен, за профе-
сионално-квалификационни степени
/копие и оригинал за сверяване/.

10. Проектопрограма за развитие
на детската градина за период от 3
години.

IV. ДОПУСКАНЕ ДО КОН-
КУРС

1. Кандидатите подават докумен-
тите си в общината, като представят
оригиналите за сверяване.

2. Кметът на общината определя
със заповед датата на провеждане на
конкурса, но не по-късно от 1 месец
след изтичане на срока за подаване
на документите /чл. 91, ал.2, т.3 от
КТ/.

3. Допускането на кандидатите до
конкурс се осъществява в общината,
където са подадени документите, в
съответствие с чл. 93, ал.1 от КТ от
комисия, назначена от кмета на об-
щината.

4. В съответствие с изискванията
на чл. 93, ал.2 от КТ председателят
на комисията по допускане до кон-
курс съобщава с писмо с обратна
разписка на недопуснатите канди-
дати съображенията за отказа. В 7-
дневен срок от съобщението те
могат да направят възражение пред
кмета на общината, обявил кон-
курса, който в 3-дневен срок от по-
лучаване на възражението решава
въпроса окончателно и ги уведомява

с писмо с обратна разписка.
Комисията по допускане до кон-

курс изготвя протокол за решенията
си и го представя на кмета на общи-
ната.

5. В съответствие с чл.93, ал.3 от
КТ председателят на комисията по
допускане съобщава с писмо с об-
ратна разписка на допуснатите кан-
дидати датата, часът за започване и
мястото за провеждане на конкурса.

V. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
НА КОНКУРСА

1. Конкурсът за заемане на длъж-
ността "директор" на детска градна
се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи.
Писмата до недопуснатите до кон-
курс кандидати, със съображенията
за отказа, както и писмата до допус-
натите кандидати с посочената дата,
часът на започване и мястото за про-
веждане на конкурса, кандидатите
ще получат лично срещу подпис от
11 до 12 септември 2008г. в община
Вършец, в която са подали заявление
за участие в конкурсната процедура.  

1.2. Защита на проектопрограма за
развитие на съответната детска гра-
дина за период от 3 години.

1.3. Интервю-събеседване по нор-
мативната уредба, действаща в сис-
темата на народната просвета,
цялостната административно-управ-
ленска и финансова дейност на ди-
ректора в системата на
образованието от комисия за про-
веждане на конкурса, назначена от
кмета на общината, съгласно чл.94
от КТ.

2. Комисията за провеждане на
конкурса с кандидатите за заемане
на длъжността "директор" на детска
градина има седемчленен състав:

Председател – Началник на каби-
нета на Кмета на община Вършец

Членове :
1. Секретар на община Вършец
2. Експерт "Предучилищо възпи-
тание" в РИО на МОН, гр.Мон-
тана
3. Главен специалист "Образова-
ние"
4. Председател на комисията по
образование, култура, младежки
дейности, спорт и туризъм към
Общински съвет Вършец. 
5. Юрисконсулт
6. Представител на съответния
финансиращ орган

2.1. Комисията за провеждане на
конкурса осъществява работата си
със съдействието на технически сек-
ретар, посочен в заповедта, опред-
еляща състава на комисията.

3. Когато в деня на конкурса от-
съства член на комисията, кмета на
общината назначава със заповед
друг член заместващ отсъстващия.

VI. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛ-
ТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

1. Всеки член на комисията за про-
веждане на конкурса оценява в
точки по шестстепенна скала, при
най-ниска оценка единица, резулта-
тите на кандидатите от защита на
проектопрограмата и интервюто-съ-
беседване. 

2. Всеки член на комисията за про-
веждане на конкурса вписва в "Ин-
дивидуална оценъчна карта № 1"
оценките по отделните критерии.
Окончателният резултат от събесед-
ването за всеки кандидат е сбор от
точките на всеки член на комисията.

3. При събеседването с всеки кан-
дидат се води протокол, в който се
вписват

въпросите на комисията и отгово-
рите на кандидата. Протоколът се
подписва от членовете на комисията
и от техническия секретар.

4. Техническият секретар обоб-
щава оценките от оценъчните карти
на членовете на комисията и изготвя
"Оценъчна карта № 2 за окончател-
ния резултат", като изчислява сред-
ноаритметичната оценка /с точност
до 0,01/. "Оценъчна карта № 2 за
окончателния резултат" се подписва
от всички членове на комисията и се
предава на Председателя на коми-
сията за подпис.

5. Протоколите с резултатите от
събеседването, заедно с оценъчните
карти - 1 и 2, се представят на Кмета
на общината след приключване на
конкурса.

VII. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИ-
ДАТИТЕ:

1. Комисията по провеждане на
конкурса класира само кандидатите,
които са получили окончателен ре-
зултат от конкурса - оценка не по-
ниска от 4,50.

2. При равен резултат комисията
подрежда в класирането на по-
предно място кандидата с по-висока
квалификация.

3. При получени равни оценки и
еднаква квалификация, комисията
подрежда в класирането на по-
предно място кандидата с по-про-
дължителен стаж на ръководна
длъжност в системата на народната
просвета.

4. Протоколът с окончателните ре-
зултати от конкурса на класираните
кандидати, подписан от комисията,
се предлага на кмета на общината :  

�на първо място се класира кан-
дидатът, получил най-висок резултат
от втори и трети етап от конкурса; 

�комисията предлага на работо-
дателя да бъде сключен трудов дого-
вор с кандидата, класиран на първо
място на основание чл.96 от Кодекса
на труда /за неопределено време/

�да обяви нов конкурс, ако яви-
лите се кандидати не са покрили из-
искванията за минимум точки;

5. Протоколът от проведения кон-
курс се утвърждава от кмета на об-
щината.

6. Резултатите от конкурса се съ-
общават от кмета на общината в три-
дневен срок от провеждането му с
писмо с обратна разписка, съгласно
чл. 95, ал.2 от КТ.

7. При констатирани процедурни
нарушения в допускането и / или в
провеждането на конкурса кмета на
общината в зависимост от наруше-
нието може да сключи трудов дого-
вор със следващия класирал се
кандидат или да анулира конкурса
до момента на получаване на резул-
тата от конкурса.

VIII. ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУ-
ДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ:

1. Трудовото правоотношение въз-
никва с лицето, което е класирано на
първо място, от деня, в който е по-
лучило съобщението за резултата /
чл.96, ал.1 от КТ/. Кметът на общи-
ната сключва споразумение съгласно
чл.107 от КТ.

2. Ако лицето не постъпи на ра-
бота в срока по чл.96, ал.2 от КТ,
трудовото правоотношение се смята
за невъзникнало. В този случай тру-
довото правоотношение възниква
със следващия в класирането участ-
ник в конкурса, за което той се уве-
домява писмено.

3. Изпълнението на задълженията
по трудовото правоотношение за-
почва с 

постъпването на работа на лицето.
4. Документацията за всеки кон-

курс се съхранява 3 години в общи-
ната.

IX. СРОК И МЯСТО ЗА ПОД-
АВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават лично от
всеки кандидат или чрез пълномощ-
ник в отдел “Деловодство” на Об-
щина Вършец, град Вършец,
ул.”България” № 10 в едномесечен
срок – от 01.08.2008г. до 31.08.2008г.
/чл. 91, ал.2, т.3 от КТ/ от публику-
ване на обявата за конкурсите в
местния печат, след оповестяването
им по местния радиовазел и обявя-
ването им на табло за обяви на об-
щина Вършец.

Документите се подават в запеча-
тан плик с посочени имената на кан-
дидата, точен адрес и телефон за
връзка.

Телефони за справка: 09527/ 22-22;
вътр. 14 - Цветелина Въглярска;

факс: 09527/ 23-23; 
e-mail: admin_varshetz @ mail.bg

О Б Я В А
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

на основание Глава пета, Раздел IV «Конкурс», чл. 91 от Кодекса
на труда, във връзка с чл.37 ал.6 от Закона за народната просвета

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ
за следните длъжности:

ДИРЕКТОР    НА:
ОДЗ “СЛЪНЦЕ” – УЛ. «Д-Р ЕЛЕНА ТЕОДОСИЕВА», ГР.ВЪРШЕЦ

ЦДГ – С.ДОЛНО ОЗИРОВО, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
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Напоследък хората с радост каз-
ват – „болницата „Свети Мина” е
пълна с пациенти”, „започвам ра-
бота в база  №3”, думи, които зву-
чат приятно за всеки вършеченин,
защото пораждат надеждата, че се
възражда славата на Вършец като
курорт и традиционния поминък
за местното население. Сега сгра-
дата ни посреща с грейнала в цве-
товете на слънцето фасада и
затвърждава впечатлението, че
тук се работи  сериозно и с пер-
спектива. За това какво е напра-
вено и какво предстои
разговаряме с  управителя на Бол-
ница за рехабилитация „Св.
Мина” доц. д-р Антон Савов.

Ю. Антонова: Д-р Савов, раз-
полагате с най-голямата сграда
във Вършец, която е строена за
почивка и лечение и в момента
работи, какво сте предприели за
обновяването й?

Д-р А. Савов: Ремонтът, който
сега правим е по специален про-
ект за повишаване на енергийната
ефективност на сградите. Той е
свързан с новите тенденции за
пестеливо използване на енергий-
ните източници и опазване на
природните ресурси. Четири от
дванадесетте болници на Нацио-
налния комплекс за рехабилита-
ция са включени в проекта, една
от тях е нашата във Вършец.
Средствата, които се влагат в ре-
монта ще се възстановят от ико-
номиите на пари за гориво и
целогодишната работа на базата
приблизително за седем години.

Тук в разговора се включва из-
пълнителят на ремонта, директо-
рът на строително предтриятие в
„Емона” – Козлодуй – Калин Гео-
ргиев и ръководителя на обекта
Генов.

К. Георгиев: Нашата фирма е
главен изпълнител на четири
обекта по този проект. Фирмата
ни е сертифицирана за изпълне-
нието на такива обекти. Предва-
рително сме направили
наблюдение и изчисление какво
трябва да се направи за повиша-
ване на енергоефективността. Във
Вършец ще съсредоточим усилята
си сега, за да приведем обекта в
по-добър вид пред празника на
курорта. 

Ю.А.: Как успявате да ремон-
тирате сега, когато има доста
болни? 

Д-р А.С.: Това става с усилия от
нашия персонал, с много внима-

ние обясняваме на болните и се
извиняваме за създадените не-
удобства. Те също проявяват раз-
биране и се радват, че ще могат да
се лекуват при по-добри условия.
Строителите също се съобразяват
с режима на почивка на болните.

К.Г.: До 20 март успяхме да за-
вършим ремонта вътре. Отопли-
телната инсталация се
преустройва от парна на водог-
рейна. Радиаторите са прочис-
тени, работи се по котлето.
Сменена е дограмата с РVC – дог-
рама. Прави се рехабилитация на
фасадните стени. Ще се пусне ми-
нерална вода за битови нужди в
сградата.

Ю.А.: Освен условията, за ка-
чественото лечение решаваща
роля има персоналът. Разпола-
гате ли с достатъчно специа-
листи?

Д-р А.С.: Ние имаме и най-доб-
рия балнеологичен център, добра
физеотерапия - заведението е
строено с тази цел, но имаме и
квалифициран и мотивиран пер-
сонал. Сега работят 57 души,
може да достигнат до 70, които да
обслужват 300 – 350 пациенти
през август.

Ю.А.: Кои са вашите паци-
енти, как може да дойде на ле-
чение и почивка човек в „Св.
Мина” ?

А.С.: Най-често нашите паци-
енти пристигат по клинична пъ-
тека и направление от невролози
и ортопеди. Първа група инва-
лиди с придружител пребивават

безплатно. При нас са най-нис-
ките цени за тези, които желаят да
постъпят на свободно – 21 лева на
ден комплексна цена за хотел и
медицински услуги. По програ-
мите на  НОИ могат да се лекуват
при отлични условия.

Работим по традиция със Съюза
на слепите и на слепо-
глухите.Ако пристигат с влак ги
посрещаме на Мездра и ги пре-
возваме до Вършец. Във връзка с
това искам да предложа на Общи-
ната да помисли за откриването
на автобусна спирка при болни-
цата. Това много би облекчило на-
шите пациенти, които в повечето
случаи са трудно подвижни.

Паркът пред болницата се нуж-
дае от по-сериозно почистване и
грижи, разчитаме на подкрепа от
страна на Кмета и Общинския

съвет.
Инициативни местни хора

могат да предложат екскурзии до
Клисурския манастир, до Леде-
ника, разходки с велосипед, с ат-
ракционното влакче. Ремонтирали
сме киносалона, може да се вземе
под наем, да се изнасят програми.
Ще се радваме туристическият
бизнес да печели от нашите паци-
енти и така да им осигури по-при-
ятно пребиваване тук. Бъдещето
на Вършец е в развитието на ку-
рорта.

Всички твърдим това, на това
разчитаме, но явно трябва по-го-
ляма инициатива и предприемчи-
вост от страна на т.н. малък
бизнес и от страна на големите
инвеститори, за да се радваме  на
почиващи във Вършец.

Юлия АНТОНОВА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
“СВ. МИНА” ВЪЗРАЖДА КУРОРТНАТА СЛАВА НА ВЪРШЕЦ

Вършечките минерални извори са
съществували от незапомнени вре-
мена, твърди в своите изследвания
проф. Лазар Ванков, проучвал гео-
ложкото устройство на Вършец и
района.
Вършец “лежи” върху огромен дио-
ритно-гранитен блок, под който се
предполага, че има огромно езеро.
Една от последните сонди достига
над 600 м. линейна дълбочина, без
да пробие гранитния блок, който е
напукан и от тези пукнатини извира
минералната вода.
Стефан Николов, бивш кмет на
Вършец ни е разказвал, че по не-
гово искане града ни е посетен от
двама съветски професори, които
са проучила района и са съставили
карта. Картата е графична и според
Ст. Николов професорите са го уве-
рили, че минералната вода може да
излезе на 100-200 м. дълбочина към
района на железния мост към
Враца. По-късно такава карта не
можа да се намери.
Макар че в местността “Калето”
край кв. Заножене е имало римски
“кастел” /крепост/, няма убеди-
телни доказателства, че римляните
са използвали минералните води.
По-късно турците, които са били
твърде малко в нашия район, също
не са проявявали особен интерес
към “топлия гьол”.
Вършечките старейшини са знаели
за лечебната сила на извиращата из

под скалите вода, но са пазели това
в строга тайна, за да не нахлуят
чужди хора в селището. През 1850
г. местният жител Димитър Панов
Лучков, паднал от дърво и се нара-
нил тежко. Лекуват го безрезул-
татно. По спомени на д-р Кръстев –
лекар при баните през 1900 г., ста-
рейшините от Вършец решават да
потопят в “топлия гьол”  Лучков,
като това се вършело само нощно
време. Това е и причината 1850
година да се счита за рождена го-
дина на курорта Вършец.
След това, в продължение на 10-12
години не се споменава нищо за
вършечката лековита вода, но слуха
за нейната целебна сила бавно си
пробивал път.
В съседните селища Берковица и
Враца е имало големи турски гар-
низони. За тяхното обслужване е
бил назначен военен лекар, по на-
родност евреин. Той често пътувал
между Берковица и Враца и узнал
за лечебните свойства на вършеч-
ката минерална вода. Лекарят бил
приятел с големия врачански тър-
говец Стефанаки Савов, който бил
прикован от тежка болест на легло,
препоръчал му да бъде закаран във
Вършец. Старейшините и населе-
нието не допуснали до извора до-
карания болник, замервали го с
камъни и отправяли заплахи към
него. Близките на Савов потърсили
помощ от военния лекар, който из-

пратил от Берковица пристав и ня-
колко заптиета. Така Стефанаки
Савов бил допуснат до извора и
след като направил 15 бани, на-
пълно излекуван се прибрал във
Враца “за чудо и приказ” на врача-
ните, които знаели какво е било не-
говото тежко състояние. По този
начин Стефаанки Савов се явява
ПЪРВИЯ КУРОРТИСТ във Вър-
шец, тъй като лекувания през 1850
г. Лучков е бил местен жител, а чу-
дотворното излекуване на Савов е
станало през 1862 г.
През следващата 1863 г. по препо-
ръка на Савов, но с тескере от бер-
ковския каймакан е излекувана
врачанката хаджи Тодора Буюклий-
ска. Вършечени не били вече така
“свирепи” и допуснали до извора
баба Тодора. Тя била настанена в
дома на Георги Бояджията, който
станал и ПЪРВИЯТ НАЕМОДА-
ТЕЛ.
По съвет на Савов извора бил по-
чистен, направен бил сенник от
пръти, покрит с шума и папрат. До
извора вече били допускани всички
нуждаещи се, независимо от вяра и
народност. Експлоатацията на из-
вора фактически започва от 1863 г.,
когато черквата започва да взима
известни приходи от него.
Славата на лековитата вода бързо се
разнася  из целия Русенски вилает
/Северна България/. Слуховете дос-
тигнали и до русенския валия /уп-

равител/ Митхад паша, който бил
голям реформатор. Има доказател-
ства, че на 10-12 март 1867 г. той е
бил в Берковица и от там заедно с
голяма група лекари е посетил Вър-
шец, за да се запознае на място с
чудния извор /в-к “Дунав”, бр. 154,
155 и 156 от 1867 г./.
По молба на вършечките старей-
шини, берковските чорбаджии и
по-влиятелните турци, на пашата
било казано, че изворът е черковен
и го помолили да запази това му по-
ложение. Мидхад паша се съгласил
и разпоредил да се направят подоб-
рения около извора, да се построи
сграда, да се поддържа чистотата и
да се събира такса за къпането.
След това разпореждане положе-
нието на минералния извор се лега-
лизирало. Той бил отдаден за
стопанисване и ползване на Илия
Павлов /Иликьо/ за годишен наем
от 500 гроша.
Някъде към 1879 г. първата баня от
пръти, покрита с шума и папрат
вече била заменена с постройка от
камък, покрита с керемиди. В рон-
ливата скала били издълбани три
басейнчета с размери 3 на 2 м. и
един по-малък за ползване само от
болни с рани по тялото. През съ-
щата година бил построен и първия
двуетажен хотел от Илия Павлов, а
след това и хотел на училищното
настоятелство. В продължение на
няколко години били изградени

още осем двуетажни хотела, като
първите им етажи били гостил-
ници. 
Бедните във Вършец се къпели без-
платно. Влизането в басейна ста-
вало с бележка от банския лекар.
Илия Павлов стопанисвал извора
до 1885 г., след което държавата го
отчуждила и с малко подобрения го
ползвала до 1906 г.
През 1890 г. във в-к “Гражданин”
намираме дописка за “голямото”
банско строителство във Вършец.
До извора се издигнала по-голяма
стабилна постройка с две допълни-
телни помещения към нея – едното
“каса”, а другото, първата “полик-
линика” – малка стаичка за лекаря,
обзаведена с дървена маса и два
стола.
От 1888 г. до 1895 г. банята била на
отчет към берковския околийски
лекар, който два пъти седмично
идвал във Вършец и преглеждал
болните. Указанията за лечение
били: “Да се направят 20 жежки
бани, да се яде добре, да се диша
чист въздух и да не се работи тежка
работа”.
Първият НАЗНАЧЕН ВЪВ ВЪР-
ШЕЦ ЛЕКАР е бил  Герасим Кли-
сурски, работил тук през 1896 и
1897 г.

По материали от архива на
Иван КАЦАРОВ и 

Нора КАЦАРОВА - историк

ЗАЩО 1850 Г. СЕ СМЯТА ЗА РОЖДЕНА ДАТА НА КУРОРТА ВЪРШЕЦ?
КОЙ Е ПЪРВИЯТ КУРОРТИСТ? ИДВАЛ ЛИ Е МИТХАД ПАША ВЪВ ВЪРШЕЦ?

доц. Савов

СБР “Св. Мина”
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Едно от светилата на
развитието на курортното дело
във Вършец е д-р ДАМЯН
ИВАНОВ /1874 – 1959 г./, роден
в с. Балювица, Берковска
околия.

Той завършва гимназия в
София, а след това медицина в
гр. Грац, Австрия, откъдето се
завръща в родината през 1903 г.
Оценен много добре, е поканен
за секретар на Върховния
медицински съвет. По това
време д-р Никола Генадиев е
министър на търговията и
земеделието и научавайки за
него го изпраща в странство за
изучаване лечебните свойства
на минералната вода във
Вършец и методите за лечение с
нея.

През 1909 г. д-р Дамян
Иванов е командирован с.
Вършец. Това случайно
стечение на обстоятелствата
обаче определя цялостната му
съдба и по-нататъшна дейност,
свързана с курортното дело и
организирането на почивни
домове.

Д-р Дамян Иванов е първият
управител на новооткритата
през 1910 г. модерна минерална
баня във Вършец, на която
длъжност работи от месец март
1911 г. до 1914 г. и от 1920 до
1922 година.

От 1925 г. до 1941 г. е
управител на Чиновническото
кооперативно дружество и
завежда Летния дом във
Вършец.

С името на д-р Д. Иванов са
свързани първите крупни
мероприятия за развитието на
баните и курорта Вършец като
цяло. През зимния период е
действал заедно с арх. Никола
Нешев /проектирал сградата на
банята/ за отпускане на кредит

за изработване мебелите и
оборудването на минералната
баня и най-вече за кушетките,
които са били поръчани от
Пловдив.

Дело на доктора е
засаждането на боровия парк в
града, който е втори по
големина в страната ни след
Борисовата градина в София,
като осигурява посадъчен
материал от борове и смърчове
родни видове от горското
стопанство. Според Д. Иванов
бъдещият парк ще озонира
въздуха, което ще е полезно
както за вършечани, така и за
бъдещите посетители на
курорта и той ще се превърне в
място за отдих и почивка. През
това време докторът поръчва от
Германия и семена от различни
видове бор, фиданки на
декоративни дръвчета и храсти
и през 1912 г. започва
създаването на цветните
градинки около баните.

Дело на д-р Дамян Иванов са
още: изграждането на
цветарника в тогавашното село
Вършец, изграждането на
колонадата – казиното над
каптажите на минералната вода,
откриването на метеорологична
станция, поставянето на
електрическо осветление пред
баните и главната улица на
града.

В знак на признателност
пред баните в началото на
боровия парк е издигнат
паметник с неговия лик, а през
август 2004 г. беше поставена
паметна плоча в основата на
паметника и изградена чешма с
минерална вода.

Райна СИМОВА
/Данните са от архива на адв.

Г. СИМОВ/

ПОГЛЕД НАЗАД В МИНАЛОТО

НЕКА И СЛЕД КРАЯ ИМ БЪДЕМ ЗАЕДНО

Мария.Алипиева: Как виждате
развитието на туризма в града
ни?

ВЕНЦИ:  За мен  развитието му
не е спирала, има моменти на зас-
той, но сега може би най-точното е
да кажем, че туризмът се възражда
в нови измерения.

М.А. Какъв смисъл влагате в
тези нови измерения?

ВЕНЦИ: Днес има вече, както
виждате, едно ново наименование
на някои къщи, каквато е нашата.

М.А:. Много ми се иска да за-
почнем от името. Чудесно е, то
дава привкус на  някаква интим-
ност, напомня за познатото и  съ-
щевременно неизвестното. Не
зная дали това сте имали пред-
вид .или изобщо всичко, което
носи близост.

ПЕТРИНА: Да, понятието е по-
широко. Когато дойде ред да мис-
лим и върху това, дълго бяхме
разговаряли, че този кът трябва да
носи нещо много първично като
природата тук. Много важно, отно-
шението  към туристите да бъде не-
посредствено и да носи топлина.
Това е може би някаква, тъй да се
каже магия, в която се оглежда и
грижовния стопанин, и човекът,
който продава туристически про-
дукт, и” хазайката , която носи
кифла с каничка кафе”. Искам да
кажа, че са много нещата , които се
преплитат в израза стопани на къща
за гости.

М.А:.Когато започнахте да
мислите за туристическата си
къща за гости, за какво първо се
сетихте?

ВЕНЦИ: За това, че нашата къща
най-приляга да бъде за “мама,татко
и ние”, т.е. има да речем две стаи с
обща баня и тоалетна, има и апар-
таменти.

М.А.: Какво още и още може да
добавяте? Казахте в началото,че
виждате Възраждане на ту-
ризма.Всяко такова развитие из-
исква нови идеи, търпение и воля
да се реализира и разбира се,
помощ от страна на Общински
съвет ,Кмет, Сдружение и т. н.
Казвам  Сдружение и имам пред-
вид браншова  организация,
която да защитава интересите на
хората от този бизнес. Каква раз-
лика виждате в “ къща за гости”
и “самостоятелни стаи за гости”?

На една пряка от тук  пък четем
“Дават се квартири “.

ВЕНЦИ:  Аз лично смятам , че
има разлика. “Къща за гости” значи
всичко удобно като за гости, кът-
чета за отдих, за развлечения, въз-
можности да се упражнява отделно
хоби и т. н. А самостоятелни стаи за
гости, значи отделни стаи, които са
пригодени за преспиване. Ако
трябва да обобщя мнение, къщата
за гости предполага по- голяма са-
мостоятелност на гостите, а дру-
гото - просто преспиване, разбира
се, пак при много добри условия.

М.А.: А как си осигурявате ту-
ристи? Чувствате ли се подкре-
пени в този смисъл?

ПЕТРИНА: Е,може да се каже да,
но има още какво да се желае.

М.А.: А какъв вид гости пред-
почитате?

ВЕНЦИ: Всякакъв. Но къщата ни
е  преди всичко, както казахме, “за
мама татко и ние”,т.е, за семейства с
две деца, но е хубаво и фамилно да
се заеме цялата.

М.А:. А имали такива случаи?
ПЕТРИНА: Да, разбира се. Ми-

налата година имахме случай младо
семейство, което живее в Швеция,
тук са близките. Понеже искат да са
по- дълго заедно, заеха цялата къща
за почивка фамилно. По същия
начин са наели и една къща на мо-
рето. Могат да си го позволят.

ВЕНЦИ: Случвало се е да резер-
вират къщата и за големи партита,
тържества. Ето сега един наш голям
приятел ще празнува кръгла годиш-
нина, ще си покани гости за почив-
ните дни.

М.А.: Вероятно вече имате впе-
чатление какъв вид  туристи
имат предпочитание към Вър-
шец като туристическа дестина-
ция?

ПЕТРИНА: Ако мога да се изразя
така, “от всяка ръка” Идвали са бъл-
гарски турци, които от много го-
дини живеят в Турция, но от деца
си спомнят за Вършец, защото са
идвали тук с родителите си. Други,
които от много  години работят
навън научна работа, изморени от
шума и динамиката, търсят, спо-
койствието, тишината, трети, които
искат, хем спокойствието, хем до-
машния уют -да си приготвят скара,
сами да си покажат уменията за
лично угодничество и т.н.

М.А.: А вие как се вмествате
като хазаи в това  разнообразие
от различни гости?

ПЕТРИНА: Гледаме да не се на-
трапваме. Мислим, че трябва да
бъдем деликатни, да знаем мярата
на близост. Всеки добре знае, че ко-
гато иска да си почива, го прави по
свой начин. Ние както хора, които
сме решили да се занимаваме с този
вид дейност, също го знаем.

М.А.: От какво най-често се оп-
лакват туристите  като гости на
града?

ВЕНЦИ: Преди казваха, че са си
изпотрошили колите от лошите пъ-
тища.Сега можем да сме спо-
койни,че входните артерии към
града са оправени. Пътят през Ла-
катник вече е добър, някои от ули-
ците в града –също.За това,че
банята работи в ограничен брой ча-
сове, а все пак минералните води са
едно от най-големите богатства
тук.Други от гостите говорят, че
няма кино, развлечения и т.н.
Мисля си, че не е кой знае колко
трудно да се построи лятно кино,
спортната база изцяло да се под-
нови. Автогарата задължително да
се ремонтира. В сегашния си вид е
една развалина, а някои от турис-
тите все още пътуват с автобуси.

В нашата къща направихме един
ретро кът със снимки от миналото
на Вършец.От тях личи, че, град-
чето,т огава още село, е било посе-
щавано от всякакъв вид туристи -
интелигенти, селяни, дошли да си
починат от уморителния труд.

М.А.: Смятате ли,че е необхо-
димо да се разказва за гостите на
града, защото на мен ми се иска
да направим един такъв мате-
риал за вестника?

ПЕТРИНА: Разбира се, ние с удо-
волствие ще сътрудничим.Мислим
също , че за него трябва да помог-
нат и хората от информационния
център.

М.А:. Не казахте нищо за рек-
ламата тук на място, в града?

ВЕНЦИ: Разбира се, че трябва да
има. Ние използваме Интернет, но
защо не и друга реклама, ето дори
и във вестник “Вършец”, ако трябва
и да се плати.

М.А:. Ще помислим за такова
представяне на отделните къщи.

Със собствениците разговаря:
Мария  АЛИПИЕВА

ГЛЕДНА ТОЧКА

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА ВЪВ ВЪРШЕЦ
Петрина  и  Венци  - собственици  на  къща  за  гости

Римските стълби

Балнеолечебниците
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Младите танцьори от фолклорен ан-
самбъл «Младост» при Народно чита-
лище «Пробуда» - кв. Заножене взеха
участие в Международен детски фол-
клорен фестивал в град Младеновац,
Република Сърбия.
Фестивалът премина под мотото
«Мир по света и разбирателство
между народите» и в него взеха учас-
тие деца от цяла Южна Европа.
Нашият танцов състав се представи
отлично и получи призовата награда
на организаторите.
Създадоха се много топли и приятел-
ски контакти с децата от Сърбия и
Словакия поради сходството в езика и
лесната комуникация.
Домакините на фестивала получиха
персонални покани за връщане на ви-
зитата в България и в останалите
страни – участнички във форума.
Гостуването в Република Сърбия беше
един приятен, но същевременно и от-
говорен момент от лятната ваканция

на младите танцьори.
За прекрасното им представяне на
този международен форум, ръко-
водството на НЧ «Пробуда» им благо-
дари от все сърце, като им пожелава
за в бъдеще още по-високи успехи и
всеотдайност в развитието и популя-
ризирането на българската култура и
регион Вършец!

Марин МАРИНОВ
/Секретар на 
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Тази година Вършец е избран за домакин
на Международния фолклорен обучителен
семинар “Балканфолк”. Той се провежда за
11 пореден път и по традиция преподавате-
лите освен от България, са от още две бал-
кански държави по избор на самите курсисти.
Двадесет и четирима любители на българ-
ските, сръбски  и гръцки танци, песни и му-
зика, дошли тук от Русия, САЩ, Франция,
Австралия, Унгария и Хонг-Конг имат въз-
можност да усвоят тънкостите на балкан-
ските ритми чрез обучение от
професионални хореографи и музиканти.
Преподавател по български народни танци е
Емил Генов – гл. художествен ръководител на
студентски ансамбъл “Зорница” – гр. София,
по гръцки народни танци – Екатерини Ла-
луди /Какиа/ от гр. Солун, по сръбски на-
родни танци – Владимир Мутарджич от гр.
Ниш. Преподавател по българско народно
пеене е народната певица Галя Хараламбиева
– солист на хор Български гласове “Анге-
лите” и вокална формация “Дивна”, гр.
София, преподавателите по гъдулка, кавал,
тарамбука и акордеон също са от България.
Групите са разделени на начинаещи и на-
преднали, занятията се водят в репетицион-
ните зали на Общински детски комплекс –
Вършец. Децата от танцовите състави при
ОДК имат редкия шанс да се обучават без-
платно, да се докоснат до характерните танци
на другите балкански народи и да общуват с
гостите от другите държави.

Освен обучението, друга цел на участни-
ците от чужбина е разглеждането на забеле-
жителностите в региона, запознаването с
нашите традиции, фолклор и природа.

Ето какво споделиха някои от участниците
в семинара:

Виталий  Джума – директор на асоциа-
ция от НПО, занимаваща се с превенция
на СПИН, гр. Москва, Русия, 38-годишен:
Още от ученическите си години, когато кул-
турният обмен между България и Русия беше
по-интензивен, у мен се породи любов към
България, към вашите песни и танци. Много
пъти съм търсил начин да посетя курсове или
школи по български фолклор, но дори в Кул-
турния център на България в Москва не се
предлагат такива. За семинара разбрах от Ин-
тернет. Не се занимавам професионално с
фолклор, просто това е мое хоби. Природата
във Вършец е прекрасна, въздухът е упо-
ително чист, в сравнение с мегаполиса
Москва, тук е едно райско кътче, дробовете
ми са изцяло пречистени. Бих искал балкан-

ския фолклор да добие повече привърженици
у нас в Русия и да се популяризира повече, за
да се докоснат повече хора до това уникално
изкуство. 

Анна Травали, гр. Сидни, Австралия,
пенсионерка: В Австралия през свободното
си време танцувах  в  група за характерни
танци на народите и там видях едно-две бъл-
гарски хора, които много ми харесаха и ме
впечатлиха. През 2001 г. колегите от групата
ми разказаха за международния обучителен
семинар “Балканфолк” и  се включих в него,
той се провеждаше в България. Дойдох тук,
влюбих се във вашата страна, в българския
фолклор и култура и от 2002 година вече 6 го-
дини живея в България. Всяка година участ-
вам в семинара, без да съм пропускала нито
един, независимо в коя балканска държава се
провежда. Сега играя в танцов ансамбъл
“Зорница” и тъй като това не ми е доста-
тъчно, през уикенда взимам уроци по бъл-
гарски народни танци в столичен
фитнес-център.

Жителите на Вършец са дружелюбни и
гостоприемни, природните пейзажи, плани-
ната и чистия планински въздух ме омагьо-
саха със своята красота.

Клер Сион – студентка по математика и
физика, 19 годишна, гр. Сент Етиен,
Франция: Майка ми танцуваше в една френ-
ска асоциация “Мозайка”, в която изучаваха
международни танци и аз още от малка ходех
с нея, само за да гледам танците на различ-
ните народи. Най ми допаднаха балканските
ритми. Сега вкъщи почти не слушаме френ-
ска музика, а само балканска. За четвърти по-
реден път се обучавам в този международен
семинар, като отначало започнах да изучавам
само кавал, но когато вечер гледах репет-
ициите на колегите от танцовите школи по
време на семинарите, душата ми сама поиска
да играе. Затова тази година се включих в
групите по народни танци, български на-
родни песни и свирене на кавал.

Във Вършец  съм впечатлена от главната
улица с чинарите и макар че у нас също има
алеи с дървета, такава прекрасна алея като
тази тук не съм срещала.

Борислав Димитров – един от организато-
рите на “Балканфолк” сподели задоволството
си от любезността и топлотата на домакините
от ОДК, от прекрасните условия за репет-
иции и пожела следващия международен
обучителен семинар да се проведе отново във
Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

2-3 август /събота, неделя/
Състезания по ориентиране за традиционните
купи “Тодорини кукли” и  “Вършец - 2008 г.”

4 август /понеделник/
10.00ч. - Духова музика

Място: пред НЧ “Хр.Ботев”
10.30ч. - Тържествен водосвет. Връчване на па-

ричните премии на семействата с новородени
деца за периода от 01. - 07.2008г.
Mясто: пред НЧ “Хр.Ботев”

11.30ч. - Откриване на изложба от Пленер по жи-
вопис с художници от региона -
проф.Възвъзов преподавател в НБУ и ВИАС,
автор на емблемата на гр. Вършец Място: Ху-
дожествената галерия 

17.00ч. - Волейбол
Място: волейболното игрище 

18.00ч. - Футбол мъже - общинско първенство
Място: тенискортовете в Боров парк

19.30ч. - Духова музика
Място: пред  НЧ “Хр.Ботев” 

20.00ч. - Концерт на самодеен състав при НЧ
“Хр.Ботев”
Място: пред  НЧ “Хр.Ботев”

22.00 - 01.00ч. - Дискотека с DJ  Тони и Тишо
Място: естрадата на Банското казино 

5 август /вторник/
9:30ч. - Конкурс за детска рисунка върху асфалт

на тема „ Заедно за едно по светло бъдеще ”-
ОДК 
Място: Слънчевата градина

17.00ч. - Волейбол 
Място: волейболното игрище 

18.00ч. - Футбол
Място: тенискортовете в парка

19.30ч. - Духов оркестър - Вършец
Mясто: Слънчевата градина 

20.30ч. - Концерт на самодеен танцов състав
кв.Заножене, 
Място: Н.Ч.”Хр.Ботев” 

22.00-01.00ч. - Дискотека с DJ  Тони и Тишо
Място: естрадата на Банското казино 

6 август /сряда/
10.00ч. - Състезание за деца по майсторско управ-

ление на велосипеди
Място:Слънчевата градина

17.00ч. - Волейбол финал
Място: волейболното игрище 

18.00ч. - Футбол
Място: тенискортовете в парка

20.00ч. - Концерт на дует “Мечта”
Място: Н.Ч.”Хр.Ботев” 

21.00.ч - Фолк - шоу - парти

Място: естрадата на Банското казино 

7 август /четвъртък/
10.00ч.-Изложба „Непознатата Медека”

Място:Градски музей 
11.00ч. - Концерт на ОДК - Вършец

Място: пред НЧ “Хр.Ботев”
17.30ч. - Полуфинал футбол

Място: тенискортовете в парка
19.30ч. - Духов оркестър

Място: Слънчевата градина
20.00ч. - Концерт от Сокобаня - Сърбия

Място: пред НЧ “Хр.Ботев”
22.00 - 01.00ч. - Дискотека с DJ  Тони и Тишо

Място: естрадата на Банското казино 

8 август /петък/
10.00ч. - Изложба-базар на цветя 

Място: слънчевата градина
20.00ч. - Дефиле на мажоретен състав с духова

музика - ОДК
Място: пред НЧ “Хр.Ботев”

20.30ч. - Официална церемония по случаи  праз-
ника , тържественна заря 
Място: пред НЧ “Хр.Ботев”

21.30ч. - концерт на Николина Чакърдъкова
Място: пред НЧ “Хр.Ботев”

9 август /събота/
10.00ч. - Откриване „Алея на занаятите”

Място:бул.”България” пред слънчевата гра-
дина

10.30ч. - Среща с почетния гражданин Н. Статков 
Място: Художествената галерия

11.00ч. - Детско шоу
Място:пред НЧ “Хр.Ботев”

18.00ч. - Награждаване и финал по футбол
Място: тенискортовете

20.30ч. -  Теглене на печелившите номера от праз-
ничната томбола
Място: пред НЧ “Хр.Ботев”

21.00ч. - Концерт на  местна рок- група “M.O.G.”
и  Васко - кръпката
Място: пред НЧ”Хр.Ботев”

10 август /неделя/
10.00ч. - „Балканът пее”-фолклорен празник с уча-

стието на самодейни състави от региона
Място: местността “Иванчова поляна”

18.00ч. - семейно шоу от ЕКОПАК  България
Място: пред НЧ”Хр.Ботев”

20.00ч Закриване на Празника на курорта, мине-
ралната вода и Балкана
Място: Градски стадион

20.30ч. - Концерт на Лили Иванова
Място: Градски стадион

БАЛКАНСКИЯТ ФОЛКЛОР СЪБРА 
ПОЧИТАТЕЛИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ ВЪВ ВЪРШЕЦ

ПРОГРАМА
ЗА ПРАЗНИКА НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА  И

БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ” 2008

ДЕЦАТА ОТ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ “МЛАДОСТ” ПРЕДСТАВИХА ВЪРШЕЦ ПРЕД СВЕТА

На 08.08.2008 г. от 22.30 ч. пред Банското казино се организира дискотека на открито с
участието на рапъра Спенс и  републикански шампиони по брейк.

Заповядайте!

ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ВЪВ ВЪРШЕЦ
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