
Награди за особени заслуги в
областта на просветното, кул-
турното и синдикално дело за
2019 г. бяха присъдени на спе-
циална церемония в присъст-
вието на президента на КТ
„Подкрепа“ инж. Димитър Ма-
нолов, почетния президент на
КТ „Подкрепа“ д-р Константин
Тренчев, министъра и зам.-ми-
нистъра на образованието и на-
уката Красимир Вълчев и Таня
Михайлова, кмета на София
Йорданка Фандъкова, зам.-
кмета на София д-р Чобанов, на-
чалника на РУО София д-р
Ваня Кастрева и др.

На високия форум бяха връ-

чени наградите „Стоян Михай-
ловски“ на учители за особени
заслуги в областта на просвет-
ното, културното и синдикал-
ното дело, както и награди на
ученици и учители в конкурса за
творческа работа ,,На учителя с
любов“.

Второ място в конкурса „На
учителя с любов“ за есе на тема
„Учител – мисията учител“ от-
ново получи Анелия Иванова –
начален учител от СУ „Иван
Вазов“ – гр. Вършец.. С грамота
и предметни награди бе отли-
чена рисунката на Виктория
Георгиева от IVA клас от същото
училище, на тема „24-ти май“.

Министър Вълчев поздрави на-
градените и пожела успех на
иновативното училище във Вър-
шец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ ЗА 24-ТИ МАЙ

В периода 26.06.2019 -
02.07.2019 г. се проведе третата
мобилност по проект „Спа зони
за Европа“, свързан със стратеги-
ческото партньорство на учители
и ученици от три европейски
страни по програма „Еразъм+“.
Гости на Вършец бяха препод-
авателските екипи на град
Шавеш – Португалия и град Фиу-
джи – Италия.

В Актовата зала на СУ „Иван
Вазов“ се проведе Конференция
на тема „Устойчивост на туризма
във Вършец”. Лекции и презен-
тации изнесоха Йорданка Кос-
това -дългогодишен уредник на
музея във Вършец, Вера Илиева
– представител на Общинския ту-
ристически информационен цен-
тър, Петя Цветкова –
зам.-директор и учител по гео-
графия в СУ „Иван Вазов“, Ваня
Страхилова - учител по геогра-
фия и история, а Катя Замфирова
направи цялостно представяне на
проекта. Ученици, посетили
Португалия и техните родители

споделиха впечатления от госту-
ването си, осъществено през
месец май.

Гостите посетиха Община Вър-
шец и се срещнаха със зам.-кмета
Петър Стефанов. Визитата беше
свързана с обсъждане на възмож-
ностите за ранно професионално
ориентиране на учениците в сфе-
рата на спа туризма. Името на
град Вършец се свързва с опред-
еленията „зелен град“ и „турис-
тическа дестинация“, което
доведе и до избора на педагоги-
ческия екип на СУ „Иван Вазов“,
съвместно с родители и ученици,
до съответните професионални
направления за последните две
години, а именно – професия
„техник-озеленител“ за
2017/2018 г. и професия „хоте-
лиер“ – за 2018/2019 г. и
2019/2020 г.

Главната цел на ранното профе-
сионално ориентиране не се из-
мерва просто с успешно
приключване на обучението, а с
подпомагане придобиването на

пригодност за заетост. Тя е важно
условие за подобряване качест-
вото на упражнявания труд чрез
усъвършенстване в съответствие
с изменящите се изисквания на
икономика, основана на знания и
умения.

В рамките на програмата, еки-
пите на Италия и Португалия
имаха разгледаха известни забе-
лежителности в региона – Кли-
сурския манастир, пещерата
Леденика, местността „Райски
кът“ и да се насладят на госто-
приемството на любезните ни до-
макини - сем. Маринови, в спа
хотел „Съни гардън“.

Албена ЦВЕТКОВА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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В началото на юни в община
Вършец стартираха строително-
монтажните дейности по рекон-
струкция и рехабилитация на
общинската пътна мрежа.

По инвестиционната програма
на Общината за 2019 г. започна
подмяна на водопровода с по-
следващ ремонт и на 8 улици в
града. Това са улиците: "Д-р
Константин Пенев" (от ул. "Ре-
публика" до ул. "Серафим Гео-
ргиев); "Архитект Нешев" (от
ул. "Република" до ул. "Сера-
фим Георгиев); "Алеко Кон-
стантинов"; "Иван Вазов";
"Трети март"; "Георги Д. Истат-
ков" (от ул. "Република" до ул.
"Явор"); "Явор" (от ул. "23 сеп-
тември" до ул. "Георги Д. Ис-
татков"; "23 септември" (от ул.
"Република" до ул. "Явор").

В края на миналата година, с
постановление на Министерски
съвет Община Вършец получи
900 хиляди лева за модерниза-
ция на водопроводната мрежа в
града, което след подмяната на
водопровода, ще включи и ас-
фалтиране и изграждане на

нови тротоари.
Общината има и спечелен про-

ект за близо 3,5 млн. лева за „Ре-
конструкция и рехабилитация
на част от общинската пътна
мрежа в община Вършец - об-
щински път MON 1092 /III -
812/ Вършец - кв.Заножене -
Спанчевци /III - 812/ и общин-
ски път MON 3097 /MON1092/
кв. Заножене – м. Водопада”.
Финансирането е по Програ-
мата за развитие на селските ра-
йони за периода 2017 -2020 г.,
съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на
селските райони, а строително-
ремонтните работи започнаха в
началото на месец юни тази го-
дина.

По проекта ще бъдат ремонти-
рани общински пътища, включ-
ващи ул. "Серафим Георгиев",
ул."Зелени дел" до гробището в
кв. Заножене и част от улиците
"Пета" и "Шеста" в с. Спан-
чевци, както и пътя от центъра
на кв. Заножене до м. „Водо-
пада“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗАПОЧНА МА-
ЩАБНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ

РАБОТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА

Ръководството на Община
Вършец - Кметът на общината,
инж. Иван Лазаров, зам. кметът
– Петър Стефанов и Секретаря
– Даниела Тодорова присъст-
ваха на празника "Ваканция,
здравей!" на децата от подгот-
вителните предучилищни групи
(5 и 6 - годишни) в Начално
училище "Васил Левски" - гр.
Вършец.

Те бяха впечатлени от програ-
мата, подготвена и представена
с професионализъм и ентусиа-
зъм от учителите и учениците.

Градоначалникът зарадва мал-
чуганите с подаръци, по повод
успешното завършване на за-
дължителната предучилищна
подготовка и предстоящото им
встъпване в първи клас.

Спас ЗАРЧЕВ

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА УВАЖИ
ПРАЗНИКА НА ДЕЦАТА ОТ НУ

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" В КВ. ИЗТОК

КАРИЕРА В СФЕРАТА НА СПА ТУРИЗМА –
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА ВЪРШЕЦ

Екипът на „Електростарт“ АД
е силно мотивиран и ангажиран
в добротворството. Това пока-
заха отново всички служители,
които се включиха в амбициоз-
ната задача по облагородяване
на детска площадка в град Вър-
шец. След успешния освежите-
лен ремонт на стара детска
площадка в Боровия парк на
града миналата есен, тази година

служителите на компанията ре-
шиха да се съберат за следва-
щата площадка, нуждаеща се от
ремонт.

В рамките на няколко часа пло-
щадката се преобрази пред очите
на минаващите любопитни
гости и жители на града. Всички
съоръжения бяха пребоядисани,
бяха сменени дървените еле-
менти, оформи се чисто нов пя-

съчник за игра на децата, тре-
вата беше окосена.

За да участваш в добрите дела
не трябва да си голям. Това по-
казаха и децата на служителите,
които с много желание и енту-
сиазъм участваха активно в ре-
новирането на парка, а
най-малкият участник - почти на
годинка, подкрепяше всички с
чаровна усмивка.

С тази инициатива отново до-
казахме, че заедно и сплотени,
няма планина, която да не
можем да повдигнем!

С голяма радост можем да спо-
делим, че децата на града вече
имат още едно прекрасно място
за летните си игри. Пожелаваме
им да растат здрави, весели и
безгрижни и лято, изпълнено с
много слънчеви дни!

Екипът на „Електростарт“

ЕЛЕКТРОСТАРТ ОБЛАГОРОДИ ДЕТСКА
ПЛОЩАДКА В БОРОВИЯ ПАРК



На 06.06.2019 г. в с. Драганица
бе почетен големия християн-
ски празник Спасовден. Тук
тази традиция съществува по-
вече от четвърт век.

Много местни жители и гости
на селото уважиха празника.
Молебен за здраве и плодоро-
дие отслужи енорийският све-
щеник протойерей Любомир
Първанов.

Цялото ръководство на об-
щина Вършец, начело с кмета
инж. Иван Лазаров бяха гости
на тържеството ни. Без подкре-
пата на Общината, трудно би се
осъществил празника. Благода-
рим им от сърце!

Благодарим и на кмета на Дра-

ганица Младенка Димитрова за
добрата организация и на май-
стор-готвача Паунка Митова за
вкусната курбан-чорба.

Честит празник на всички жи-
тели на селото! Здраве и дълго-
летие на именниците!

Иван ЦВЕТКОВ

За нас, жителите на село Дра-
ганица, месец юни се оказа
един от най-хубавите през по-
следните години. Беше решен
един отколешен проблем и
болка за местните хора. Глав-
ната улица (ул. „Първа“) в се-
лото ни беше в много лошо
състояние, не беше извършван
ремонт повече от 40 години.

Сега е сменен частично водо-
провода, а улицата е асфалти-
рана. Изказвам личната си
благодарност и тази на жите-
лите на Драганица към кмета
на община Вършец инж. Иван
Лазаров и цялото ръководство
на общината за добре свърше-
ната работа! Желая му здраве и
успешни бъдещи мандати!

Иван ЦВЕТКОВ

РЕМОНТИРАХА ГЛАВНАТА
УЛИЦА В ДРАГАНИЦА

Туристическият потенциал на
курортния град и района бяха
представени на щанд на Общи-
ната в гр. Крайова, Румъния, за-
едно с различни институции и
обекти, предлагащи туристи-
чески услуги от Северозапада.

Екипът на община Вършец
представи туристическите
обекти, възможностите за спорт
и почивка, местата за настаня-
ване в общината.

Домакин на събитието бе Аг-
рономическия факултет на Уни-
верситета в Крайова, а
организатор – „Агенция за ре-
гионално развитие и Бизнес
2000“ по проект " Мрежа за ус-
тойчиво използване на природ-
ното наследство и ресурси в
трансграничния регион".

Акцент в разработването на

проекта е мобилното приложе-
ние „NATURE IN HAND“,
което може да се изтегли без-
платно от Apple App Store и Go-
ogle Play.

Мобилно приложение дава ин-
формация за природните забе-
лежителности в Северозападна
България, включително и Вър-
шец, и съседните области в Ру-
мъния. Разработени са 7
проучвания „Природно наслед-
ство“ за областите Монтана,
Видин, Враца и Плевен в Бълга-
рия и Долж, Олт и Мехединци в
Румъния, в които са отбелязани
най-важните и достъпни за ту-
ристите природни обекти.

Мобилното приложение „NA-
TURE IN HAND“ може да се
ползва и без наличие на интер-
нет, след като бъде свалено от

мрежата със специален код. То
играе ролята на навигатор - чер-
тае маршрути по избор и дава
информация за природните
обекти, хотели и ресторанти,
както и любопитни факти за по-
сетителите в района.

Петя ГЕНОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БЕ ПРЕДСТАВЕНА
НА ИЗЛОЖЕНИЕ В РУМЪНИЯ
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Денят за избор на членове на
Европейския парламент от Ре-
публика България на 26 май
2019 г. приключи в община
Вършец до 20 ч. във всички 16
постоянни, 1 в лечебно заведе-
ние и 1 подвижна секции без
инциденти и при добра органи-
зация.

По данни от протоколите на
секционните избирателни коми-
сии, от общо 6 605 избиратели
по списък (включително допи-
саните в изборния ден), правото
си на глас са упражнили 2 788
човека т.е. активността за об-
щина Вършец е 42.21 %.

Най-голяма активност в пос-
тоянните секции на територията
на град Вършец бе регистри-
рана във 2-ра секция в бившето
НУ «Св.Св. Кирил и Методий –
Вършец (42.24 % ), следвана от
4-та секция в сградата на сектор
„Чистота/ Пенсионерски клуб
(41,42 %).

В селата от община Вършец
най-голяма избирателна актив-
ност проявиха жителите на
Горна и Долна Бела речка (съот-
ветно 83,61 % и 81,63 %), след-
вани от жителите на с. Горно
Озирово (72,83 %). Най-ниска
бе избирателната активност в 5-
та секция, намираща се в СУ
«Ив. Вазов», където само 33.94
% от избирателите упражниха
правото си на глас.

Събраните гласове, разпред-
елени по партии и коалиции за
община Вършец е, както следва:
ГЕРБ –785 действителни гласа,
или 29.62 %; БСП за България –
670 гласа (25.28 %); ДПС – 627
гласа (23.66 %); ВМРО - 135
гласа (5.09 %); Воля – 96 гласа
(3.60 %); Демократична Бълга-
рия – 82 гласа (3.09 %); Атака –
26 гласа (0.98 %); Коалиция за
България – 13 гласа (0.49 %);
Патриоти за В. Симеонов 12
гласа (0.45 %); неподкрепили
никого – 54 гласоподаватели
(2.04 %).

Всички останали партии, коа-
лиции и кандидати събраха
общо 150 гласа (5.7 %).

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

КУРБАН ЗА СПАСОВДЕН В СЕЛО ДРАГАНИЦА

Община Вършец уведомява жи-
телите и гостите на общината, че
общинският открит басейн в с.
Спанчевци – м. „Минкови бани“,
отвори врати на 20.06.2019 г.

Работното време на басейна е

всеки ден от 09.30 ч. до 19.00 ч.
Цени:

- за деца до 8 г. – 3.00 лв.
- за възрастни и деца над 8

години – 5.00 лв.
Заповядайте!

ОБЩИНСКИЯТ БАСЕЙН В СЕЛО
СПАНЧЕВЦИ ОТВОРИ ВРАТИ

За пореден път празникът на
Св. Св. Константин и Елена съ-
бира жителите на с. Долно Ози-
рово след възраждане на
традицията през 2013-та година.
Курбанът бе възстановен преди
няколко години по инициатива
на кмета на селото Ангел Пет-
ров. Тогава обредния ритуал бе
отслужен в местността „Вар-
дище“, намираща се над селото,
където преди десетилетия праз-
никът е бил почетен за първи
път.

След откриването на новия
православен храм „Св. Илия“ в
селото през 2015 г. - единстве-
ният изграден в общината за по-
следните години, ритуалът по
освещаването на курбана се из-
вършва в двора на църквата.
Тази година за пореден път да-
рител на агнето за празника бе
местният земеделски произво-
дител Асен Петров, а със
средства помогнаха кметът на
община Вършец инж. Иван Ла-
заров и общинският съветник
Иван Андров.

Жители и гости на Долно Ози-
рово спазиха традицията и се
включиха в молитвите за здраве,
благоденствие и плодородие,
като празникът продължава да е
неотменна част от народния ка-
лендар на местните жители,

участващи с удоволствие и же-
лание в подготовката му.

Кметът Ангел Петров благо-
дари и на ръководството на
местното читалище и своите
сътрудници, активно участвали
в организацията на празника.
Гости и тази година бяха целият
ръководен екип на община Вър-
шец, начело с кмета инж. Иван
Лазаров, зам.-кмета Петър Сте-
фанов, секретаря Даниела Тодо-
ров, както и кмета на с.
Спанчевци Емил Иванов.

След церемонията по освеща-
ването на курбана, на обща тра-
пеза и сладка приказка в салона
на читалището седнаха млади и
стари, близки и роднини, гости
и приятели. В душата на бълга-
рина винаги се намира място за
това, категорични бяха те.

Така културният живот на
местните християни продъл-
жава да сплотява млади и стари
и да подържа жив духа на ис-
тинска общност.

Елена НИКОЛОВА

КУРБАН НА СЕЛОТО СЪБРА ЖИТЕЛИ НА
Д. ОЗИРОВО НА ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА



120 училища от цялата страна
взеха участие в ежегодния Нацио-
нален конкурс по превенция на
наркоманиите в Благоевград,
който се проведе в две теми:
„Моят любим национален герой“,
за I-IV клас и „Човекът – свободен
и независим“, за ученици V-XII
клас, с категории: стихотворение,
разказ, есе в раздел „Литературно
творчество“ и рисунка, постер,
мултимедийна презентация в раз-
дел „Изящно изкуство и ИКТ“. В
конкурса участваха 680 ученици, а
творбите бяха над 800.

В края на месец май в зала „22
септември“ на Община Благоев-
град бяха връчени: отличие за СУ
"Ив. Вазов" - Вършец за участие и
оригинално представяне; грамота
за Клуб "Сладкодумни страници"
с ръководител Анелия Иванова,
награда за II място за Никол Ге-
рова за есето й "Моят любим на-
ционален герой - Васил Левски".
Ученичката бе наградена с гра-
мота, книги от издателство „Хер-
мес“ и интервю за радио „Фокус“
– Пирин в Благоевград.

Анелия ИВАНОВА

Център за подкрепа за личностно
развитие – Общински детски ком-
плекс - гр. Вършец, с подкрепата
на Община Вършец организира за-
бавно лятно училище „Дъга”.

Ваканция, ура! Започва весела
игра! Ето, че учебната година
свърши и предстои едно пре-
красно, пъстро лято, изпълнено с
много смях и емоции, забавления
и приключения, но вероятно ще
попитате къде? За шеста поредна
година Лятно училище „Дъга”, гр.
Вършец очаква Вашето дете с ин-
тересна и динамична програма,
която включва различни занима-
ния, обогатяващи и развиващи де-
цата, без това да попречи на

прекрасното чувство на свобода
през ваканцията.

Лятното училище на ЦПЛР -
ОДК стартира от 17 юни 2019 г. и
приключва на 16 август 2019 г.

Заниманията са целодневни за
деца от 6 до 12 години, през дел-
ничните дни от седмицата от 8.30
часа до 17.00 часа.

За да запишете детето си при нас
е необходимо да попълните заяв-
ление по образец или да изпратите
сканирано на e-mail: odkvar-
shetz@abv.bg.

Таксата за участие в лятното учи-
лище е: за 1 ден – 3.00 лв; за 1 сед-
мица – 10.00 лв.; за 1 месец – 40.00
лв. Посочените такси не включват

храненето на децата.
Заниманията ще се провеждат на

закрито в базата на ЦПЛР - ОДК и
на открито в Парка на града, както
и в близките местности.

Основната програма е по „изпи-
тана рецепта” през годините, с
„щипка” нови изненади. Ето част
от предложенията:

- Иновативни образователни
игри, чрез които ученето е удовол-
ствие: „В света на чудесата”, „В
света на науката и изобретенията”,
Забавна математика”, „Екологията
– моето бъдеще”, създаване на
умения за общуване с природата,
изграждане на био градинки, „Ар-
хитектурно моделиране”, „Млад
пътешественик”, тиймбилдинг
игри, ползване на компютърна
зала и интернет в читалищна биб-
лиотека, краезнание, фотография и
др.

Езикови програми, които ще на-
правят езика любим. Изучаване на
чужд език с много музика и песни,
занимателни игри – едно надграж-
дане на училищните занятия и
представяне на езика по забавен
начин.

Ателиета по изкуства, които ще
разкрият таланти: изящни и при-
ложни изкуства, арт-ателиета, му-
зикален инструмент, вокално
пеене, театрално студио, танци, ет-
нография и фолклор, в света на
приказките: четене на задължи-
телна литература и допълнителна
художествена литература, журна-
листика и др.

Спортни програми: бойни из-
куства, тенис на маса, конен спорт,
футбол, баскетбол, волейбол,
ЛФК, гимнастика, подвижни и за-
бавни спортни игри, туризъм, ту-
ристически походи, излети,
пикници.

- Програми по добротворство:
насърчаване в ценности етика,
взаимоотношения и приятелство.

В двора на центъра - ще засадим
най-красивите цветя в часовете по
цветарство, ще си засадим зелен-
чуци в лехички в часовете по гра-
динарство. Ще играем на воля
точно, като „едно време“.

В работилниците-майсторил-
ници – ще измайсторим най-неве-
роятните къщички и скривалища.
Ще ни дойдат на ум куп идеи как

да разкрасим нашия двор, но за-
едно!

Природоориентиране и екорав-
новесие: ще се убедим, че сме част
от тази красива природа и че тя е
нашия най-добър приятел, чрез
който изпращаме посланието си в
бъдещето. Ще зарадваме птич-
ките, като ги приютим в техен дом,
направен от нас.

Готварски чудатости в нашата
кухня :ще сготвим най-вкусните
ястия, които ще си хапнем заедно в
часове по готварство.

Пътешествията също ще бъдат
планувани, защото е лято, все пак!
Нали е ваканция?

Заради всичко това и още много
вълнуващи приключения – заповя-
дайте при нас! Вие – децата, имате
детство и то трябва да бъде непов-
торимо. О, да! Вярваме, че си
струва!

За повече информация и запис-
ване: тел. 095 272 279 или заповя-
дайте в ЦПЛР - ОДК, гр. Вършец,
ул. „Република” № 108, e-mail:
odkvarshetz@abv.bg.

Цветелина ВЪГЛЯРСКА
Директор на ЦПЛР-ОДК

СТАРТИРА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ «ДЪГА»
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В началото на юни, в градската
художествена галерия на Вършец
официално бе открита поредната
самостоятелна изложба с творби
на нашия съгражданин и носител
на званието "Почетен гражданин
на Вършец", художника Георги
Паунов или, както всички ние си
го знаем - Паунеца.

Запитан какъв е поводът за само-
стоятелната изложба - живопис,
Паунов категорично отсича: "По-
водът е просто, че съм вършече-
нин и си обичам безкрайно нашия
град. Искам да покажа красотата
му на повече хора, да й се насла-
дят. Картините са за това - да се
гледат от зрителите и да им се рад-
ват, а не да седят скрити вкъщи.
Изкуството трябва да се популя-
ризира, за да достигне до повече
почитатели".

Експозицията съдържа 38
платна, рисувани с маслени бои -
предимно пейзажи от околностите
на Вършец, но има и няколко мо-
дернистични картини в авангар-
ден стил.

Бележитият художник, живеещ
във Вършец и във Франция (на
остров Корсика) споделя, че най-
обича да рисува на пленери сред
природата. За него рисуването е
като медитация, обича да слуша
звуците на природата, чурулика-
нето на птичките, когато рисува на
открито душата му се отпуска и
става волна, готова да полети.

75-годишният творец казва, че не
знае точния брой на самостоятел-

ните си изложби, но със сигурност
са над 60. Годишно организира по
3-4 изложби из страната.

"Рисува ми се още, имам и сили,
и въображение. Духом се чувствам
като 20-годишно момче", изпо-
вядва авторът. Продуктивността
му е пословична - понякога на ден
рисува по няколко картини.

Изложбата ще бъде експонирана
до края на месец юли.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОРЕДНА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА
ХУДОЖНИКА ГЕОРГИ ПАУНОВ – ПАУНЕЦ

НАГРАДИ ЗА СУ „ИВАН ВАЗОВ“

Виктория Георгиева от ІV а клас
на СУ "Иван Вазов" - гр. Вършец е
лауреат от VIII Национален кон-

курс за рисунка "ПриказкиТЕ". Тя
спечели Специалната награда на
Асоциацията на българите по
света - диплом, медал и уикенд за
нейното семейство. Вършец за по-
реден път доказа, че е работил-
ничка за таланти!

Тази година участие в конкурса
взеха 375 деца в 4 възрастови
групи. Традиционно участват и на-
шите сънародници в Молдова. На-
градата на Националния дворец на
децата отиде при Ксения Фа-
биян.Тази на Асоциацията на бъл-
гарите по света бе за Виктория
Георгиева от Вършец. Наградата
на кмета на Варна спечели Рейхан
Ризова.

Анелия ИВАНОВА

ДЕТЕ ОТ ВЪРШЕЦ - ЛАУРЕАТ В
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА

На 1 юни, по случай Междуна-
родния ден на детето, на откритата
сцена пред НЧ „Христо Ботев -
1900” Община Вършец органи-
зира забавно детско шоу.

За празничното настроение на
децата и на всички, които все още
пазят детското в сърцата си, се
погрижиха актьорите-самодейци
Даниела Лилова, Венислава Зам-
фирова, Георги Николов и Петя
Горанова от Театрална формация
„Медека” към НЧ „Христо Ботев –
1900”, въплътили се в ролите на
избягалите от зоологическата гра-
дина животни: зебрата Зара, кен-
гурото Кики, лъва Лео и леопарда
Дарко.

Децата от всички групи на
Детска градина „Слънце” бяха
подготвили програма с танци и
песни, която представиха пред
публиката.

Участници и зрители се пото-
пиха в игри и приключения, в ра-

достна глъчка и забавления.
Много изненади и различни със-
тезания подгряваха емоциите на
празника.

Участниците в детското шоу по-
лучиха играчки, книжки с при-
казки, лакомства и награди,
осигурени от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров,

Мария Маринова – управител на
СПА хотел „Съни гардън“, Вен-
цислав Радевски – управител на
„Мандра Вършец“, СПА хотел
„Медикус“, СПА хотел „АТА“, пи-
цария „Арт клуб“, Диана Верне-
зова, Надя Станимирова и
Теменужка Кирилова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪВ ВЪРШЕЦ ОТПРАЗНУВАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ
ДЕН НА ДЕТЕТО СЪС ЗАБАВНО ДЕТСКО ШОУ



РЕШЕНИЕ № 706
1. Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
19, ал. 2 от Закона за социалното подпо-
магане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпо-
магане, приема Годишен план за действие
по изпълнение на общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в община
Вършец за 2020 г.

2. Възлага на кмета на община Вършец,
при възникване на необходимост да ак-
туализира Годишен план за действие по
изпълнение на общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в община
Вършец за 2020 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 707
1. Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона
за социално подпомагане, дава съгласие
Община Вършец да кандидатства с про-
ектно предложение „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания
в община Вършец“, Приоритетна ос №
2 „Намаляване на бедността и насърча-
ване на социалното включване“, Инвес-
тиционен приоритет № 3 „Подобряване
на достъпа до услуги, които са на дос-
тъпна цена, устойчиви и висококачест-
вени, включително здравни и социални
услуги от общ интерес“, Специфична цел
№ 2 към ИП 3 „Намаляване броя на въз-
растните и хората с увреждания, наста-
нени в институции чрез предоставяне на
социални и здравни услуги в общността,
включително услуги за дългосрочна
грижа“, Процедура за директно предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреж-
дания – Компонент 2, по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г.

2. Упълномощава кмета на община Вър-
шец да предприеме всички необходими
действия, свързани с кандидатстването и
реализирането на проекта.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 708
Общински съвет – Вършец на основа-

ние ч. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 26 а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища, приема за сведение
докладите за осъществените читалищни
дейности и за изразходените бюджетни
средства през 2018 г. в изпълнение на Го-
дишна програма за развитие на читалищ-
ната дейност в община Вършец за 2018 г.,
приета с Решение № 501 от Протокол №
37/14.12.2017 г., съгласно приложените
програми от читалищата на територията
на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.

Цветанов, Г. Найденов, Г. Иванов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – 2 - А.
Коцина и С. Сълков;

РЕШЕНИЕ № 709
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6,
ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2
от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет - Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за Мандата
2015 - 2019 година от Бюджета на Об-
щина Вършец за 2019 година от функция
„Почивно дело, култура и религиозни
дейности“, Дейност 2 714 „Спортни
бази за спорт за всички“, § 43-01 ут-
върждава за 2019 г. на:

�� ПК „Пробуда“ кв. Заножене, град
Вършец – сумата от 462,00 лева;

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 710
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, от-
пуска от собствения си Бюджет 2019
параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 300 (триста) лева на
Гоца Марков Марков.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 711
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, от-
пуска от собствения си Бюджет 2019
параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 300 (триста) лева на
Николина Атанасова Димитрова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 712
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, от-
пуска от собствения си Бюджет 201, §
10-98 еднократна финансова помощ в
размер от 300 (триста) лева на Христина
Йорданова Николова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 713
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, от-
пуска от собствения си Бюджет 2019,
§10-98 еднократна финансова помощ в
размер от 300 (триста) лева на Николай
Владов Костов.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-

ров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цвета-
нов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и
С. Сълков; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 714
1. Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и в ка-
чеството си на собственик по чл. 131 ал.
2 т. 1 от Закона за устройство на терито-
рията /ЗУТ/, дава съгласие за изработва-
нето на подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване за разде-
ляне на УПИ I в кв.1 от подробния уст-
ройствен план на гр. Вършец, като
съставящия го поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.422.1 запази досегашното
си предназначение, а другият съставящ
поземлен имот 12961.422.5 по КК и КР на
гр. Вършец - имот частна общинска
собственост (АЧОС №749/19.02.2019 г.,)
се раздели на 5 /пет/ по-малки самостоя-
телни УПИ-та, съгласно скицата-проект,
неразделна част от настоящото решение,
с отреждане „за промишлена дейност“.

2. Възлага на кмета на община Вършец
да предприеме всички необходими дей-
ствия по разрешаване, възлагане, изра-
ботване, съгласуване и одобряване на ЧИ
на ПУП – ПРЗ за делба на УПИ I в кв. 1
от подробния устройствен план на гр.
Вършец, съгласно с дадените му от ЗУТ
правомощия.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.

Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 715
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
124а ал. 1 от Закона за устройство на те-
риторията /ЗУТ/, разрешава изработване
на проект за подробен устройствен план –
план за застрояване, с цел промяна на
предназначението на поземлен имот с
идентификатор 12961.33.40 по КК и КР
на гр. Вършец, с ново предназначение „за
малкоетажно жилищно застрояване“.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изра-
ботването на подробния устройствен
план – план за застрояване да се извърши
за сметка на заинтересованите лица по
чл. 131 от ЗУТ – Галина Кирилова Пав-
лова и Павел Любомиров Павлов от гр.
София, с. Лозен, ул. “Цветна градина“ №
5А, собственици на недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 15:45 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

Днес, 18.04.2019 г. (четвъртък) от
15:30 ч., на основание чл. 23, ал.4, т.1 от
ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019
г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 10 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват: инж. Анатоли Димит-
ров, г-н Благовест Христов и г-н
Сашо Сълков.

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

На заседанието присъстваха още:
П.Стефанов - зам.- кмет на община
Вършец, Е. Георгиева - гл. експерт „Ин-
формационно обслужване”, С. Зарчев –
„Връзки с обществеността“.

Заседанието беше открито и ръково-
дено от Олга Яничкова – зам.-председа-
тел на общински съвет -Вършец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение

по Докладна записка вх. №
93/17.04.2019 г. относно вземане на ре-
шение за одобряване от Общински
съвет – Вършец на споразумение на
местно ниво за сътрудничество по пре-
поръка на Съвета на ЕС, относно ин-
теграцията на дълготрайно безработни
лица на пазара на труда.

Докладва: инж. Иван Лазаров –

кмет на община Вършец

Гласували: “за”- 10; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 716
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от
ЗМСМА, одобрява проекта на Спораз-
умение за съвместни дейности в изпъл-
нение на препоръката на Съвета на ЕС,
относно интеграцията на дълготрайно
безработни лица на пазара на труда,
съгласно предложения проект на спо-
разумение, неразделна част от настоя-
щото решение, който ще бъде подписан
между цитираните в споразумението
институции и неправителствени орга-
низации, работещи с продължително
безработни лица.

Задължава кмета на община Вършец
да предприеме всички правни и факти-
чески действия за подписване на Спо-
разумението за съвместни дейности в
изпълнение на препоръката на Съвета
на ЕС, относно интеграцията на дъл-
готрайно безработни лица на пазара на
труда.

Гласували поименно: “за” – 8 – О.
Яничкова, А. Николова, Г. Апостолова,
В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, И. Цветанов, Г. Найденов,“про-
тив” – няма; “въздържали се” – А.
Коцина и Г. Иванов;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 15:50 ч.

Олга Яничкова
Зам.-председател на ОбС – Вършец

П Р О Т О К О Л № 54
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На 23 май членовете на клуб
«Козница» проведохме незабра-
вим празник, посветен на българ-
ската просвета и култура.

В клуба ухаеше на люляк и рози,
а посещението, както винаги,
беше масово. Тихичко обсъж-
дахме помежду си годините на на-
шата младост и празнуването
тогава на този светъл празник.

В началото на тържеството пред-
седателката на клуба ни Цеца Ан-
тонова предложи да изслушаме
химна «Върви, народе възродени!,
в изпълнение на певческата група
«Детелина. Изправихме се. Залата
онемя. За кой ли път слушах този
химн! Но сега, сълзи задавиха
сърцето ми още с първия стих:
«Върви, народе възродени!». Таз
октава на «Върви» прозвуча вели-
чествено. Тази сияйна дума –
«възродени»! Видях ги! Двама
млади мъже, усмихнати, вдъхно-
вени от успеха на своята творба –
автора на текста Стоян Михай-
ловски и композитора Панайот
Пипков. Ето го – величието на
словото и силата на музиката…

Цеца Антонова ни върна в 1901
г. на 11 май, когато по време на
молебен по случай празника на
светите равноапостоли, за първи
път е изпята тази песен. А само
след една година се пее във всички
български училища и възвеличава
делото на братята-просветители.

След химна, Мария Петровна –
усмихната и вдъхновена, прочете
стихотворение, посветено на 24
май. А след това сподели мисли за
любовта между двата славянски
народа – българския и руския,
както и за признателността на рус-
кия народ към нас – за буквите и
писмеността.

Следващото въодушевено из-
пълнение бе на Елена Йончева –
есе за 24 май. Емоционален текст!
«Празник, дълбоко скътан в сър-
цето, в душата на всеки един от
нас, независимо къде се на-
мира…»

Ц. Антонова отваря темата за
творците и изкуството. То е живо
във всички свои аспекти и ни раз-
казва за доброто и злото, за автора,
който ги е сътворил, за духа на

времето, в което той твори. Сти-
гаме до поезията, която е музика
за душите. Не можем да отминем
великия Ботев. Пред нас се из-
правя Венка Методиева и запява
«Пристанала». Гласът й кънти и
ни омайва, а аз си спомням думите
на поета към неговите ученици:
«До сега са ви учили да четете и
да се кръстите, а пък аз ще ви
науча да мислите и да се бунту-
вате». И бунтувайки се, той из-
горя! Но ни остави
възпламеняваща поезия. Стихо-
творението «Хайдути» изпълни
Васка Дамянова. Замислих се за
вълшебството на интонацията и
изразителността на българския
език. Чрез тях можеш да приспиш
дете, да приласкаеш хищник, да
изплашиш враг.

За следващото изпълнение три-
буната беше предоставена на дует
«Герма». Изслушахме песента
«Сладкопойна чучулига» по му-
зика на П. Пипков. «Клас навел е
стъбълца, пълен с хубави
зрънца…»

За някои от най-известните
творби на Иван Вазов ни разказа
Ц. Антонова – интересно и увле-
кателно.

Ани Стоянова изпълни про-
чувствено стихотворението „Въз-
поменание от Батак“, с което
просълзи и нас, и себе си.

„Българският език“ – това сти-
хотворение е най-омайната китка
за празника 24 май, а на Елена
Йончева най-добре подхожда из-
пълнението му. Апогеят беше на
финалния стих, когато с непри-
също поведение и тембър, тя раз-
маха ръце като чукове и
изрече:“… и с удара на твойта кра-
сота, аз хулниците твои ще на-
кажа!“ Браво, Елена! Така само ти
можеш да пресъздаваш текст! А аз
бих добавила – силата, мощта и
красотата на българския език и на-
шата писменост ни дават кръвта,
плътта и духа български. В наниза
от имена на големи български
поети, писатели, творци, греят
имената на Яворов и Пенчо Сла-
вейков. А за облога между тях –
кой ще напише по-стойностно
произведение – печелят и двамата,

защото така се ражда славейко-
вото „Неразделни“ и яворовото „
Павлета делия и Павлетица
млада“. Приятният глас на Венка
Методиева любезно ни прикани
да затананикаме с нея любимата
на много от нас песен „Нераз-
делни“. А Ленчето Горанова по-
могна за това, дуетът да стане
неповторим.

А стихотворението „Павлета
делия и Павлетица млада“ из-
пълни слънчево усмихнатата Пепа
Лилова.

Не можем да пропуснем изявите
на поетесата на клуба ни Теме-
нужка Кирилова. С признателност
и топлота тя ни представи няколко
свои стихотворения, посветени на
нейни колеги-учители.

Всеки наш празник завършва с
песен. Сега това е песента „Път-
нико свиден“, в изпълнение на ус-
михнатите момичета от група
„Детелина“. Пяхме заедно с тях.

За братята-просветители Кирил
и Методий руският академик Д.
Лихачов написа: „Плътта на бъл-
гарската държава създаде Аспа-
рух, а нейният дух – исполинът
Кирил и брат му Методий. И чуж-
дите завоеватели не можаха да по-
бедят тази държава на духа,
защото в защита на българския
народ в плътен строй стояха ези-
кът, писмеността, литературата.“

Гергана ЕРМЕНКОВА

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
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На 26 юни, на специална цере-
мония в конферентната зала на
СПА хотел „Съни гардън“ във
Вършец, бяха връчени наградите
на победителите в станалия вече
традиционен литературен кон-
курс на тема: „Вършец – мой
любим град“.

Конкурсът е организиран от
клуб „Чинари“ и Община Вър-
шец, като тази година за първи
път той бе включен и в приетия от
Общински съвет Културен кален-
дар на общината.

Жури с председател Венета
Максимова – учител по български
език и литература в СУ „Иван
Вазов“ и членове: Олга Яничкова
– зам.-председател на Общински
съвет Вършец, учител, Евелина
Георгиева – гл. редактор на об-
щински вестник „Вършец“,
Милка Иванова – учител по бъл-
гарски език и литература и Райна
Симова – представител на клуб
„Чинари“, дописник, оцени твор-
бите при пълна анонимност по
отношение на имената на авто-
рите.

В тазгодишното, трето издание
участваха 11 автори с 8 стихотво-

рения, 1 разказ и 2 есета.
Победител стана началната учи-

телка Анелия Иванова със стихо-
творението „Признание“, второ
място зае четвъртокласничката от
СУ „Иван Вазов“ – Вършец Вик-
тория Георгиева с есето „Под
звездите на Вършец“, а с трета
награда бе отличено стихотворе-
нието „Тук сърцето е златен лис-
тец“ на пенсионираната учителка
Захаринка Николова.

Имената на спечелилите бяха
разсекретени и обявени от пред-
седателката на клуб „Чинари“
Савка Серафимова, а кметът на
община Вършец инж. Иван връчи
на победителите грамоти и па-
рични премии, предоставени от
Община Вършец.

Специалната награда на Об-
щина Вършец - статуетка и 50
лева, получи абитуриентката от
СУ „Иван Вазов“ Мария Мит-
рова за есето й „Под Тодорини
кукли“.

Всички участници в Третия ли-
тературен конкурс „Вършец –
мой любим град“ получиха гра-
моти за отлично представяне от
кмета на община Вършец инж.

Иван Лазаров.
В церемонията по награждава-

нето със свои изпълнения се
включиха певческа група „Чи-
нари“ към едноименния пенсио-
нерски клуб и младежите от
вокална група „JOY“.

Литературният конкурс, превър-
нал се в традиционен, набира все
по-голяма популярност, като в
него вече се включват не само
местни автори, но и творци от
други населени места. В трите му
издания са участвали общо 45 ав-
тори с 54 творби, а със съдей-
ствието на клуб „Чинари“ и
Община Вършец бе издадена сти-
хосбирка с творби на автора, спе-
челил миналогодишното първо
място.

Евелина ГЕОРГИЕВА

І-во място:

ПРИЗНАНИЕ
На утрото в най-бляскавия сън,
когато слънцето целува небесата,
над моя град ехти камбанен звън
и той изгрява в нежност и позлата
сред смарагдовозелени планини
с ухание на бор и медовина
под мъдрия чинар – рояк мечти
светулкова надежда синя…
На младостта изящното лице
дълбае времето – слуга на суетата.
Трептят сезони в свидното градче
и с боров дъх омайват синевата.
Дори когато зряло пладне озари
теменужената диря на реката,
да го жадувам в бури и мъгли,
да го създавам в нощ на чудесата
от липов цвят и слънце и небе,
сълза от обич и мечта за цвете,
от майчина милувка и сърце,
което звездопади ми нарече.

Автор: Анелия Иванова

ТРЕТИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„ВЪРШЕЦ – МОЙ ЛЮБИМ ГРАД“

Екипът на VІІ а клас от СУ
„Иван Вазов“ – Вършец с ръково-
дители Албена Цветкова и Таня
Димитрова, е сред избраните 18
във възрастова група 5-8 клас,
след приключването на втора фаза
в ХІ-то издание на националния
конкурс „Посланици на здра-
вето“, организиран от Министер-
ството на здравеопазването и
Министерство на образованието и
науката.

Предизвикателството да разра-
ботят и осъществят собствен про-
ект в полза на общността, е част
от участието им в Национална
програма „Научи се да даряваш“
на Български дарителски форум,
а основната идея на проект „Ние
избираме режим Здраве“, е спра-
вяне с проблемите на нашето съв-
ремие, свързани с
нездравословното хранене и за-
седналия начин на живот.

В рамките на 4 месеца децата
осъществиха поредица от дей-
ности, свързани с осъзнаване на
правилата, които могат да подоб-
рят качеството ни на живот –
„Парад на плодовете и зеленчу-
ците“, „Спорт за здраве“, отбеляз-
ване на Европейския ден за
здравословно хранене.

Чрез своята интернет страница,

промотираща проекта, те успяха
да спечелят съмишленици сред
ученическата общност и родите-
лите. За да могат да бъдат моти-
вирани както подрастващите, така
и техните семейства за подобря-
ване на цялостния режим, е нужна
сериозна мотивация и добра стра-
тегия, съчетана с труд, вдъхнове-
ние и позитивизъм. Учениците
работиха активно и всеки ден от-
читаха своите малки победи, за да
достигнат крайния резултат – съз-
даване на трайни навици, свър-
зани със здравословното хранене
и системни занимания със спорт
при над 300 последователи от
училището. С радост се включиха
и малчуганите от ДГ „Слънце“ с
ръководител Елеонора Ивайлова
– родител на седмокласник и учи-
тел в учебното заведение.

Награждаването на отличените
за страната проекти се състоя
през месец юни, а запалени от ус-
пеха, учениците вече генерират
нови идеи за участие и през след-
ващата учебна година, една от
които е включването им в Между-
народна мрежа от здрави учи-
лища с участието на
представители на 46 европейски
страни.

Албена ЦВЕТКОВА

УЧЕНИЦИ ОТ ВЪРШЕЦ СА СРЕД НА-
ГРАДЕНИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОН-
КУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“



Седмото издание на Между-
народния фолклорен фестивал
"Пъстра огърлица", организи-
ран от Община Вършец и Ту-
ристически информационен
център Вършец събра на 15 и
16 юни в курортния ни град
стотици почитатели на фол-
клора.

Събитието е част от култур-
ния календар на Община Вър-
шец и бе открито от зам.-

кмета на общината Петър Сте-
фанов.

500 участници от 17 фол-
клорни състава, клубове и тан-
цови ансамбли от 8държави:
Румъния (фолклорен ансамбъл
„Падуреанка” – гр. Дева), Сър-
бия (КУД “Соко баня“ - гр.
Соко баня, със специалното
участие на младата певица Си-
мона Якшич и акордеониста
Никола Цветкович, Унгария

(фолклорен ансамбъл от гр.
Кечкемет - детска група „Киш-
бетярок), Украйна (национален
образцов народен танцов ан-
самбъл “Дружба“ – гр. Ровно),
Холандия (танцова група
„Онс-борехуд” – гр. Капеле),
Полша (певческа и танцова
група „Добровица“ – гр. Доб-
ровица), Гърция (фолклорна
група от културен център – гр.
Амфилохия) и от различни
краища на България, предста-
вени от областите Монтана,
Враца и София показаха на от-
критата сцена пред НЧ „Хр.
Ботев 1900” красотата, бо-
гатството и уникалността на
фолклора.

Дефилетата на участниците в
двата фестивални дни се пред-
вождаха от мажоретни състави
и ученически духов оркестър
„Дефилир“ към СУ „Иван
Вазов“ – гр. Вършец, а по ул.
„Република“ и на централния
градски площад се извиха

кръшни български хора, съби-
райки заедно танцьори и пуб-
лика в една пъстра фолклорна
огърлица.

Фестивалът бе наситен и раз-
нообразен, пъстър като огър-
лица от разноцветни, светещи
мъниста – една фолклорна
огърлица от звуци и багри, от
ритми и настроение, в която
всяко скъпоценно камъче
блести по свой особен и не-
повторим начин, но даващ своя

принос към фолклорното бо-
гатство на народите по света.

Всички участници получиха
уникални, ръчно изработени
статуетки от дърво и грамоти
за участие. И обещаха дого-
дина отново да се съберат, на
VІІІ-я Международен фолкло-
рен фестивал, за да продължат
заедно традицията и прибавят
още едно зрънце към нашата
пъстра фолклорна огърлица.

Евелина ГЕОРГИЕВА

19 юли /петък/
21.00 ч. Лятно кино – про-
жекция на филма: „Астерикс
и тайната на вълшебната от-
вара“ – анимация, Франция,
2018 г.
място: Летния амфитеатър в
парка
вход свободен

20 юли /събота/
21.00 ч. Лятно кино – про-
жекция на филма: „Лошо мо-
миче“ – драма, България,
2019 г.
място: Летния амфитеатър в
парка
вход свободен

26 юли /петък/
21.00 ч. Лятно кино – про-
жекция на филма: „Пепе-
ляшка“ – анимация, САЩ,
2018 г.
място: Летния амфитеатър в
парка
вход свободен

27 юли /събота/
21.00 ч. Лятно кино – про-
жекция на филма: „Всички
знаят“ – криминална драма,
Испания, Франция, Италия,
2018 г.
място: Летния амфитеатър в
парка
вход свободен

28 юли /неделя
10.00 ч. Конни състезания по
прескачане на препятствия
за купата на община Вършец
място: „Конна база Вършец“,
гр. Вършец

29 юли /понеделник/
18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в
парка
20.30 ч. Вечер на хоровата
песен:
Концерт на представителен
състав на хор „Планинарска
песен“ с диригент маестро
Румен Райчев
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев - 1900”

30 юли /вторник/
11.00 ч. Откриване на из-
ложба от пленер по живопис
- „Лято във Вършец”
място: Градската художествена
галерия
17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното игрище в
парка
18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в
парка
20.30 ч. Фолклорна вечер:
Концерт на „Капански ан-
самбъл“ гр. Разград
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев - 1900”

31 юли /сряда/
10.00 ч. Детски празник :
„Приказно-песенна върте-
лежка“ с актрисата Илиана
Балийска
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900”
17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното игрище в
парка
18.00 ч. Турнир по футбол -
четвъртфинали
място: Футболното игрище в
парка
20.30 ч. Вечер на българската
музика:
Концерт на рок-група „Кон-
курент“ с участието на Галя
Георгиева – финалист от
„Гласът на България“

място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев - 1900”

01 август /четвъртък/
11.30 ч. Връчване на „На-
града Лъчезар Станчев за по-
езия в сонет, 2019“
Конкурсът е подкрепен от
„Фондация Лъчезар Станчев за
поезия“ – съорганизатор; Об-
щина Вършец; Национален
литературен музей; Алманах
„Огоста“; Регионална библио-
тека „Гео Милев“; вестниците
„Сега“ и „Вършец“
място: Градската художествена
галерия
17.00 ч. Турнир по волейбол -

финал
място: Волейболното игрище в
парка
18.00 ч. Турнир по футбол -
полуфинали
място: Футболното игрище в
парка
20.30 ч. Вечер на гръцката
музика:
Концерт на гръцкия изпъл-
нител Романос Колитос
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев - 1900”

2 август /петък/
20.30 ч. Тържествена церемо-
ния по повод Празника на
курорта, минералната вода и
Балкана „Вършец 2019“
Водещ: Галя Димитрова

Концерт на Владимир Ампов
- Графа
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев - 1900“

3 август /събота/
11.00 ч. Алея на занаятите
място: Алеята с чинарите
18.00 ч. Турнир по футбол -
финал
място: Футболното игрище в
парка
20.30 ч. Вечер на сръбската
музика:
Концерт на сръбската изпъл-
нителка Теа Тайрович
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев - 1900”

10 август /събота/
10.00 ч. „Балкана пее“ – над-
пяване на фолклорни със-
тави, първа част
място: Местността „Иванчова
поляна“
11.00 ч. Национален събор
Вършец – „Да покажем бъл-
гарското“ - под егидата на
Министерство на земеде-
лието и храните; Община
Вършец; БРКС; БКК за бъл-
гарско овчарско куче, първа
част
Представяне на български по-
роди животни, признати от
МЗХ; Киноложка изложба на
българско овчарско куче;
Базар на български произво-
дители

Духов оркестър „Дефилир“
Концерт на народната певица
Бойка Дангова
Концерт на мъжка фолклорна
група „Змей Горянин“, с. Зве-
рино
място: Местността „Иванчова
поляна“

11 август /неделя/
10.00 ч. „Балкана пее“ – над-
пяване на фолклорни със-
тави, втора част
място: Местността „Иванчова
поляна“
11.00 ч. Национален събор
Вършец – „Да покажем бъл-
гарското“ - под егидата на
Министерство на земеде-
лието и храните; Община
Вършец ; БРКС; БКК за
българско овчарско куче,
втора част
Представяне на български по-
роди животни, признати от
МЗХ; Киноложка изложба на
българско овчарско куче;
Базар на български произво-
дители
място: Местността „Иванчова
поляна“

16 август /петък/
21.00 ч. Лятно кино – про-
жекция на филма: „Епохата
на животните“ – анимация,
Германия, 2010 г.
място: Летния амфитеатър в
парка
вход свободен

17 август /събота/
21.00 ч. Лятно кино – про-
жекция на филма: „Уют“ –
драма, комедия, България,
2019 г.
място: Летния амфитеатър
вход свободен

VІІ-ми МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА“ – ВЪРШЕЦ 2019

áðîé 6, þíè 2019 ã. Êàëåéäîñêîï ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ6

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 095 272 222 , факс: 095 272 323
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: „ЛГ график“ ООД - Враца


