
На 4 юни с тържествен кон-
церт на откритата сцена на На-
родно читалище „Христо Ботев
1900“ бе отбелязана 121-та го-
дишнина от основаването му.
Заслужено честване на една
достолепна годишнина на това
огнище на българщината, раз-
пръскващо вече повече от век
светлината на просвещението и
на културата!

Секретарят на читалището
Румен Александров разказа на-
кратко историята на културната
институция. Читалището е ос-
новано на 4 юни 1900 г., като за
негов пръв председател е из-
бран тогавашният учител, а по-
късно известен писател Дончо
Станчев.

Новообразуваното читалище
се настанява в една от стаите на
местното училище и веднага за-
почва своята културно-про-
светна дейност. Изработен е
Устав, приет от Общото събра-
ние и утвърден през 1903 г. със
заповед на тогавашния минис-
тър на народната просвета.

През годините, поради раз-
лични причини читалището се
мести няколко пъти, помещава
се в различни частни къщи, а
през 1933 г. започва строежът
на новата читалищна сграда.
През 1937 г. тя е завършена и
официално открита, в нея чита-
лището се помещава и развива
дейността си и до днес. Най-
впечатляващото е, че сградата е
построена изцяло с добровол-
ния труд и дарения на местното
население, в нея не е вложена
нито една стотинка държавна
пара.

В тържествения концерт по

повод 121-та годишнина от ос-
новаването на НЧ „Христо
Ботев 1900“ взеха участие са-
модейните състави при читали-
щето: Танцов състав
„Фолклорна китка“ с хореограф
Невена Стоянова и Мъжка во-
кална група „Българи“ с ръко-
водител Велислав Таралански.

В богата и пъстра концертна
програма се изявиха и гостува-
щите състави, дошли специ-
ално за празника, за да
поздравят своите колеги-само-
дейци: Трио „Македонка“ при
НЧ „Просвета-1936 г.“ – с. Бе-
ласица, община Петрич,
Детски танцов състав „Зано-
женче“ при НЧ „Пробуда-1934
г.“ – гр. Вършец, кв. Заножене с
ръководител Боян Георгиев,

Детска група за народни хора
„Звънче“ при НЧ „Просвета-
1935 г.“ – с. Спанчевци, Фол-
клорна група за народно пеене
„Китка“ при НЧ „Просвета-
1935 г.“ – с. Спанчевци с ръко-
водител Любомир Гешковски,
Състав за изворен фолклор „Зе-
лени дел“ при НЧ „Пробуда-
1934 г.“ – гр. Вършец, кв.
Заножене с ръководител Боян
Георгиев, Фолклорна група
„Росен здравец“ при НЧ „Про-
света-1946“ – с. Долно Озирово
с ръководител Любомир Геш-
ковски и Танцова формация
„Стрешер“ при НЧ „Просвета-
1922 г.“ – с. Горно Озирово с
ръководител Георги Митрофа-

нов.
Великолепните им изпълне-

ния под открито небе накараха
зрителите да се хванат на хоро
и показаха, че докато ги има чи-
талищата - храмове на духов-
ността, докато възрожденският
плам гори в сърцата на само-
дейците, българската култура,
самобитност и традиции ще ги
има и след векове.

Евелина ГЕОРГИЕВА

121 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА МЕСТНОТО
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Изложението „Уикенд тури-
зъм“ е едно от най-значимите
събития в сферата на туризма
в Дунавския регион. Това е 16-
тото му издание и за първа го-
дина се провежда в периода
17-19 юни 2021г. (заради епи-
демичната обстановка) в гр.
Русе. И тази година форумът
бе съпътстван от Фестивал на
туристическите анимации.

Международното туристи-
ческо изложение „Уикенд ту-
ризъм“ и Фестивалът на
туристическите забавления и
анимации се организират от
Община Русе, общинско пред-
приятие „Русе арт“ с подкре-
пата на Министерството на
туризма на Република Бълга-
рия.

За поредна година Община

Вършец участва със собствен
щанд.

На събитието бяха осъщест-
вени полезни контакти за ус-
пешни начинания в
туристическата сфера, беше
предоставена и възможност за
пряка реклама сред посетите-
лите.

ТИЦ - ВЪРШЕЦ

ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР - ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В XVI
ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ И XIII ФЕСТИВАЛ НА

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АНИМАЦИИ „УИКЕНД ТУРИЗЪМ РУСЕ“

Християнският празник Въз-
несение Господне или Възнесе-
ние Христово (Спасовден)
празнува момента, когато Иисус
Христос се възкачва на небето.
Празникът е 40 дни след Въз-
кресение Христово, той е „под-
вижен“ и винаги се пада в
четвъртък – 39 дни след първия
ден на Великден.

На 10 юни храмът „Свето Въз-
несение“ в кв. Заножене на град
Вършец отбеляза патронния си
празник. Гости на събитието
бяха кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров, зам.-кмето-
вете на общината Петър Стефа-
нов и Георги Янкулов и

секретарят на общината инж.
Даниела Тодорова.

Енорийският свещеник на кв.
Заножене отец Красимир от-
служи Света литургия и освети
традиционния курбан за здраве
и берекет. Агнето за курбана и
почерпката бяха осигурени от
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров.

Храмът в Заножене е построен
през далечната 1872 г. и е изог-
рафисан през 1873 г. В началото
е наречен „Св. Николай“, но
през 1927 г. е преименуван на
„Свето Възнесение“, чието име
носи и до днес.

Спас ЗАРЧЕВ

ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО –
ХРАМОВ ПРАЗНИК НА КВ. ЗАНОЖЕНЕ

Туристическият информацио-
нен център (ТИЦ) - гр. Вършец
получи грамота за успешно по-
пуляризиране на туризма в об-
щината на годишната среща на
туристическия бранш

Срещата се проведена
03.06.2021 г. в зала № 1 на Цен-
тралния военен клуб в гр.
София. Събитието бе подкре-
пено от Министерство на ту-

ризма на Република България
На срещата присъстваха Да-

ниела Стоева- зам. -министър на
туризма,

д-р Полина Карастоянова - из-
пълнителен директор на Нацио-
налния борд по туризъм,
Димитър Маргаритов - предсе-
дател на Комисията за защита
на потребителите, организато-
рите на туристическото изложе-
ние „Ваканция и СПА Експо“,
експерти в областта на туризма,
туроператори и туристически
агенции, както и представители
от посолствата на Румъния,
Гърция и Република Турция.

Туристическият информацио-
нен център- Вършец получи
признание за работата на екипа
за успешното популяризиране
на туризма.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВРЪЧИХА ГРАМОТА НА ТУРИСТИ-
ЧЕСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

КЪМ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
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На 24-ти май в село Драганица
отбелязахме един от най-свет-
лите ни празници - Денят на
българската просвета и култура
и на славянската писменост.

Под ръководството на Диана
Григорова 14 деца изнесоха ре-
цитал за празника.

Всяко дете получи награда,
осигурени от кмета на община
Вършец, кметския наместник
на с. Драганица и Петър Гирги-
нов.

Иван КАМЕНОВ
Кметски наместник

на с. Драганица

ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И
КУЛТУРА ОТБЕЛЯЗАХА В С. ДРАГАНИЦА

На 21.06.2021 г. в двора на
СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец
се проведе турнир по футбол,
баскетбол и волейбол под
надслов „Лято, спорт и
здраве 2021“.

Турнирът беше организиран
от Местната комисия за
борба с противообществе-
ните прояви на малолетни и
непълнолетни (МКБППМН)
при община Вършец, в из-
пълнение на Годишния план
за работа на комисията с цел
превенция на рисковото по-
ведение и опазване здравето
на младите хора.

В състезанието се включиха
общо 60 ученици от 4 до 11
клас на СУ „Иван Вазов“ в
следните отбори:

Футбол – два отбора по 10
деца;

Баскетбол – два отбора по
10 деца;

Волейбол – четири отбора
по 5 деца.

За участниците в турнира
бяха осигурени награди
/купи за отборите победи-
тели/, по една топка на отбор,
минерална вода, кроасани и

сандвичи за всички участ-
ници.

На капитаните на отборите
- победители бяха връчени
купи и грамоти за участието
в турнира от Антон Тошев –
секретар на МКБППМН,
които ги поздрави от свое
име,от името председателя на
МКБППМН при община
Вършец Петър Стефанов, и
от кмета на общината инж.
Иван Лазаров за участието
им в спортното мероприятие.

МКБППМН благодари на
Ани Ангелова – директор на
СУ „Иван Вазов“, Рени Спа-
сова – помощник - директор,
Ангел Тодоров, Филип Фили-
пов и Тони Захариев - учите-
лите по физическо
възпитание и спорт в учили-
щето, за съдействието и орга-
низацията за провеждане на
турнира.

Антон Тошев пожела на
участниците в турнирите да
спортуват със съзнанието на
победители, защото спортът
носи здраве, разнообразие,
оптимизъм и удовлетворение.

Антон ТОШЕВ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ

НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНО-
ЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

24 май, денят на светите
братя Кирил и Методий е един
от най-светлите национални
празници на България. С го-
лямо вълнение ежегодно чест-
ваме този празник в
пенсионерски клуб „Козница“
- Вършец.

След продължително прекъс-
ване на дейността на клуба за-
ради ограниченията, свързани
с пандемията, на празника се
събрахме около 30 човека, за
да отбележим светлата дата.

Както винаги тържеството за-
почна с песента „Върви, на-
роде възродени“, изпълнявана
от певческа група „Детелина“.
Изправени на крака, всички
пригласяхме. Няколко рецита-
тори изпълниха стихове от
български поети:

Василка Дамянова - откъс от
поемата „Паисий“ на Иван
Вазов, Геновева Тодорова -
„Кирил и Методий“ от Стоян
Михайловски, Елена Йончева -
„Чудата сила“ от Стоян Ми-
хайлов, стихотворение, посве-
тено на буквите, Мария
Петровна - свои стихове, пос-
ветени на празника. Мария Ди-
митрова и Гергана Ерменкова
изпълниха в дует песните
„Сей, земеделецо“ и „Песен за
Вършец“, която е по текст и
музика на Гергана Ерменкова.
Група „Детелина“ закри тър-
жеството с песните „Пътнико
свиден“ и „Питат ли ме де е
зората“.

Извън празничната програма

проведохме и разширено засе-
дание на Управителния и кон-
тролния съвет в присъствието
на активисти на клуба. С удов-
летворение отбелязахме, че
клубът вече ще работи, макар и
с ограничен брой посетители и
набелязахме мероприятия за
бъдещата работа.

Всички си тръгнахме щаст-
ливи след хубавото тържество
и след срещата с приятели,
които не бяхме виждали от
близо половин година.

Василка ДАМЯНОВА

ОТНОВО СМЕ В КЛУБА

Община Вършец уведомява
жителите и гостите на общи-
ната, че общинският открит
басейн в с. Спанчевци – м.
„Минкови бани“, отвори
врати на 27.06.2021 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.
- шезлонг - 3.00 лв.

Заповядайте!

ОБЩИНСКИЯТ БАСЕЙН В СЕЛО
СПАНЧЕВЦИ ОТВОРИ ВРАТИ

По случай Международния
ден на детето – 1 юни, Община
Вършец организира забавно
детско шоу, което се проведе на
естрадата пред НЧ „Христо
Ботев - 1900“ – гр. Вършец.

Денят на детето е най-слънче-
вият, най- веселият и жизнера-
достен празник, защото
искрените детски усмивки и
светлините в детските очи пра-
вят този ден вълнуващ и неза-
бравим и за нас, възрастните.
Децата са най- хубавият под-
арък в живота ни, нашето бъ-
деще, нашата надежда и вяра в

доброто и красивото.
За празничното настроение на

децата и на всички, които все
още пазят детското в сърцата
си, се погрижиха актьорите - са-
модейци Даниела Лилова, Ве-
нислава Замфирова и Петя
Горанова от Театрална форма-
ция „Медека“ към НЧ „Христо
Ботев – 1900“, въплътили се в
ролите на Алиса от „Страната
на чудесата“, Мери и Тери Пи-
понкьови от град Смехорания.

Децата от всички групи на
Детска градина „Слънце“ бяха
подготвили програма с танци и

песни, която представиха пред
публиката. Стихотворения, пос-
ветени на детството и на децата,
рецитираха Вилияна Иванова и
Димана Димитрова от ІVа клас
на СУ „Иван Вазов“.

Участници и зрители се пото-
пиха в игри и приключения, в
радостна глъчка и забавления.
Много изненади и различни
състезания подгряваха емо-
циите на празника, а победите-
лите в изпитанията получиха
своите награди и заслужени ап-
лодисменти.

Участниците в детското шоу
получиха играчки, книжки с
приказки, лакомства и награди,
предоставени от Община Вър-
шец, Спа хотел „АТА“, Мария
Маринова – управител на СПА
хотел „Съни гардън“, Венцис-
лав Радевски – управител на
„Мандра Вършец“, Георги Зар-
чев - управител на хранителен
магазин „СкладЪ“, Надя Стани-
мирова - управител на магазин
„Табако шоп“, а Светослав Ма-
ринов осигури почерпката на
децата в три местни заведения.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИСКРЕНИ ДЕТСКИ УСМИВКИ И СВЕТЛИНКИ
В ОЧИТЕ ГРЕЙНАХА НА 1 ЮНИ



Всяка година по време на На-
ционалната конференция по
физика се провежда и „Мла-
дежка сесия“, на която уче-
ници и студенти представят
свои проекти. Няма ограниче-
ния за броя и вида на проек-
тите – те могат да бъдат както
илюстративни, така и изслед-
ователски.

Темата на тазгодишната мла-
дежка сесия бе „Приложението
на физиката в ежедневието на
хората“. Дванадесетокласнич-
ката Тереза Стефанова от СУ
„Иван Вазов“ – Вършец пред-
стави изследователски проект,
в който се изследва магнит-
ното поле в жилищни сгради
(според вида на материала, от
който са изградени: тухлени,
панелни, бетонни и др.) и влия-
нието му върху здравослов-
ното състояние на живеещите
в сградите хора.

За целта Тереза и група уче-
ници от СУ „Иван Вазов“ с на-
учен ръководител Радка
Костадинова – учител по фи-
зика в училището, ползват мо-
билните си телефони, на които
е инсталирано приложение за
измерване интензитета на маг-
нитното поле - Magnetic field
detector. Идеята е на проф. Ми-
рослав Абрашев от Софийския
университет. За измерване на
магнитните полета се използва
сензор на Хол, какъвто има
вграден във всеки мобилен те-
лефон. С приложението за мо-
билни телефони се улеснява
измерването, като за по- го-
ляма надеждност едновре-
менно се използват две
устройства, чиито данни се ус-
редняват.

В изследването по собствено
желание се включват ученици
от горен курс на училището. Те
изтеглят и инсталират мобил-
ното приложение на телефо-
ните си и измерват магнитните
полета в жилищните сгради, в
които живеят. Същевременно
чрез друго мобилно приложе-
ние - Altimeter & Barometer из-
мерват и височината на
сградите. В резултат те устано-
вяват, че с нарастване на висо-
чината на сградата магнитното
поле намалява. Освен това се
установява, че в панелните
сгради полето е няколко пъти
по-слабо, отколкото в тухле-
ните, което оказва негативно
влияние, заедно с други фак-
тори (инфразвук и др.) върху

здравното състояние на обита-
телите им. Учениците събират
сериозна база данни за град
Вършец, Долно Озирово, Бела
речка, кв. Заножене, а Тереза
Стефанова и Радка Костади-
нова обработват данните.

На младежката сесия в нача-
лото на юни тази година Те-
реза представи проекта си
онлайн и спечели първо място.
В конференцията участват 80
проекта. По време на защитата
ученичката прави изключи-
телно голямо впечатление.
Проектът и представянето му
от Тереза впечатляват не само
журито , но и проф. Алексан-
дър Драйшу, председател на
Съюза на българските физици
и бивш декан на Физическия
факултет на Софийски универ-
ситет. Интересът на Тереза към
физиката се реализира и на ма-
турата по физика – тя получи
една от най- високите оценки в
страната – отличен 5,96.

Проектът за измерване на
магнитното поле и още един
проект за светлината са пред-
ставени от Тереза и нейни съу-
ченици (Бенджамин Горанов,
Давид Давидов, Милена
Илиева), с които тогава работи
в екип, на различни форуми: на
Националното състезание по
природни науки и екология в
Копривщица, на миналогодиш-
ната сесията на Ученическия
институт на БАН (УчИБАН),
на която екипът й завоюва

трето място, на младежката
сесия на Националната конфе-
ренция по физика през октом-
ври миналата година в София-
с поощрителна награда, на таз-
годишната младежка сесия на
националната конференция по
физика във Видин.

Преди дни Тереза ни зарадва
и с резултата си от XXIII на-
ционален конкурс „Космосът –
настояще и бъдеще на чове-
чеството“. След направените
експертни оценки и обсъж-
дане по всяко от тематичните
направления, специализирано
жури класира участниците и
присъди второ място в раздела
„Идеи за научни и технически
експерименти“ – диплом и
предметна награда на Тереза
Стефанова от СУ „Иван
Вазов“, гр. Вършец с научен
ръководител Радка Костади-
нова за научна разработка на
тема „Изследване на магнит-
ните полета и влиянието им
върху здравето на хората“.

С положен изпит по физика
Тереза вече се записа в Техни-
ческия университет във Варна,
който я привлича с иноватив-
ните си програми, силен пре-
подавателски екип и с
обновената си материална
база. Тя ще изучава специал-
ността „Компютърни системи
и технологии“. Има намерение
да специализира в областта на
хардуера.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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АБИТУРИЕНТКА ОТ ВЪРШЕЦ СПЕЧЕЛИ ПЪРВА НАГРАДА

НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА

Центърът за подкрепа за лич-
ностно развитие – Общински
детски комплекс (ЦПЛР –
ОДК) - гр. Вършец, с подкре-
пата на Община Вършец орга-
низира забавно лятно училище
„Дъга“.

Ето че завърши една необи-
чайна и трудна учебната го-
дина и предстои едно
прекрасно, пъстро лято, изпъл-
нено с много смях и емоции,

забавления и приключения.
За седми път Лятно училище

„Дъга“, гр. Вършец очаква Ва-
шето дете с интересна и дина-
мична програма, която
включва различни занимания,
обогатяващи и развиващи де-
цата, без това да попречи на
прекрасното чувство на сво-
бода през ваканцията.

Лятното училище на ЦПЛР -
ОДК стартира от 05 юли 2021

г. и приключва на 29 август
2021 г.

Заниманията са целодневни
за деца от 5 до 12 години, през
делничните дни от седмицата
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

За да запишете детето си при
нас, е необходимо да попъл-
ните документи (предвари-
телно или в първия „учебен“
ден -05 юли, 08.30 ч.)

продължава на 5 стр. >>>

СТАРТИРА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ „ДЪГА“

От Съюза на физиците в Бъл-
гария (СФБ) дават идеята на
Радка Костадинова - дългого-
дишен преподавател по фи-
зика и астрономия в СУ „Иван
Вазов“ - гр. Вършец, да канди-
датства за номинациите на го-
дишната награда на
Международната фондация
„Св. Св. Кирил и Методий“,
която награда от няколко го-
дини носи името на покойния
акад. Матей Матеев – бивш
председател на СФБ и пред-
ставител на България в Евро-
пейската организация за
ядрени изследвания (ЦЕРН) в
Женева, Швейцария.

Фондацията ежегодно при-
съжда своята награда в две на-
правления: „Подобряване на
учебната среда“ и „Работа с
талантливи ученици за подго-
товка за международни олим-
пиади и състезания“. Тази
година в двете направления за
престижното отличие се борят
300 учители от цялата страна.

За да кандидатства, Радка
Костадинова получава препо-
ръки от Регионалното управ-
ление по образование –
Монтана (от главния експерт
по природни науки и екология
Иван Димитров) и от дирек-
тора на СУ „Иван Вазов“ -
Ани Ангелова.

Костадинова кандидатства в
направление „Подобряване на

учебната среда“ с всички про-
екти, които е изготвила и реа-
лизирала за училището,
свързани с подобряване на ма-
териалната база и създаване на
педагогически нови похвати.
За тази дейност тя получава
миналата година и награда
като учител – дигитален нова-
тор за създадения от нея канал
във видеоплатформата You-
Tube, в който представя разра-
ботени от нея видео уроци по
физика, астрономия и матема-
тика в условията на онлайн
обучение на учениците поради
коронавирусната пандемия.

Уроците се оценяват високо
от катедра „Методика на обу-
чението по физика“ към Физи-
ческия факултет на
Софийския университет, от
учители и от Българската асо-
циация за информационни
технологии, която миналата
година й присъди награда в
Първия национален конкурс
за учители-дигитални нова-
тори.

Наградата „Учител по фи-
зика за 2021 година“ й бе връ-
чена от президента на
Международната фондация
„Св. Св. Кирил и Методий“ -
проф. Стефан Стефанов, пре-
подавател в Техническия уни-
верситет София, на специална
церемония, проведена на 5
юни в конферентната зала на

Областна администрация –
Видин.

„Щастлива съм да получа
тази престижна награда. За
мен е голяма чест, тъй като
много малко хора в България
имат две такива награди, те не
са повече от 10“, сподели
Радка Костадинова.

Предишната награда на Фон-
дацията учителката получи
през 2013 година. Отличието
също бе в направление „Под-
обряване на учебната среда“ -
признание за организираните
от нея национални „Астропар-
тита“, чиито домакин е Вър-
шец и за реновирането на
кабинета по физика в СУ
„Иван Вазов“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РАДКА КОСТАДИНОВА ЗА
ВТОРИ ПЪТ Е УДОСТОЕНА С
НАГРАДАТА НА ФОНДАЦИЯ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
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П Р О Т О К О Л № 25
Днес, 31.05.2021 г. (понеделник) от 15:00

ч., на основание 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 взаи-
модействието му с общинската админист-
рация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе
заседание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска адми-
нистрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват: Латинка Симова и Не-
дялко Томов.

Във връзка с получено заявление, изпра-
тено по ел. поща вх. № 161/ 31.05.2021 г.,
адресирано до председателя на ОИК -
Вършец и до председателя на Общински
съвет – Вършец, г-жа Латинка Симова ни
информира, че със Заповед № КВ-480/
28.05.2021 г., на Министър-председателя
на Република България е назначена за за-
местник- областен управител на област
Монтана. Встъпването в длъжност ще
стане от днес, 31.05.2021 г.

Правомощията на Латинка Симова, като
общински съветник следва да бъдат пре-
кратени предсрочно с решение на ОИК –
Вършец, съгласно разпоредбата на чл. 30,
ал. 4, т. 4 от ЗМСМА.

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, за-
седанието е законно и може да взема ре-
шения.

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец,
П.Стефанов - зам.- кмет на община Вър-
шец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на
община Вършец, А. Тошев-директор ди-
рекция „СА“, Е. Димитров – кмет с. Спан-

чевци, граждани, живущи в Блок № 3, с
адрес улица „Република“ № 75, град Вър-
шец.

Заседанието беше открито и ръководено
от инж. Анатоли Димитров – председател
на общински съвет - Вършец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 152/ 19.05.2021
г относно издаване на Запис на заповед от
Община Вършец в полза на Министерство
на труда и социалната политика, обезпе-
чаваща авансово плащане по Проект
„Патронажна грижа + в община Вър-
шец“, финансиран по Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05M9OP001-
6.002-0098-С01 от 15.04.2021г., по проце-
дура № BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +” от Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 149/ 17.05.2021
г. относно предложение за приемане на ре-
шение от Общински съвет - Вършец за ак-
туализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост на община Вършец за
2021 г..

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 153/ 19.05.2021
г. относно предложение за приемане на ре-
шения от Общински съвет – Вършец за ак-
туализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост на община Вършец за

2021 г., както и за провеждане на публичен
търг с тайно наддаване за продажба на 3
бр. недвижими имота, собственост на об-
щина Вършец, в изпълнение на Годишната
програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 г.
на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 150/ 17.05.2021
г. относно предложение за приемане на ре-
шения от Общински съвет - Вършец за ак-
туализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост на община Вършец за
2021 г. и за продажба на 1 бр. недвижим
имот с учредено право на строеж /супер-
фиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.
37, ал. 1 от Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 151/ 17.05.2021
г. относно предоставяне на два поземлени
имота по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ на наследниците на Георги
Николов Апостолов.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 148/ 17.05.2021
г. от Георги Найденов, Недялко Томов,
Ивайло Цветанов, Атанас Маджарски и
Латинка Симова – общински съветници в
Общински съвет – Вършец относно актуа-
лизиране на Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Вършец

за 2021 г., приета с Решение № 190 по
Протокол № 21/ 16.02.2021 г. на ОбС- Вър-
шец.

Докладва: Георги Найденов - общин-
ски съветник в Общински съвет –

Вършец
7. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 155/ 21.05.2021
г. относно отпускане на награди за учени-
ците зрелостници, показали отличен успех
за целия курс на обучение и помощ за дете
- член на многодетно семейство.

Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМД

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 157/ 21.05.2021
г. относно определяне на представител на
Община Вършец в свиканото за 10.06.2021
г. извънредно общо събрание на акционе-
рите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД -
Монтана, гласуване на изрични пълномо-
щия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: д-р Румяна Дамянова –
председател на ПК по ЗСПЕ

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 156/ 21.05.2021 г.
относно вземане на решение за отпускане
на финансова помощ по молби с вх. №
136/ 10.05.2021 г. и вх. № 137/ 10.05.2021 г.

Докладва: Иван Андров – председа-
тел на ПК по АОНУОРСГПБК

10. Изказвания, питания, становища и
предложения на гражданите.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската адми-
нистрация за мандата 2019 – 2023 г., днев-
ния ред бе приет единодушно.

Гласували: “за”- 11; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

/продължава в следващия брой/

След разхлабването на дъл-
гите ограничителни мерки,
свързани с пандемията от
COVID-19, с нетърпение очак-
вахме нашата поредна екскур-
зия.

На 20 юни членовете на Пен-
сионерски клуб „Козница“ -
гр. Вършец се отправиха на
среща, организирана от пред-
седателя на клуба ни Цеца Ан-
тонова, с пенсионерите от
Оряхово – град с богати тра-
диции и обичаи.

Посрещна ни председател-
ката на оряховския клуб, която
заедно с Йосиф Димитров –
бивш военен, ни разведоха по
алеята покрай река Дунав, от
която се открива чудесна
гледка към румънския бряг.

Г-н Димитров ни запозна с
историята на Оряхово и ни
разказа, че в миналото тази
алея е била теснолинейка, по

която са се движели влакове до
града, но след 90-те години на
миналия век релсите са демон-
тирани и мястото е превърнато
в пешеходна алея. Емблема-
тична за града е и фериботната
връзка с Румъния през река
Дунав: Оряхово – Бекет.

Възхитихме се на запазените
исторически сгради в града.
Разгледахме местния истори-
чески музей, в който се запоз-
нахме с най-ранните сведения
за крепостта „Камък“, дати-
рани към ХІІ-ХІV век, като съ-
щата е възникнала около ІХ
век и е важен пограничен
пункт на късното Средновеко-
вие.

Оряхово е основан преди Но-
вата ера и е бил разположен на
няколко хълма, затова памет-
никът на загиналите румънски
войни за освобождението на
Оряхово по-късно е пренесен

в по-ниската част на града.
Пред нас се извисиха и цър-

квите „Успение Богородично“,
построена през 1911 г. – кръс-
токуполна, със свободни под-
пори, увенчана с три
полусферични купола и „Св.
Георги“, осветена през 1873 г.
Тя е рядко срещана в района
тип кръстокуполна базилика, в
която се открояват оригинал-
ният й възрожденски иконос-
тас, впечатляващ с красотата
на иконите и позлатената дър-
ворезба.

Посетихме и читалище „Над-
ежда“, основано през 1871 г.,
което е културен център на
града. В него се помещава
градската библиотека с богат
книжен фонд. Духовият оркес-
тър, заедно с танцовия състав
„Изворче“ популяризират
творчеството на композитора и
музиканта Дико Илиев, с ко-
гото съгражданите му оряхв-
чани се гордеят. Дико Илиев е
живял тук 42 години и е отдал
целия си съзнателен живот на
духовата музика. В неговата
къщичка-музей се запознахме
с творческия път на компози-
тора. Свирил е в духовия ор-
кестър на 36-ти козлодуйски
пехотен полк. През 1931 г. в
Оряхово се създава военен
духов оркестър, в който Дико
Илиев свири баритоновите
партии и създава много хора,
като „Зиг-заг“, „Селски въз-

дишки“, „Майски цветя“, кит-
ката „Оряховска идилия“,
„Варненско хоро“ и други.
Апогеят на творчеството му е
„Дунавското хоро“ (1937 г.),
останало в нашата културна
съкровищница като истински
хороводен химн. През 1947 г.
Дико Илиев е удостоен с офи-
церско звание и е назначен за
диригент на Духовия оркестър
в Оряхово.

В къщата-музей видяхме и
музикалните инструменти, на
които е свирил Илиев, дарени
на музея от сина на компози-
тора.

Посетихме и основните кул-
турно-исторически обекти –
гордост на крайдунавския
град: Етнографската къща, Ху-
дожествената галерия „Проф.
Марин Върбанов“ и др.

По-късно проведохме при-
ятелската среща-обяд с коле-

гите от пенсионерските клу-
бове на Оряхово, Враца и Бо-
тевград.

Разменихме си поздрави-
телни адреси и подаръци с по-
желания за здраве и нови
творчески успехи.

Фолклорна група „Детелина“
към нашия пенсионерски клуб
поздрави всички присъстващи
със своите изпълнения, след
което се извиха кръшни хора
под звуците на музикална
уредба с диджей.

След веселието и танците, по
пътя на връщане обсъждахме
превъзбудено срещата с коле-
гите от сродните клубове и
емоционалния ден, прекаран
на брега на Дунав. Бързахме
да разкажем на близките си за
старинния град Оряхово,
който толкова много ни впе-
чатли.

Захаринка НИКОЛОВА

ОТНОВО „СВОБОДНИ“, ОТНОВО НА ПЪТ!



Вече десет години група от че-
тирима приятели и ентусиасти
от Вършец: Любчо, Митко,
Румен и Божидар поддържат
безвъзмездно туристическите
атракции и облагородяват при-
казно красивото кътче от приро-
дата на Вършец, известно като
„Райски кът“. Отскоро Групата,
както я наричат всички, има нов
член – англичанинът Джеймс
Уебър, заселил се в курортния
град.

Тази година туристите и мест-
ните жители се радват на три
нови атракции, изработени от
мъжете от Групата.

За най-малките туристи в
местността „Райски кът“ вече
има дървена къщичка, чието
строителство започва в края на
миналата година, но се забавя
поради въведената извънредна
ситуация заради коронавирус-
ната пандемия. В къщичката де-
цата могат да играят, да си
почиват, да се забавляват - да се
почувстват като във вълшебна
къщичка от приказките.

„Идеята ни я подсказа бивша
детска учителка от Вълчедръм,
станала вече наша съгражданка
- Атанаска Монова. Тя искаше
да води деца на поход сред при-
родата и да има къде да играят и
да се забавляват, като дойдат на
„Райски кът“, разказва един от

мъжете от Групата – Любен
Цветков. – Вътре сме монтирали
дървени пейки. Къщичката е на
колони, издигната е на висо-
чина, платформата й е от много
качествен дъбов материал, оста-
налата част от конструкцията е
от иглолистен материал. Проек-
тът е изготвен от Джеймс Уебър,
който е бивш преподавател по
дърводелство и обработка на
дървесината в Университета в

Кеймбридж, Англия. Той кон-
струира всичко, изготви черте-
жите на компютър. С
материалите ни помогнаха Об-
щина Вършец, Георги Първанов
и Атанаска Монова, а Петър То-
доров направи покрива с хидро-
изолация и битумни керемиди –
благодарни сме им за безвъз-
мездната помощ.

В близост до къщичката поста-
вихме и пързалка за малчуга-
ните.“

Наскоро Групата изработи и
монтира красива декоративна
дървена табела с изписано на
нея името на местната река Бо-
туня, преминаваща през Вър-
шец. Указателната табела е
поставена преди моста за Боро-
вия парк. Идеята се ражда в от-
говор на многобройните
въпроси на туристите и гостите
на Вършец, които, изкачвайки се
до „Райски кът“ непрекъснато
питат как се казва реката, те-
чаща под моста за баните.

Най-новата придобивка в
„Райски кът“ също е предназна-
чена за децата, идеята е на Бо-
жидар Кръстев. Това е нова,
втора поред дървена люлка,
която е изработена от лескови
пръчки, а гърбът й е висок и оп-

летен като кош. Изработката и
трудът за изцяло от членовете на
Групата: намиране на материала
по деретата в гората, белене на
леската, разбичването на гре-
дите. Конструкцията е замис-
лена така, че като седнат децата
на люлката, да се почувстват
като в царски трон, все едно че
се люлеят на величествен горски
престол в лоното на природата,
има дълбока символика в това,
разказват членовете на Групата.

Най-новата им идея, която вече
са започнали да реализират, е
направата на малко дървено де-
коративно мостче с парапети и
основа от зидани камъни, което
ще е над малка вадичка с вода в
„Райски кът“. Височината му ще
е 1 метър и също ще е предназ-
начено за игра на децата. И като
украшение на пейзажа, за да
радва очите и и душите на посе-
тителите, казват мъжете от Гру-
пата.

„Прави ни впечатление, че на-
последък все повече млади се-
мейства с малки деца посещават
местността „Райски кът“. И до-
като родителите се наслаждават

на красотата на природата, на
тишината и спокойствието, до-
като си пекат скарата на двете
барбекюта или си изстудяват пи-
тиетата в специално направе-
ните кладенчета с ледено
студена вода, решихме, че де-
цата също трябва да се забавля-
ват, затова към старата люлка
добавихме и нова, направихме и
къщичката. Имаме идея да раз-
ширяваме детския кът с нови
съоръжения“, споделят идеите
си мъжете-ентусиасти.

„Когато не изработваме нови
неща, се занимаваме с поддър-
жането на вече създадените ат-
ракции – мостчета, беседки,
маси, пейки, люлки, навеси. С
течение на времето те се амор-
тизират и постоянно подменяме
и поправяме старите съоръже-
ния. Общината винаги ни по-
мага с материали. Хората, които
посещават това място много се
радват на всичко направено и го
пазят. Приятно им е да прекар-
ват почивката си тук, в това рай-
ско кътче“, казва в заключение
Любчо.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Нови придобивки, направени с много любов, радват малчуганите и техните родители в това райско кътче над Вършец

продължава от 3 стр. >>>
Таксата за участие в лятното

училище е:
- за 1 ден – 10.00 лева - в деня на

присъствие.
- за 1 седмица – 20.00 лева – за-

плащането ще се извършва в пър-
вия ден на посещение.

- за 1 месец – 80.00 лева – за-
плащането ще се извършва в пър-
вия ден на посещение.

Посочените такси не включват
храненето на децата.

Заниманията ще се провеждат
на закрито в сградата на ЦПЛР -
ОДК и на открито в парка на
града, както и в близките мест-
ности.

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

- Иновативни образователни

игри, чрез които ученето е удо-
волствие – „В света на чудесата“,
„В света на науката и изобрете-
нията“, „Забавна математика“,
„Екологията – моето бъдеще“,
създаване на умения за общуване
с природата, изграждане на био-
градинки, „Архитектурно моде-
лиране“, „Млад пътешественик“,
тиймбилдинг игри, ползване на
компютърна зала и интернет в чи-
талищна библиотека, краезнание,
икономика и туризъм, фотогра-
фия и други.

- Езикови програми, които ще
направят езика любим. Изучаване
на чужд език (английски и руски)
с много музика и песни, занима-
телни игри – едно надграждане
на училищните занятия и пред-
ставяне на езика по забавен
начин.

- Ателиета по изкуства, които

ще разкрият таланти – изящни и
приложни изкуства, арт-ателиета,
музикален инструмент, вокално
пеене, театрално студио, танци,
етнография 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, волей-
бол, ЛФК, гимнастика, подвижни
и забавни спортни игри, туризъм,
туристически походи, излети,
пикници.

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

- двора на центъра - ще засадим
най-красивите цветя в часовете
по цветарство, ще си засадим зе-
ленчуци в лехички в часовете по

градинарство. Ще играем на воля,
точно като „едно време“.

- В работилниците-майсторил-
ници – ще измайсторим най-не-
вероятните къщички и
скривалища. Ще ни дойдат на ум
куп идеи как да разкрасим нашия
двор, но заедно!

- Природоориентиране и еко-
равновесие – ще се убедим, че
сме част от тази красива природа
и че тя е нашия най-добър при-
ятел, чрез който изпращаме пос-
ланието си в бъдещето. Ще
зарадваме птичките като ги при-
ютим в техен дом, направен от
нас.

- Готварски чудатости – ще гос-
туваме на заведение за хранене,
където готвачът ще направи така,
че децата да бъдат привлечени от
готварските вълшебства и да за-
радват у дома семейството с нещо

не само вкусно, но и полезно. В
нашата кухня – ще сготвим най-
вкусните ястия, които ще си хап-
нем 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 – ЗА-
ПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС! Да се
забавляваме ЗАЕДНО!

ВИЕ - ДЕЦАТА имате детство и
то трябва да бъде неповторимо.
О, да! Вярваме, че си струва!

За повече информация и запис-
ване: тел. 0894713304 или заповя-
дайте в ЦПЛР - ОДК, гр. Вършец,
ул. „Република“ № 108, e-mail:
odkvarshetz@abv.bg. Лице за
контакти: Цветелина Въглярска.

Цветелина ВЪГЛЯРСКА
Директор на ЦПЛР-ОДК

СТАРТИРА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ „ДЪГА“



На 26 юни в Туристически
комплекс „Дядо Йоцо“ бяха
връчени наградите на отличе-
ните в Десетия юбилеен на-
ционален литературен
конкурс за разказ „Дядо Йоцо
гледа“. Организатори на кул-
турното събитие са Община
Мездра, Съюзът на българ-
ските писатели и Туристичес-
кият комплекс. Конкурсът е
анонимен, а темата на юби-
лейното издание бе „Мина-

лото, настоящето и бъдещето
на нашата Родина“.

В тазгодишната надпревара
взеха участие 53 автори.
Творбите бяха оценявани от
жури в състав: председател
Трендафил Василев - поет,
журналист и издател, и чле-
нове: акад. Благовеста Каса-
бова – литературен критик, и
Светла Дамяновска, и три-
мата членове на Съюза на
българските писатели.

Акад. Благовеста Касабова
сподели, че за първи път жу-
рито е било единодушно в
подбора на творбите, както и
за самото им класиране. Тя
подчерта, че този конкурс
вече има своето утвърдено и
водещо място за развитието и
популяризирането съвремен-
ната българска литература.
Поради това тази година те-
мата е прецизирана, което
дава възможност както за по-

богато жанрово многооб-
разие, така и за много повече
участници, които ще се до-
коснат до това магнетично
място.

Носител на първата награда
стана известният писател,
журналист и публицист, гла-
вен редактор на Алманах
„Огоста“ и наш съгражданин
– Мартен Калеев, за разказа
му „Шедьовър и истини за
два лева“.

„За първи път участвам в
конкурса. Тематиката е та-
кава, че в нея не можеш да
шикалкавиш. Когато става
въпрос за род, Родина, за веч-
ните ценности на България,
човек трябва да провери себе
си доколко ги носи и доколко
може до ги изрази в слово.
Разказът ми се казва „Шедьо-
вър и истини за 2 лева“, като
още в самото заглавие е зало-
жена една провокация“, каза
Мартен Калеев.

Втора награда бе присъдена
на Николай Табаков – писа-
тел и управител на Издател-
ска къща „Анубис“, за
разказа „Гледа ли?“, а разка-
зът „Луканово либе“ на Ва-
силка Цачева – председател
на Краеведско дружество
„Сребрения“ – Бяла Слатина,
заслужи третата награда.

Призовете бяха връчени от
председателя на журито
Трендафил Василев и от
кмета на община Мездра
Иван Аспарухов. Специален
гост на събитието бе предсе-
дателят на Съюза на българ-
ските писатели Боян
Ангелов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МАРТЕН КАЛЕЕВ Е ПОБЕДИТЕЛЯТ В НАЦИОНАЛНИЯ
КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА“
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• За участие и съгласие за пуб-
ликуване, чрез псевдоним или
лично, изпратете до 17-ти юли
2021 файл (.doc), съдържащ
един непубликуван сонет в 14
стиха, на е-поща: FundLachezar-
Stanchev@gmail.com.

Жури на Конкурса: проф. Ми-
лена Кирова – председател, чле-
нове: Кристин Димитрова и доц.
Мариета Иванова-Гиргинова.

Журито оценява анонимно.

• Конкурсът е подкрепен от
„Фондация Лъчезар Станчев за
поезия“ – съорганизатор, Нацио-
нален литературен музей, БНР
„Радио Видин“, Алманах
„Огоста“, Регионална библио-
тека „Гео Милев“ – Монтана и
Вестник „Вършец“.

Награден фонд:
• Първа награда – 300 лв.,

Втора награда – 100 лв., две От-
личия и публикация в сборник
„Лъчезарни сонети 2021“ на 15

творби, избрани от Фондация
„Лъчезар Станчев за поезия“.

Награждаване от кмета на об-
щина - на 5 август 2021 г. (чет-
въртък), 11:30 ч., пред Читалище
„Христо Ботев – 1900“.

Сайт: „Бивалица“ - www.slance.eu

ЧЕТВЪРТИ КОНКУРС „НАГРАДА
ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА СОНЕТ 2021“

ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Община Вършец, Център за
подкрепа за личностно разви-
тие – Общински детски ком-
плекс - Вършец и Фондация
„Лъчезар Станчев за поезия“
организират Втори национа-
лен онлайн конкурс за изпъл-
нение на произведения на
Лъчезар Станчев под надслов
„Ще бъда лъч в безкрай-
ността“.

В конкурса могат да участват
ученици от цяла България и
българчета, живеещи в други
страни. Оценяването ще бъде
в две категории – поезия и

проза, като за всяка възрастова
група има отделно класирани.

Възрастовите групи са че-
тири – детска градина, 1-4.
клас, 5-7. клас и 8-12. клас. Ще
бъдат присъдени награди на
победителите от първо до
трето място, а всички участ-
ници ще получат грамоти.

Всеки участник трябва да из-
прати клип, заснет в периода 1
юни – 1 юли, а също така и
данни – име, възраст, населено
място, школа, училище, теле-
фон и имейл, ако има.

Записи, подадени след първи

юли, няма да участват в над-
преварата.

Видеоклиповете на участни-
ците ще бъдат публикувани
във фейсбук страницата на
конкурса. Победителите ще
станат ясни на 5 юли. Начинът
на награждаване ще бъде опо-
вестен допълнително, съоб-
разно епидемиологичната
обстановка.

За контакти и допълнителна
информация можете да се
обърнете към Цветeлина Въг-
лярска - 0894 713 304 или на
email: odkvarshetz@abv.bg.

ВТОРИ ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЯ ПО ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ

На 26 юни танцов ансамбъл
„Младост“ към Общински мла-
дежки дом Монтана изнесе фол-
клорен концерт „На мегдана“ в
НЧ „Христо Ботев-1900“-
гр.Вършец.

Концертът бе организиран със
съдействието на Община Вър-
шец, а курортният град е поред-
ната спирка от юбилейното
турне на ансамбъла, който тази
година чества кръглата 45-та го-
дишнина от създаването си.

Ансамбълът е основан в края
на месец март 1976 г. от Антон
Димов. Първите му изяви са в
гр. Вършец, на открито и са
предназначени за забавление на
почиващите курортисти.

Танцът „Волна младост“ по
музика на Дико Илиев и хореог-
рафия на Антон Димов дава
името на състава.

Първоначално в репертоара на
ансамбъла са включени танци от
Северозападна България, а в по-
следствие и тракийски танци.

През 1976 г. художествен ръко-
водител на състава става Стоян
Стоянов. Постепенно в репер-
тоара на състава се включват
танци от почти всички фол-
клорни области на страната ни.
Ансамбълът изминава нелек път
на развитие, за да заеме днес за-
служено място в културния

живот на България.
Танцовият колектив в срещал

възторга на публиката от три
континента: Европа, Азия и
Америка. В историята си има
над 1000 концерта в страната и
чужбина, лауреатски звания и
златни медали от национални и
международни прегледи и фес-
тивали.

За високото художествено рав-
нище на състава допринася и
сътрудничеството с изтъкнати
хореографи. Взаимният интерес
води до разширяването на ре-
пертоара с нови танци и поста-
новки от други етнографски
области на България. Всички
концертни изяви са съпътствани
от народния оркестър на Мла-
дежкия дом.

През последните 20 години
през състава са преминали над
1000 танцьори. Ансамбълът е
носител на почетната значка на
Монтана, а от 2010 година му е
присъдено и званието „Предста-
вителен“.

Тази година ансамбъл „Мла-
дост“ – гр. Монтана чества своя
45 рожден ден. Хореограф на
танцовия състав е Николай Спа-
сов, а негов дългогодишен худо-
жествен ръководител – Стоян
Стоянов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „МЛАДОСТ“ -
МОНТАНА ИЗНЕСЕ САМОСТОЯТЕЛЕН

КОНЦЕРТ ВЪВ ВЪРШЕЦ


