
На 22.06.2020 г. удари послед-
ният училищен звънец за ви-
пуск 2020 г. на абитуриентите
от СУ “Иван Вазов” във Вър-
шец.

Празникът започна с посре-
щане на училищното знаме и
много настроение сред уче-
ници, родители и гости. В двора
на училището прозвуча химнът
на Република България и тър-
жествено бе издигнат нацио-
налния трибагреник.

Поздравление към прекрас-
ните момичета и момчета от
двата дванадесети класа от-
прави Ани Ангелова – директор
на училището.

Наградени бяха отличниците,
спечелили през годините не-
малко награди.

Зам.-кметът на община Вър-
шец Петър Стефанов връчи гра-
моти за отличен успех, стенни

часовници с логото на община
Вършец и ленти "Отличник" на
8-те отличници от випуск 2020
г. на СУ „Иван Вазов”: Биляна
Борисова, Борис Горанов,
Александър Ангелов, Доброс-
лав Иванов, Ивелин Грозданов,
Петър Апостолов, Тамара Чав-
дарова и Фабиана Върбанова.

Спас ЗАРЧЕВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ НАГРАДИ АБИТУРИЕНТИ-
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Поради загубите от малкото
пътници, заради коронавируса
и въведеното извънредно поло-
жение през последните месеци,
досегашните фирми, изпълня-
ващи транспортната схема на
общината са се отказали от
междуградските и вътрешног-
радските превози.

Затова нова фирма от Мон-
тана ще продължи да осъщест-
вява превоза на пътници на
територията на община Вър-
шец през следващата една го-
дина. Това стана възможно,
след като кметът на общината
инж. Иван Лазаров получи раз-
решение да сключи договор за
пряко възлагане на автобусните
линии на територията на общи-
ната чрез спешна мярка. За
целта градоначалникът изпрати
писмо до областния управител
на Монтана Росен Белчев.

Предоставена е необходимата
информация, от която е видно,
че обществената услуга за пре-
воз на пътници по всички
линии по утвърдените мар-
шрутни разписания от репуб-
ликанската, областната и
общинската транспортни схеми
и градските линии от квотата
на община Вършец са възло-
жени на превозвача, както и че
община Вършец ще обяви и
проведе процедура по реда на
ЗОП за възлагане на всички
линии по утвърдените мар-
шрутни разписания от репуб-

ликанската, областната и об-
щинската транспортни схеми и
градските линии.

„Успяхме да решим един
доста сериозен проблем, свър-
зан с транспорта в общината.
Спешната мярка е единстве-
ната възможност, за да про-
дължи да съществува тази
услуга”, каза кметът на Вър-
шец инж. Иван Лазаров.

Със своя заповед от 11 юни
2020 година, областният упра-
вител на Монтана Росен Бел-
чев даде съгласие за прилагане
на спешна мярка чрез пряко
възлагане извършването на об-
ществена услуга за превоз на
пътници по действащите мар-
шрутни разписания по авто-
бусни линии от квота на
община Вършец, за срок от
една година.

„Мярката е временна. В рам-
ките на тази една година об-
щината трябва да проведе
обществена поръчка за същест-
вуващата транспортна схема”,
допълни кметът Лазаров.

Дванадесет ще са обслужва-
ните от монтанската фирма ав-
тобусни линии на територията
на община Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ТРАНСПОРТ В
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Е ПОДСИГУРЕН

ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

По инициатива на кмета на
община Вършец инж. Иван Ла-
заров, тази година служители
на Общинска администрация
боядисаха двете беседки, нами-
ращи се в местността "Чуката",
между кв. Заножене и с. Спан-
чевци.

Те са част от еко пътеката „За-

ножене – Спанчевци –манастир
“Св. Св. "Кирил и Методий".

При провеждането на минало-
годишната кампания, служите-
лите от Общината засадиха над
2 000 цветя и така облагородиха
централната част на град Вър-
шец.

Спас ЗАРЧЕВ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПРОВЕДЕ
ПОРЕДНАТА СИ ПРОЛЕТНА

КАМПАНИЯ ПО ОБРАГОРОДЯВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съгласно Заповед №
186/28.05.2020 г. на кмета на об-
щина Вършец, от 01.06.2020 г.
отпаднаха част от ограничител-
ните мерките, въведени заради
COVID-19.

Разрешени са посещенията в
закрити площи на ресторанти,
заведения за бързо хранене, пи-
тейни заведения, кафе-сладкар-
ници, детски и спортни
съоръжения на закрито, увесе-
лителни и игрални зали и ба-
рове, с изключение на
дискотеки, пиано-барове и
нощни барове.

Разрешава се присъствието на
деца и ученици на територията
на институции от системата на
предучилищното и училищното
образование за осъществяване
на дейности по приключването
на учебната година., както и за
практически обучения и изпити
по практика и за подготовката на

учебна 2020/2021 г., когато е не-
възможно тези дейности да се
реализират от разстояние в елек-
тронна среда или е неотложно
реалното присъствие.

Разрешава се присъствието на
деца и ученици за осъществя-
ване на дейности за подкрепа на
личностно развитие, по смисъла
на Закона за предучилищното и
училищното образование.

Разрешават се всички извън-
класни занимания, в т.ч зани-
мални, клубове, детски
центрове и други, съгласно ука-
занията по т. II от Заповед № №
РД-01-277/26.05.2020 г. на Ми-
нистъра на здравеопазването.

Разрешава се провеждане на
колективни спортни занимания
на закрито, както и на индиви-
дуални и колективни спортни
занимания на закрито и на от-
крито, без състезателен харак-
тер, без публика за деца до

18-годишна възраст.
Разрешава се провеждането на

културно-развлекателни меро-
приятия (театри, концерти, сце-
нични прояви, занятия от
танцовото, творческото и музи-
кално изкуство, както и зани-
мални от юридически и
физически лица и други), при
заетост на местата до 30 % от
общия им капацитет на закрито
и до 50% от общия им капаци-
тет на открито и при максима-
лен капацитет на използване на
залите (читалища, детски ком-
плекси, културни домове, мла-
дежки центрове, училищни
салони и зали, частни обекти,
военни клубове и други) според
квадратурата на помещението,
при заетост на местата не по-
вече от 20 човека за груповите
занимания и не повече от 1
човек на 4 кв.м. площ.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОТ НАЧАЛОТО НА ЮНИ ОТПАДНАХА ЧАСТ
ОТ МЕРКИТЕ, ВЪВЕДЕНИ ЗАРАДИ COVID-19

Единадесетокласничката от
СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец
Тереза Стефанова завоюва
второ място на ХХ юбилеен уче-
нически конкурс „Уреди за ка-
бинета по физика", в който
участваха представители на
България, Македония, Сърбия и
Хърватска.

Конкурсът се организира от
софийския клон на Съюза на
физиците в България и e в три

категории. Тереза се представи
в категорията „Демонстраци-
онни и лабораторни пособия и
уреди за кабинетите по физика“.

Демонстрациите на уредите и
церемонията по награждаването
се проведоха на 6 юни т.г. пред
сградата на Физическия факул-
тет на Софийски университет
„Св. Св. Климент Охридски“,
при стриктно спазване на пра-
вилата за социална дистанция и

мерките за безопасност.
В тазгодишното юбилейно из-

дание на конкурса тя се пред-
стави с три уреда: две водни
турбини и една центробежна
електрическа водна помпа. Те са
изработени от напълно браку-
вани материали: пластмасови
бутилки, сламки, капачки, бра-
кувани електомоторчета от лап-
топи, детски играчки.
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УЧЕНИЧКА ОТ ШКОЛАТА НА РАДКА КОСТАДИНОВА
ПРЕДСТАВИ ДОСТОЙНО ВЪРШЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПО ФИЗИКА



След близо 3-месечно прекъс-
ване поради извънредното поло-
жение във връзка с епидемията
от COVID-19, на най-детския,
най-слънчевия празник 1-ви
юни – Международния ден на
детето, Детска градина
„Слънце“ – гр. Вършец отново
отвори врати. Основната сграда
в курортния град и филиалите в
кв. Заножене и с. Долно Ози-
рово се изпълниха с детски смях
и радостен глъч.

В основната сграда във Вър-
шец се завърнаха 60 деца, което
е малко по-малко от 50 % от за-
писаните. В кв. Заножене и с.
Долно Озирово се върнаха
всички, но те са малко на брой –
функционират по една смесена
възрастова група от 10 деца.

Възстановяване на работата на
детското заведение стана със за-
повед на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, при
спазване на редица ограничи-
телни мерки и осигуряване на
строги санитарно-хигиенни ус-
ловия поради извънредната епи-
демична ситуация.

Подновяване посещението на
детската градина става само по
желание на родителите, с изрич-
ното условие, че са запознати и
декларират, че ще спазват но-
вите правила за работа на детс-
ката градина, за което подписват
декларация. В тази връзка, отго-
ворността за решението за посе-
щаване на детската градина
остава изцяло за родителите, до-
колкото към момента няма
мярка, която да гарантира на-
пълно безопасността на децата,
още повече, че физическият
контакт при ежедневното и в
продължение на часове общу-
ване между децата и с персо-
нала, който се грижи за тях, е
неизбежен.

В момента не се провежда уче-
бен процес, а само допълни-
телни форми на педагогическо
взаимодействие, без тези с вън-
шни лектори, като акцентът е

върху изграждане на навици за
здравословен начин на живот и
усвояване на социални умения.
Отсъствия на 5 и 6-годишните,
подлежащи на задължително
предучилищно обучение не се
пишат.

Има много игри, предимно
навън при хубаво време, които
осигуряват необходимата пози-
тивна емоционална среда. Пя-
съчниците, обаче са с
ограничено ползване, по пред-
писание на РЗИ. Няма контакти
на площадките между децата от
различните групи, всяка група е
на обособената площадка. Не се
допуска ползване на физкултур-
ния салон. Педагогическият
екип не провежда оперативки и
педагогически съвети, а съвеща-
нията са виртуални - в специ-
ално създадена за целта група в
една от социалните мрежи.

В детската градина се изисква
спазването на социална дистан-
ция само между възрастните, но
не и между децата, както и
между децата и учителите.

Родителите подробно са запоз-
нати с правилата, публикувани
на сайта на ДГ и в групите в со-
циалните мрежи. При приемане
и издаване на децата се спазва
дистанция от 1,5 - 2 м. между
родителите. Персоналът ползва
лични предпазни средства.

Всяка група има отделен вход

и определени маршрути за вли-
зане и излизане на родители и
деца. Медицинско лице всяка
сутрин посреща децата и извър-
шва филтър, като се допускат
само здравите. Родителите са за-
дължени сутрин да им мерят
температурата вкъщи.

«В детската градина няма на-
прежение, родителите са спо-
койни. В края на всяка седмица
те ни уведомяват кои деца ще
идват, кои ще прекратят посеще-
нието, кои ще се завърнат от-
ново. Някои семейства се
вслушаха в призивите на МОН
и МЗ - който има възможност, да
си гледа детето вкъщи, за което
съм им много благодарна! За
всички нас работата по време на
извънредна ситуация е трудна,
но най-важното сега е опазва-
нето на живота и здравето на де-
цата и създаването на спокойна
атмосфера за всички участници
– деца, родители, педагози»,
заяви директорката на детското
заведение Диана Георгиева.

До началото на новата учебна
година ДГ "Слънце" ще работи
без прекъсване. Детската гра-
дина няма да бъде затворена
през летните месеци, включи-
телно и във филиалите в кв. За-
ножене и с. Долно Озирово,
съобщиха от учебното заведе-
ние.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Тереза получи сертификат за

участие и награда от председа-
теля на журито - проф. Тодор
Мишонов от Института на
твърдото тяло към БАН.

Ученичката участва в този
конкурс още от 8-ми клас, а
това е третото ѝ участие. При
първото си явяване тя печели
втора награда в младша въз-
раст с изработен от нея Херо-
нов фонтан. В следващо
издание завоюва втора награда
в старша възраст, заедно със
сестра си Габриела Стефанова,
за изработен и действащ модел
на бял дроб.

Същата година тя печели и
стипендия за участие в научен
лагер по физика на проф. Иван
Бъчваров от Физическия фа-
култет на Софийския универси-
тет.

Любовта на Тереза Стефанова

към науката на Айнщайн я под-
тиква от малка да участва във
всички състезания и олимпиади
по физика. Резултатите ѝ са за-
шеметяващи. Зад гърба си тя
вече има една първа и две втори
награди от Националния кон-
курс " Космосът"; оценка От-
личен(6) на Национална
олимпиада по астрономия в 6-
ти клас; лауреат е на Петербур-
гската международна олим-
пиада по астрономия в 6- ти и в
7- ми клас; винаги е на първо
място на областните олимпиади
по физика и астрономия във
възрастовата си група. С екип
завоюва втора награда на На-
ционалния конкурс " Наука на
сцената" в гр.Севлиево - учас-
тие в конкурс на БАН с трета
наград а - отново в екип; печели
наградата от Националното
състезание "Природни науки и
екология"; два пъти става

СТЕМ ученик за област Мон-
тана на Национален конкурс
«Бъди СТЕМ ученик».

Учител и научен ръководител
на талантливото момиче е дъл-
гогодишната перподавателка по
физика и астрономия в СУ
«Иван Вазов» - гр. Вършец
Радка Костадинова, която също
е носител на престижни на-
гради: удостоена е със званието
«Учител на годината» от Съюза
на българските учители, носи-
тел е на званието „Първи STEM
учител на България» през 2018
г. с награда - обучение от Car-
negie SCIENCES Center от
USA; удостоена е с наградата
"Св. Св. Кирил и Методий" от
Международната фондация "
Св.Св. Кирил и Методий, но-
сител е на наградата «Неофит
Рилски» наградена е с плакет за
принос в развитието на физи-
ката от Института за ядрени из-

следвания в Дубна.
Костадинова е ментор на Те-

реза, насочва я към различни
изследователски проекти, към
разработване на различни теми,
към участия в национални кон-
курси, съпровожда я на всички
конкурси, вълнува се заедно с
нея преди всяко участие, радва
се заедно с нея на наградите и
успехите й.

«На всички ученици аз пред-

лагам теми, възможности, на-
сочвам ги.

Тереза единствена от моите
ученици избира сама какво да
конструира и как да го кон-
струира. Аз само я насочвам и
ѝ давам идеи, ако има някакъв
проблем. Тя има невероятен
усет за конструиране на тех-
ники, на уреди. В Националния
конкурс "Космосът" беше спе-
челила награда с конструиран
от нея планетариум , който е ра-
ботещ. Той се съхранява и до
днес в Националния природо-
научен музей в София», спо-
деля Костадинова.

Надяваме се, след като за-
върши догодина училище, на-
уката физика да се превърне за
Тереза от нейна детска мечта в
нейна съдба и да реализира ус-
пешна научна кариера в об-
ластта физиката!

Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧЕНИЧКА ОТ ШКОЛАТА НА РАДКА КОСТАДИНОВА ПРЕДСТАВИ ДОСТОЙНО
ВЪРШЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПО ФИЗИКА

От 26 до 28 май т.г., семей-
ствата на ученици от СУ „Иван
Вазов“ – гр. Вършец получиха
подкрепа в трудните епиде-
мични дни, по проект „Обеди-
нени срещу COVID 19“.
Проектът беше спечелен от
Сдружение „Вазовци“ и реали-
зиран от членовете на сдруже-
нието – учители в училището.

Проектът осигурява незабавна
подкрепа за подпомагане на уяз-
вими общности, засегнати от
кризата с коронавируса в Бъл-
гария. Дарителите на средствата
за тази подкрепа са: Български
дарителски форум, Фондация
„Америка за България“, Посол-
ството на САЩ и Американ-
ската търговска камара.
Проектът на сдружение „Ва-
зовци“ беше избран, заедно с
още 12 НПО от 330 заявили
участие.

Благодарение на дарителите
от„Обединени срещу COVID
19“, семействата на всеки уче-
ник от училището, което е било
засегнато от кризата с корона-
вируса получи пакет от 14 ос-
новни хранителни и
дезинфекциращи продукти:
захар , олио, брашно, ориз , зрял
боб, спагети, пакет обикновени
вафли, буркан лютеница, мака-
рони, кашкавал 1 кг, масло,
ябълки и банани, както и мокри

кърпички за дезинфекция.
Помощта на дарителите дос-

тигна до 196 семейства на уче-
ници от общината. От тях са104
български семейства и 92 ром-
ски семейства - многодетни и
без доходи по време на каранти-
ната.

В рамките на три дни Бояна
Александрова – председател на
сдружение „Вазовци“ и Радка
Костадинова - член на сдруже-
нието, раздадоха помощите на
семействата от гр. Вършец, а с
доброволната помощ на Цвете-
лин Давидов (най-сърдечни бла-
годарности), пакетите с
помощите достигнаха до квар-
тал Заножене и до селата Спан-
чевци, Горна и Долна Бела
речка, Долно Озирово, Горно
Озирово, Лютаджик, Стояново,
Черкаски и Драганица.

За радост на реализиращите
проекта, получилите помощта
останаха изключително до-
волни и удовлетворени от про-
дуктите.

Сдружение „Вазовци“ благо-
дари на доброволците, помог-
нали за пакетирането на
хранителните продукти – коле-
гите-учители, Вълкана Илия-
нова Костова – бивша
възпитаничка на училището и
сестра ѝ Екатерина.

Радка КОСТАДИНОВА

ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ
ОБЩНОСТИ НА СДРУЖЕНИЕ

„ВАЗОВЦИ“ ДОСТИГНА ДО 196
СЕМЕЙСТВА ОТ ОБЩИНАТА
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В нея ще се прилага т.нар.
халотерапия, датираща от
времето на Клеопатра и при-
добила популярност като съв-
ременна терапевтична
процедура първо в Полша. От
няколко години методът се
практикува в спа центове у
нас. Интересно е, че четирите
стени на помещението са из-
цяло от сол, а в него специа-
лен апарат – халогенератор,
впръсква медицинска сол и
по този начин създава мик-
роклимат, наподобяващ този в
някогашните естествени пе-
щери и на морския бряг. Така
въздухът става наситен с по-
лезни микроелементи, 80 про-
цента от които се съдържат в
кръвната плазма на човека.

„Халотерапията има анти-
бактериално действие върху
дихателната система и пов-
лиява различни заболявания
като астма, хроничен брон-
хит, синузит, кашлица. По-
мага при сезонни алергии, а
също така и при кожни про-
блеми – дерматити, псориа-
зис, екзема”, обясни София
Ангелова, управител на сол-
ната стая.

Тя предупреждава, че мето-
дът не може да излекува на-
пълно заболяванията, нито да
замести изцяло основното ле-
чение, но е ефикасен като до-
пълваща терапия и носи
облекчение на пациентите.
„Повечето астматици ползват
специални помпички и корти-
костероиди, които пък имат

много негативни странични
ефекти. Солната стая до го-
ляма степен е като заместител
на тези медикаменти”, увери
Ангелова. По нейни думи, по-
мещението е особено подхо-
дящо за пушачи, които
изпитват тежест в гърдите и
затруднение в дишането. Има
благоприятно действие и
върху тези, които са отказали
цигарите и организмът им в е
в процес на адаптация за съ-
ществуване без тютюн.

Капацитетът на солната стая
е 5 места, като единия ъгъл е
пригоден за деца. В него са
сложени играчки, масичка и
столчета, които да привлекат
вниманието на малчуганите
по време на сеанс. Децата са
основната целева група за ха-
лотерапия, тъй като чрез нея
се повишава имунитетът им.

„Малчуганите често проявя-
ват чувствителност към за-
мърсяване и алергени.
Задържането на секрети е
предпоставка към развитие на
бактериални инфекции. Сол-
ната терапия в контролирана
среда е изключително реше-
ние за справяне с упоритите,
продължителни и неприятни
здравословни проблеми при
невръстна възраст.”

Солната стая освен всичко
друго, помага за освобожда-
ване на напрежението след
тежък работен ден, справяне
със стреса и негативните емо-
ции.

Спас ЗАРЧЕВ

ОТВОРИ ВРАТИ ПЪРВАТА
СОЛНА СТАЯ В ГРАД ВЪРШЕЦ

Вече 9 години приятелите и
единомишлениците от Вършец:
Димитър Митов, Любен Цвет-
ков, Румен Иванов и Божидар
Кръстев безвъзмездно поддър-
жат и се грижат за сътворените
от сръчните им ръце туристи-
чески съоръжения в местността
„Райски кът“ над „Иванчова по-
ляна“.

Всяка година ентусиастите
прибавят към вече изграденото
по нещо ново, непрекъснато ге-
нерират нови идеи за разширя-
ване и разкрасяване на това
райско място.

Тази година мъжете подготвят

нова атракция, насочена към се-
мействата с малки деца, из-
лезли сред природата – решили
са да построят дървена къ-
щичка за игри на малчуганите.
Основата й ще е с размери 2,00
на 1,80 метра, а височината –
около 2 метра, за да може в нея
да влезе и възрастен човек. В
амбициозното начинание се
включват и трима доброволци,
които да помагат на групата.
Изграждането на къщичката за-
почва през пролетта, още в на-
чалото на март, но работата е
прекратена поради въведеното
извънредно положение във
връзка с епидемията от COVID-
19.

Освен с красивия си външен
вид, подобен на вълшебните
къщички от приказките, новата
атракция ще радва най-малките
туристи и с функционалността
си – в нея ще бъдат монтирани
дървени масичка, пейка и стол-
чета, като в истински дом.

„След повече от двумесечно
прекъсване, през месец май
възобновихме работата. Този
път имаме подкрепа от съмиш-
леници – това са младите мом-
чета от Вършец Валентин,
Захари и Сашко. Надяваме се
къщичката да бъде готова до
Празника на курорта, минерал-
ната вода и Балкана през август,

когато да стане и официалното
й откриване. Общината ни по-
могна, като ни предостави дър-
вения материал. От сектор
„БКС“ разбичиха трупите, гре-
дите и дъските са готови. Вече
сме изградили постамента на
къщичката, монтирани са и
страничните носещи греди“,
похвалиха се Любчо и Митко –
най-активните и инициативни
участници в групата.

Освен откриването на новата
атракция, по време на празника
на града групата планира да от-
бележи по подобаващ начин и
10-годишнината от създаването
на „Райски кът“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВА АТРАКЦИЯ ЩЕ РАДВА НАЙ-МАЛКИТЕ
ПОСЕТИТЕЛИ НА МЕСТНОСТТА „РАЙСКИ КЪТ“

Плетачката не знае точния
брой на изплетените от сръч-
ните ѝ ръце произведения на
изкуството, тъй като голяма
част от тях е подарила на род-
нини, съседи, познати. Нейни
близки пък са разнесли славата
ѝ по света, тъй като плетивата
на Спаска са достигнали чак до
Холандия, Испания, САЩ.
Казва, че е изплела близо 100
различни модела – покривки за
маса, калъфки за възглавници,
кувертюри за легло, мильо за
украса на фотьойли, дивани и
мебели, има и десетки нежни
мотиви като поставки под ва-
зички, свещници, украшения на
спални, нощни шкафчета, сек-
ции.

Баба Спаска е самоука в пле-
тенето на една кука и интерес-
ното е, че се захваща с него чак
на 55-годишна възраст, след
като се пенсионира. Преди това
никога не е плела, тъй като не е
имала свободно време за ни-
какво хоби – по цял ден на ра-
бота, после, дом, семейство,

грижи за деца, селскостопанска
работа по градини, лозе, ли-
вади, домашни животни…

Удивителното е, че макар и да
е учила само до 7 клас, баба
Спаска може да заплете нов
модел единствено по схема от
списание, вестник или книга –
разчита сложните схеми на-
право като инженер! Казва, че
ако не гледа от напечатаната
схема, не може да захване ново
мильо от изработен готов модел
или от някоя жена.

Последното мильо е изплела
само преди няколко месеца.
Смята обаче да се откаже, тъй
като с възрастта ръцете вече не
я слушат и започват да трепе-
рят.

Животът ѝ не е бил лек.
Спаска Иванова Илиева е ро-
дена на 28.05.1928 г. в с. Зано-
жене. Омъжва се на 18 години,
ражда двама сина, има 5 внуци
и 3 правнуци, някои от които са
в чужбина. Работила е като кра-
варка в местната кравеферма на
ТКЗС-то в Заножене, после

като санитарка в току що пост-
роения и новооткрит Профи-
лакториум на «Химко» във
Вършец, където остава до пен-
сионирането си през 1983 г.

Живее в горния край на квар-
тал Заножене, по пътя за м. «Зе-
лени дел», но ходи на работа до
Профилакториума и се връща
всеки ден пеша, движението я
крепи.

След пенсиониране не сяда на
едно място – сади, копае, по-
лива в градината, пласти и съ-
бира сено по ливадите, все на
къра е. А вечер започва да се
учи сама да плете дантели и
мильо на една кука, плетенето
ѝ доставя огромно удоволствие.

Баба Спаска не е спазвала
през живота си никакви диети,
не е боледувала сериозно, оби-
чала е да си похапва от всичко,
а на празници да си пийне и по
глътка ракия или винце с близ-
ките.

Смята, че дълголетието си
дължи на многото работа, кър-
товския труд на полето и сред
животните и на "истинската"
храна, с която се е хранила,
предимно домашно произ-
водство.

Спаска Илиева е вдовица от 7
години, сега за нея се грижат
двама от внуците, снаха ѝ Нора
също я наглежда. Всички те с
гордост показват уникалните,
ръчно изплетени модели на
една кука и я хвалят за сръч-
ните ѝ ръце и за усета ѝ към
красота.

Евелина ГЕОРГИЕВА

92-ГОДИШНАТА БАБА СПАСКА ОТ ЗАНОЖЕНЕ
ПЛЕТЕ ДАНТЕЛИ НА ЕДНА КУКА

И малкото думи, когато са
искрени, са голяма оценка за
живота на човека.

Учителката Мая Ангелова
започва да пише поезия от
месец март 2015 година. За
това кратко време тя издаде
няколко стихосбирки и за-
воюва три първи и една трета
награди от национални лите-
ратурни конкурси, със стихо-
творенията си: „На майка ми“,
„Пепеляшка“, „Жива вода“,
„Прозорец в мрака“.

Мая казва: „Написах песен –
съвсем обикновена. В нея се

пееше за любов, омраза и още
нещо… Светът я пееше. Това
бе песента на живота“.

Мила Мая, желая ти попътен
вятър на твоя поетичен кораб!

Райна СИМОВА

ДА ПРИПОМНИМ ЗА
ПОЕТЕСАТА МАЯ АНГЕЛОВА
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Днес, 29.04.2020 г. (сряда) от 14:00 ч., на осно-
вание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администра-
ция за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседа-
ние на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъства още: Петър Сте-
фанов – зам. кмет на община Вършец.

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

Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал.
1, ал. 2 т. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2019 – 2023 г.
предложи, следните допълнения в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка вх. № 120/
22.04.2020 г. като точка 10-та от дневния ред на
заседанието.

2. Включване на Докладна записка вх. № 121/
22.04.2020 г. като точка 11-та от дневния ред на
заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават
12.

Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка с вх. № 106/ 16.03.2020 г. относно
приемане на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението за 2019 г. на Общински план за раз-
витие на община Вършец 2014 – 2020 г.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 111/ 13.04.2020 г. относно
разглеждане на Заповед № АК-04-3/10.03.2020 г.
на Областен управител на област Монтана, взе-
мане на решение за отменяне на Решение № 81
от Протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общински
съвет – Вършец и приемане на решение по пре-
писката по реда на чл. 25, ал. 3, т. 3, ал. 4 и ал. 6
от ЗСПЗЗ, във връзка с допускане промяна пред-
назначението по реда на ЗОЗЗ на поземлен имот
с идентификатор 69537.29.141, землище с. Стоя-
ново, местност „Андровото“, площ: 150 кв.м., с
НТП пасище и учредяване на ограничени вещни
права върху имота в полза на Община Враца
/ЕИК 000193115, със седалище и адрес на управ-
ление, гр. Враца 3000, община Враца, област
Враца, ул .»Стефанаки Савов» № 6.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 117/ 15.04.2020 г. относно
приемане на решение от Общински съвет – Вър-
шец за временно освобождаване от заплащане на
такси и наеми за ползване на терени и обекти -
общинска собственост от 13.03.2020 г. до отмяна
на извънредното положение в Република Бълга-
рия.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 113/ 13.04.2020 г. относно
разглеждане на заявление вх. № 3300-
532/25.03.2020 г. от д-р Виолета Иванова Гергова
– Директор на Областна дирекция „Земеделие“,
гр. Монтана и предложение за приемане на ре-
шение за предоставяне за управление по реда на
чл. 12, ал .3 от ЗОС на две помещения, находящи
се на първия етаж в сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец, необходими за дейността
на Общинска служба „Земеделие“, гр. Берковица,
офис Вършец.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 115/ 15.04.2020 г. относно
разглеждане на заявление вх. № 70 00 -
550/14.10.2020 г. от Никодим Войнов Атанасов –
управител на СД „Войнов и сие“, ЕИК
030095221, със седалище и адрес на управление:
гр. Монтана, ул. „Никола Вапцаров“ № 8, с ис-
кане за разрешаване на изработване на ПУП, с
цел промяна на предназначението на поземлен
имот с идентификатор 68179.30.223 по КК и КР

на с. Спанчевци, община Вършец (извън регула-
цията на с. Спанчевци) с ново предназначение „за
ваканционно селище“.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 118/ 16.04.2020 г. относно
вземане на решение за актуализиране на Годиш-
ната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2020 г. на об-
щина Вършец, както и приемане на решение за
провеждане на публична търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на части от имоти публична
общинска собственост на община Вършец, в из-
пълнение на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2020 г. на община Вършец“.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 116/ 15.04.2020 г. относно
вземане на решение за провеждане на публичен
търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал.
13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на об-
щина Вършец за отдаване под наем на недви-
жими имоти-земеделски земи с НТП пасища,
мери и ливади на собственици на пасищни сел-
скостопански животни, регистрирани в Интегри-
раната информационна система на БАБХ.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 123/ 23.04.2020 г. относно
докладна записка Вх. № 84/ 21.02.2020 година от
д-р Веселин Петков - Управител на „Медицински
център -Вършец“ ЕООД.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – председа-
тел на ПК по ЗСПЕ

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 119/ 22.04.2020 г. относно
вземане на решение за отпускане на финансова
помощ по молби с Вх. № 99/ 09.03.2020 г. и Вх. №
100/ 11.03.2020 г.

Докладва: Иван Андров - председател на ПК
по АОНУОРСГПБК

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 120/ 22.04.2020 г. относно
актуализиране на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец.“.

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

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 121/ 22.04.2020 г. относно
вземане на решение за предоставяне на 18 бр. зе-
меделски имота, собственост на община Вършец,
находящи се в землищата на гр. Вършец, с. Долна
Бела Речка и с. Горна Бела Речка на Общинско
предприятие „Общински дейности и туризъм –
Вършец“, за извършване на дейността дърводо-
бив.

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

12. Изказвания, питания и становища.
Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за ор-

ганизацията и дейността на общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата 2019
– 2023 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 96
Общински съвет Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от ЗРР,
във връзка с чл. 91, ал. 1, 3 и 4 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие
(ППЗРР), Общински съвет – Вършец реши:

1. Одобрява представения Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението за 2019 г. на об-
щински план за развитие на община Вършец
2014-2020 г. (съгласно приложението).

2. Възлага на кмета да извърши необходимите
процедури, съгласно чл. 91, ал. 5 и ал. 7 от
ППЗРР.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 97
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, отменя свое
Решение № 81 от Протокол № 6 от 27.02.2020 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н.

Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 98
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 3, т. 3, ал.
4 и ал. 6 от ЗСПЗЗ, реши:

1. На основание чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗСПЗЗ до-
пуска промяна предназначението по реда на За-
кона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ на
поземлен имот с идентификатор 69537.29.141,
землище с. Стояново, община Вършец, област
Монтана, по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-
1828/ 08.11.2018 г. на Изпълнителния Директор
на АГКК, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение на КККР, адрес на
поземления имот: с. Стояново, местност „Ан-
дровото“, площ: 150 кв.м. /сто и петдесет кв.м./,
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, начин на трайно ползване: пасище, катего-
рия на земята: четвърта, предходен
идентификатор: няма, номер по предходен план:
000041, при граници и съседи:69537.28.149,
69537.16.50, 69537.29.148 и 69537.29.142 с от-
реждане «за поставяне на билборд».

2. На основание чл. 25, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 12,
ал. 3 от ЗОС учредява безвъзмездно право на
управление върху имота за срок до 5 /пет/ ка-
лендарни години, в полза на Община Враца
/ЕИК 000193115, със седалище и адрес на управ-
ление, гр. Враца 3000, община Враца, област
Враца, ул. »Стефанаки Савов» № 6/, върху по-
землен имот с идентификатор 69537.29.141, зем-
лище с. Стояново, община Вършец, област
Монтана, по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-
1828/08.11.2018 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма из-
дадена заповед за изменение на КККР, адрес на
поземления имот: с. Стояново, местност „Ан-
дровото“, площ: 150 кв.м. /сто и петдесет кв.м./,
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, начин на трайно ползване: пасище, катего-
рия на земята: четвърта, предходен
идентификатор: няма, номер по предходен план:
000041, при граници и съседи: 69537.28.149,
69537.16.50, 69537.29.148 и 69537.29.142 за пос-
тавяне на билборд по проект: „Интегриран про-
ект за воден цикъл на гр. Враца – II фаза,
финансиран от Кохезиония фонд на ЕС и от дър-
жавният бюджет на Република България, чрез
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020
г.“.

3. На основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ дава
предварително съгласие със срок на валид-
ност 12 /дванадеест/ месеца за промяна на
предназначението на поземлен имот с иденти-
фикатор 69537.29.141, землище с. Стояново, об-
щина Вършец, област Монтана, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със За-
повед № РД-18-1828/ 08.11.2018 г. на Изпълни-
телния Директор на АГКК, последно изменение
със заповед: няма издадена заповед за изменение
на КККР, адрес на поземления имот: с. Стояново,
местност „Андровото“, площ: 150 кв.м. /сто и
петдесет кв.м./, трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, начин на трайно ползване:
пасище, категория на земята: четвърта, предхо-
ден идентификатор: няма, номер по предходен
план: 000041, при граници и съседи:
69537.28.149, 69537.16.50, 69537.29.148 и
69537.29.142 с отреждане „за поставяне на бил-
борд“.

4. Всички разходи по промяна предназначе-
нието на поземления имот по реда на Закона за
опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и монти-
рането на билборда по проект: „Интегриран про-
ект за воден цикъл на гр. Враца – II фаза,
финансиран от Кохезиония фонд на ЕС и от дър-
жавният бюджет на Република България, чрез
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020
г.“, са за сметка на Община Враца /ЕИК
000193115, със седалище и адрес на управление,
гр. Враца 3000, община Враца, област Враца, ул
.»Стефанаки Савов» № 6/.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 99
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, чл. 8, ал. 6 от
Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 8
от Закона за общинската собственост реши:

1. Освобождава от заплащане на такси по реда
на чл. 26 от Наредбата за определянето и адми-
нистрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вършец, всички лица
ползватели на терени и обекти - общинска собст-

веност, които временно са преустановили пол-
зването им или дейността си, вследствие на във-
еденото извънредно положение в Република
България и мерките, предприети в изпълнение за-
поведите на Министъра на здравеопазването и на
Кмета на община Вършец за овладяване на из-
вънредната ситуация във връзка с пандемията от
COVID-19, за срока на въведеното извънредно
положение от 13.03.2020 г. до отмяната му.

2. Освобождава от заплащане на месечен наем,
всички лица, сключили договори за наем на те-
рени и обекти-общинска собственост, които вре-
менно са преустановили ползването им или
дейността си, вследствие на въведеното извън-
редно положение в Република България и мер-
ките, предприети в изпълнение заповедите на
Министъра на здравеопазването и на Кмета на
община Вършец за овладяване на извънредната
ситуация във връзка с пандемията от COVID-19,
за срока на въведеното извънредно положение от
13.03.2020 г. до отмяната му.

3. Всички заплатени авансово наеми и такси за
месеците, за които лицата са освободени от пла-
щане по реда на т. 1 и т. 2 от настоящето решение
да се считат за платени за първия месец след от-
мяна на извънредното положение.

4. Възлага на кмета на община Вършец да пред-
приеме всички необходими фактически и правни
действия по изпълнение на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 100
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал.
9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,
реши:

1. Актуализира „Годишна програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2020 г. на община Вършец“, като в
раздел X „Предоставяне на имоти за безвъз-
мездно управление по реда на чл. 12, ал .3 от
ЗОС“ се включва следната част от недвижим
имот:

Две помещения /две стаи/ с обща площ 31 кв.м.
от първия етаж от сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец, представляваща сграда с
идентификатор 12961.422.629.1 по КК и КР на гр.
Вършец, с административен адрес: гр. Вършец,
бул. “България“ № 10 /Акт за публична общин-
ска собственост № 45/10.12.1998 г./

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 г. на община Вършец“ влиза
в сила от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната
в „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2020
г. на община Вършец“ да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска администрация –
Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта
на община Вършец „Годишна програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2020 г. на община Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 101
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, учредява безвъз-
мездно право на управление за срок 10 /десет/
години, в полза на Областна дирекция „Земеде-
лие“, гр. Монтана, ЕИК 175809159, със седалище
и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. “Ге-
нерал Столетов“ № 1, върху две помещения /две
стаи/ с обща площ 31 кв.м. от първия етаж от
сградата на Общинска администрация – Вършец,
представляваща сграда с идентификатор
12961.422.629.1 по КК и КР на гр. Вършец с ад-
министративен адрес: гр. Вършец, бул. “Бълга-
рия“ № 10 /Акт за публична общинска
собственост № 45/10.12.1998 г./.

Възлага на Кмета на община Вършец да пред-
приеме всички правни и фактически действия по
реда на Закона за общинската собственост /ЗОС/
за изпълнение на решението.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

<<< ПРОДЪЛЖЕНИЕ В БРОЙ 7 >>>
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(продължение от брой 5)

Следва комедията „Вълци
нема“ от Панчо Панчев с режи-
сьор Атанас поп Димитров и
постановчик Николай Колов (ди-
ректор на Драматичен театър –
Враца). Ролите изпълняват:
Димо Костов, д-р Любомир
Цеков, Галя Цветанова, Григор
Иванов, Димитър Савов, Михал
Дамянов, Геновева и Иво Пет-
рови, Мито Конин, Иван Тер-
зийски, Димитър и Иванка
Свилкови.

100-годишнината на читали-
щето беше отбелязана с „Дву-
бой“ от Иван Вазов. Следва
„Криворазбраната цивилизация“
от Добри Войников. Режисьор и
на двете постановки е Дария Го-
ранова, музиката е от Робертино
Горанов, а хореографията – на
Цвятко Цветков, с участието на
танцьори от фолклорен танцов
състав „Младост“ – кв. Зано-
жене. Отново публиката възтор-
жено аплодира изпълнителите:
Григор Иванов, Фанка Павлова,
Димо Костов, Димитър Савов,

Михал Дамянов, Петър Петров,
Александър Михов, Геновева и
Иво Петрови, Елена Йончева,
Латинка Петрова, Стефка Алек-
сандрова, Калоян Асенов, Васил
Еленков.

През 2010 г. се играе „Когато
котката я няма“ с режисьор Лю-
бомир Бояджиев, а през 2013 г. –
„Мъжемразка“ от Ст. Л. Костов,
с режисьор Дария Горанова. В
двете постановки се изявяват
младите самодейци: Калоян
Асенов, Даниела Лилова, Калин
Замфиров, Латинка Петрова,
Мирослава Кръстева, Митра Ки-
рилова, Венислава Замфирова,
Мария Тодорова, Николай Тодо-
ров, Цветелина Въглярска, Тихо-
мир Миронов.

През месец март 2014 г. само-
дейците-ентусиасти Калин и Ве-
нислава Замфирови, Латинка
Петрова, Даниела Лилова, Гео-
рги Николов, Николай Тодоров,
Петя Горанова, Благовест Дра-
гиев Силвия Мачорска сформи-
рат театрална формация
„Медека“. С любезното съдей-
ствие на Община Вършец и чи-
талището, е поканен
гост-режисьор Борислав Бори-
сов от Враца. Премиерата на
пиесата „Анна Бижуто“ от Марк
Камолети е на 17.07.2014 г.

Едно от най-големите пости-
жения на формацията е присъж-
дането на награди от участието
в Международния фестивал на
любителските театри „Кръстьо
Пишурка“ – 2014 г. в гр. Лом,
като това са: първа награда за
най-добра женска роля (Даниела
Лилова); втора награда за спек-
такъл и трета награда за поддър-
жаща мъжка роля (Георги

Николов).
Печелят награди в ХІІІ Нацио-

нален фестивал на любител-
ските и кафе-театри в Свищов -
трето място за спектакъл; първа
награда за най-добра женска
роля в Международния фести-
вал на любителските комедийни
театри, пантомима и сатира
„Велко Кънев“ – 2915 г. в Топо-
ловград.

За първи път читалищна фор-
мация играе на сцените на Мла-
дежки театър „Николай Бинев“ и
Нов театър в НДК – гр. София
(февруари, май 2015 г.)

Една година по-късно, на
17.07.2015 г. беше представена и
премиерата на комедийния спек-
такъл „Английски прозорец“ от
Рей Куни. С нея печелят втора
награда за най-добра мъжка роля
на Калин Замфиров в Междуна-
родния фестивал на любител-
ските театри „Кръстьо
Пишурка“ – 2015 г. в гр. Лом.

На 11.09.2027 г., по повод 53
години от обявяването на Вър-
шец за град, бе представена пре-
миерата на „Френски меден
месец“ от Джон Мартимър и
Браян Кук. Първо място за мла-
дежка роля на Георги Николов и
второ място за най-добра женска
роля на Даниела Лилова в Меж-
дународния фестивал на люби-
телските театри „Кръстьо
Пишурка“ – 2017 г. в гр. Лом.

През април 2018 г. формацията
за пореден път гостува на сце-
ната на Младежки театър „Нико-
лай Бинев“ – гр. София, а два
месеца по-късно, през м. юни,
участва в Театрални празници –
гр. Хисаря, където и до днес се
говори за брилянтната игра на

актьорите в препълнената зала
на читалището.

За периода от създаването до
днес, формацията е изнасяла
представления в градовете: Вър-
шец, Берковица, Монтана, Оря-
хово, Враца, Козлодуй, Роман,
Лом, Свищов, София, Баня –
Карловско, Тополовград и Хи-
саря.

Енергията и силата на вдъхно-
вението след всяко съприкосно-
вение с магията на Мелпомена
оставят в зрителите надежда и
желание да ги следваме в поко-
ряването на нови върхове в пре-
красния и приказен свят на
театралното изкуство. Ако из-
куството не бъде вечно, нека
вечно бъде доброто, което то
създава у човека.

Нека си спомним за всички,
които вече не са между нас, но
водени от любовта към театъра
и родното място, вдъхновено,
всеотдайно, безкористно, с

много талант и упорит труд, пре-
създадоха редица образи, оста-
вяйки ярка, незаличима следа и
нестихваща болка в сърцата и
душите на своите земляци, на
своята публика.

Поклон, дълбок поклон пред
вас, скъпи театрали!

В 120-годишната история на
НЧ „Христо Ботев-1900“ – гр.
Вършец, театралното дело е
само част от широкия спектър на
читалищната дейност. Важна е
ролята на библиотеката, на кни-
гата – огнище на знания, про-
света, култура.

Повече от век читалището
държи високо факела на зна-
нието, разпръсква светлина чрез
разнообразната си дейност,
ражда будители. Този храм на
наука, изкуство, култура ще пре-
бъде през вековете, докато има
хора с апостолски огън в сър-
цата!

Елена ЙОНЧЕВА

120 години НЧ «Христо Ботев-1900»

115 ГОДИНИ ТЕАТРАЛНО ДЕЛО ВЪВ ВЪРШЕЦ

Народно читалище „Христо
Ботев - 1900 гр. Вършец” е ос-
новано на 04.06.1900 г. с учреди-
телен протокол № 01, с който се
избира и управителен съвет. С
протокол № 02/06.06.1900 г. на
управителния съвет, за първи
председател на читалището е из-
бран тогавашния учител, по-
късно известен писател Дончо
Станчев. За подпредседател е из-
бран Дарин Георгиев, за секре-
тар - Китан Герасимов, за
библиотекар - Симо Господинов,
а за касиер - Михал Кацарски.

Новообразуваното читалище се
помещава в една от стаите на то-
гавашното училище и е започ-
нало своята културно-просветна
дейност.

Изработеният устав на читали-
щето е приет от Общото събра-
ние, проведено на 03.02.1901 г. и
утвърден със заповед №
714/23.07.1903 г. на Министъра
на народната просвета. Виж-
дайки, че класната стая е малка
и неудобна, а е и необходима на
училището, читалището след
една година се премества в къ-
щата на Тодор Минчев, която се
намира близо до училището.

След още една година читали-
щето се премества в две стаи от
къщата на Марин Гърков. През
1903 г. е построена дървена ба-
рака, близо до минералната
баня, която служи за библиотека
и читалня за жители и гости на
Вършец. Читалището осъщест-
вява пълноценна културно-про-
светна дейност до 1906 г. , но
дейността постепенно намалява
до 1920 г., като основна причина
е Балканската и Първата све-
товна война. В този период в ба-
раката на читалището се открива

млекарница, в която на една
маса се нареждали вестници и
списания за четене от хората.
Името на млекарницата било
„Млекарница - Читалище
„Христо Ботев”.

На 26.12.1920 г. читалището
възстановява дейността си от-
ново. До 1936 г. се помещава в
частни къщи. През 1935 г. за-
почва строежът на нова чита-
лищна сграда с голяма зала,
малка зала, гримьорни, библио-
тека, читалня и други помеще-
ния.

Сградата е открита в началото
на 1937 г. и функционира и до
днес.

Читалището извършва след-
ните основни дейности:

• поддържа библиотека и чи-
талня;

• предоставя компютърни и ин-
тернет услуги на населението;

• развива и подпомага люби-
телското художествено твор-
чество;

• организира школи, курсове,
празненства, концерти, чества-
ния;

• събира и разпространява зна-
ния за родния край.

Към момента в НЧ „Христо
Ботев-1900“, функционират
шест самодейни колектива, с
около 60 самодейци:

- смесен хор за школувано
пеене и църковно песнопение;

- тригласен женски хор за об-
работен фолклор „Стефан
Кънев”;

- група за стари градски песни
„Неразделни”;

- мъжка вокална група „Бъл-
гари”;

- танцов състав „Фолклорна
китка”;

- театрална формация „Ме-
дека”.

Като изявени читалищни
дейци през годините могат да се
посочат:
■ Георги Симеонов - дългого-

дишен актьор в театралния със-
тав, участник в смесения хор, в
групата за стари градски песни,
мъжката вокална група и 15 г.
председател на читалището.
■ Ангел Еждерски – дългого-

дишен актьор, участник в смесе-
ния хор, в групата за стари
градски песни, мъжката вокална
група. Няколко мандата е за-
местник-председател на читали-
щето.
■ Елена Горанова – 60 години

е самодеец. Художествен ръко-
водител на смесен хор за школу-
вано пеене и църковни
песнопения, на тригласен жен-
ски хор за обработен фолклор
„Стефан Кънев” и група за стари
градски песни „Неразделни”.
Един мандат е председател на
читалището.

Румян АЛЕКСАНДРОВ
Секретар на

НЧ „Хр. Ботев-1900“

120 години НЧ «Христо Ботев-1900»

ЧЕСТИТА 120 ГОДИШНИНА НА
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ - 1900 ГР. ВЪРШЕЦ”



На 24 май т.г., в тесен приятел-
ски кръг, семейство Пенка и
Симо Младенови отпразнуваха
60-годишен семеен живот.

В пролетния, празничен ден на

24.05.1960 г., в кметството на с.
Стубел Пенка и Симо си казват
заветното «Да!».

Отминават ден след ден, сезон
след сезон, колелото на годините
се върти и днес – побелели и по-
мъдрели от времето, често се
връщат назад в спомените си, за
да направят равносметка на от-
миналите дни и незабравимите
мигове.

Въпреки трудностите, те изгра-
дили здраво и сплотено семей-
ство, отгледали и възпитали две
прекрасни дъщери – Мая и
Надя. Радват се на 4 внуци и 5
правнуци, които пълнят големия
цветно-зелен и спратнато подре-
ден дом и двор.

С пословичен и непосилен

труд, разбирателство , взаимни
компромиси и отстъпки, дости-
гат до тази завидна възраст.

В знак на признателност и ува-
жение към тях, председателката

на пенсионерски клуб «Чинари»
- гр. Вършец връчи на семейство
Младенови поздравителен
адрес, подаръци и цветя, с поже-
лание за здраве и обич, разбира-

телство, взаимопомощ, бодър и
младежки дух и дълги години
съвместен живот, за да се радват
на внуците и правнуците си.

Бъдете все така активни и ини-
циативни членове на ПК «Чи-
нари»! Хората като вас никога не
остават в миналото, а в настоя-
щето и в бъдещето.

Обичаме ви!
Ева ДИМОВА

ЧЕСТИТА ДИАМАНТЕНА СВАТБА, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!

За поредна година, спазвайки
традицията, на 28 май храмът
„Свето Възнесение” в кв. Зано-
жене на град Вършец отбеляза
патронния си празник.

Християнският празник Възне-
сение Господне или Възнесение
Христово (Спасовден) празнува
момента, когато Иисус Христос
се възкачва на небето. Празникът
е 40 дни след Възкресение Хрис-
тово, той е „подвижен” и винаги
се пада в четвъртък – 39 дни след
първия ден на Великден.

Енорийският свещеник на кв.
Заножене отец Любомир Първа-
нов отслужи Света литургия и
освети традиционния курбан за
здраве и берекет.

Агнето за курбана бе закупено
със средства, осигурени от Об-
щината. Майстор-готвач на вкус-
ната чорба бе Георги Димитров,
а негов помощник – Добри от

църковното настоятелство при
храма. Похвала заслужават и
местните жени Ганка и Витя,
които приготвиха погачите,
които бяха осветени и раздадени
на събралите се в двора на цър-
квата миряни..

По сведения на бившия ено-
рийски свещеник отец Краси-
мир, храмът в Заножене е
построен малко преди освобож-
дението от турско робство - през
1872 г. и е изографисан през 1873
г. В началото е наречен „Св. Ни-
колай”, но през 1927 г. е преиме-
нуван на „Свето Възнесение”,
чието име носи и до днес.

Пожелаваме на православния
храм „Свето Възнесение“ да
празнува още дълги години своя
храмов празник и да бъде стожер
на духовността в квартал Зано-
жене!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ХРАМОВ
ПРАЗНИК НА КВ. ЗАНОЖЕНЕ

На 28 май т.г., на тържествена
церемония в салона „Мон Пар-
нас“ в сградата на Съюза на бъл-
гарските писатели в София, бяха
връчени годишните награди, с
които в дните около 24 май се
награждават изявени дейци на
словото.

С Почетна грамота за принос
към съвременната българска ли-
тература на председателя на Уп-
равителния съвет на Съюза на
българските писатели бе удос-
тоен нашият писател-земляк и
„Заслужил гражданин на Вър-
шец“ Мартен Калеев.

Тази година той направи и ця-
лостен критически прочит на
всички романи, излезли от печат
през 2019 г. в рамките на еже-
годния преглед на литературната
продукция на Съюза.

Наградата „Роман на годината“
взе Николай Табаков за книгата
си „Нула време“, която Мартен
Калеев като докладчик номи-
нира пред журито и Управител-
ния съвет на СБП.

Съвсем наскоро Калеев получи
и сертификат от Майските
срещи на славянските творци
„Свято слово“ – Бургас – 2020,
както и грамота от издателство
„Просвета“.

Творби на нашия бележит зем-
ляк, роден във Вършец, се по-

явиха в периодичния печат в
Лондон и Чикаго. Световно из-
вестният поет и преводач Ан-
дерсон Брага Орта, който е и
дългогодишен законодателен ди-
ректор на Камарата на депута-
тите в Националния конгрес
(Парламента) в Бразилия и с го-
леми заслуги към разпростране-
нието на българската книжнина,
е изпратил до Мартен Калеев
писмо на благодарност за съв-
местната им работа.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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ПОРЕДНА ЗНАЧИМА НАГРАДА ЗА
ПИСАТЕЛЯ-ЗЕМЛЯК МАРТЕН КАЛЕЕВ

Фестивалът се проведе в две
форми на участие – присъствена
за местните хора и дистанци-
онна, чрез социалните мрежи - за
всички приятели и съмишленици
на инициативата.

Фокусът тази година беше
„Рефлексии: назад и напред“, а в
периода 22 -24 май 2020 г.
всички желаещи взеха участие в
различни работилници и диску-
сии.

Официалното откриване на
фестивала бe на 22 май от 19.00

ч. в голямата зала на НЧ „Изгрев
2019“, в село Горна Бела речка.
На откриването беше и кметът на
община Вършец инж. Иван Лаза-
ров, който отправи поздрав към
всички гости на събитието и от-
беляза фестивала като едно от
важните събития в културния ка-
лендар на общината.

Програмата на фестивала
включваше виртуална изложба
на спомените, мултимедиен му-
зикален проект с участието на
Милена Караджова, в партньор-

ство с Jazz FM и директни
включвания от приятели и пар-
тньори на фестивала в цял свят.

Закриването на фестивала беше
направено от Quadro Nuevo с ди-
ректна връзка от студиото им в
Мюнхен, Германия, като изпъл-
ниха специално композиран
откъс, вдъхновен от посеще-
нията на състава в Горна Бела
речка.

Името GOATMILK идва от ня-
колко посоки. В Бела речка же-
ните правят чудна козя извара и
козите в началото са повече от
хората. Козето мляко е най-близо
до майчиното. Това, което се
търси чрез спомените и разгово-
рите е собствена автентичност и
чистота на живеенето.

Фестивалът на спомените GO-
ATMILK е независима, некомер-
сиална културна платформа за
срещи и разговори в областта на
паметта и спомените на хора,
които обикновено трудно се съ-

бират – артисти, журналисти, из-
следователи от цял свят. Хора,
които обичат планината, козите,

прясно сготвената местна храна,
музиката, простите неща.

Спас ЗАРЧЕВ

ФЕСТИВАЛЪТ НА СПОМЕНИТЕ GOATMILK СЕ ПРОВЕДЕ ЗА 17-ТА ПОРЕДНА ГОДИНА

Мартен Калеев получаваМартен Калеев получава
Почетната грамота отПочетната грамота от
председателя на УС на СБПпредседателя на УС на СБП

Калеев връчва наградатаКалеев връчва наградата
„Роман на годината“ на„Роман на годината“ на
Николай ТабаковНиколай Табаков


