
Организатори на форума са
Община Смолян, Регионална
туристическа асоциация " Ро-
допи " и ОУТР "Родопи".

Туристическият информа-
ционен център (ТИЦ) към об-
щина Вършец получи награда
за хармонично предлагане на
планински, балнео и културен
туризъм. Призът се присъжда
от Регионална туристическа
асоциация "Родопи"- Смолян.

Плакетът бе връчен на Да-
ниела Лилова – спец. „Тури-
зъм“ в ОбА Вършец по време
на 15-ото международно ту-
ристическо изложение "Плани-
ните на България-
гостоприемство в четири се-

зона".
Община Вършец участва за

четвърти пореден път в изло-
жението в Смолян. Предста-
вяне на забележителностите на
Вършец, местата за настаня-
ване и културните меропри-
ятия, както и дегустация на
продукти от мандра "Вършец"
бяха сред атракциите на щанда
на общината. Той бе разполо-
жен на централно място и
предизвика интереса, както на

официалните гости, така и на
местните посетители с мине-
ралната вода, рекламните ма-
териали и възможностите за
целогодишен туризъм.

Община Вършец бе единстве-
ният представител на Северо-
запада на престижното
изложение за планински тури-
зъм, в което имаше участници
от България, Естония, Македо-
ния, Унгария и Турция, разпо-
ложени на 25 щанда.

За първи път имаше и изло-
жение на над 20 местни произ-
водители, представящи био
храни и местни рецепти.

ТИЦ - ВЪРШЕЦ

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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„Дори и най-малкият акт на
добрина не е бил напразен“

Езоп

В последния, слънчев съботен
ден на месец септември, част от
екипа на Електростарт проведе
кампания за облагородяване и
почистване на една от детските

площадки в Боровия парк на
град Вършец.

С ентусиазъм, усмивки и много
желание, всички работихме
рамо до рамо за създаването на
една по-приятна и безопасна
среда за игра на малчуганите в
града.

По време на инициативата бяха

събрани и изхвърлени всички
боклуци и опадали листа.
Всички детски съоръжения бяха
пребоядисани и освежени. Ця-
лата ограда на площадката беше
реконструирана и боядисана.

Сплотен и амбициран, екипът
на Електростарт, в който се
включиха и няколко малки по-
мощници, успешно осъществи
своята благородна инициатива.

Щастливи сме, че корпоратив-
ният проект на Електростарт „С
обич за децата на Вършец”, осъ-
ществяващ се с финансови
средства на компанията и добро-
волния труд на служителите,
през годините се превърна в тра-
диция.Традиция, която ще се
радваме да продължим и зана-
пред!

Желаем на всички деца на Вър-
шец много слънчеви дни за по-
вече весели игри!

„ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД

ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ
В БОРОВИЯ ПАРК НА ВЪРШЕЦ

ВЪРШЕЦ С ПРЕСТИЖНА
НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДНО

ИЗЛОЖЕНИЕ В СМОЛЯН

Международният ден на про-
грама Еразъм+ събра ученици и
учители, които през годината
обмениха образователен опит с
учебни заведения от Италия,
Румъния, Испания, Унгария,
Турция, Ирландия, Швеция,
Македония и Словения. Участ-
ниците в мобилностите споде-
лиха своя опит и
възможностите, които предлага
програмата за усъвършенстване
и сътрудничество между учащи
от цяла Европа. Традиционно
работещ активно по европейски
проекти, екипът на училището,
участвал в изготвянето им,
представи текущите мобил-
ности: "Иновация чрез квали-
фикация", "Кариерно
планиране в онлайн бизнеса” и
"Всеки си има история".

СУ „Иван Вазов” бе избрано
през учебната 2017 – 2018 г. за
иновативно училище с основни
приоритети: повишаване ка-
чеството на учебно-възпитател-
ната работа, ефективно
изучаване на чужди езици, по-
вишаване квалификацията на
учителите, преподаване на
предмети на английски език,
по-активно прилагане на инова-
тивни методи и технологии в
обучението. Европейският ни
план за развитие включва като
основна дейност конкретни мо-
билности, с цел повишаване ка-
чеството на преподаване:

1. „ИТ курс: Аудиовизуални
технологии и социални медии
за класната стая“ – 2 мобил-

ности (Europass) - с цел запоз-
наване с нови интерактивни на-
соки и методи на преподаване
на английски език и разширя-
ване познанията за използва-
нето на аудиовизуалните
технологии и социалните медии
в часовете.

2. „Преподаване на 21-ви век
– обучение, базирано на ком-
петенции, меки умения и твор-
чество“ – 2 мобилности
(Europass) – с цел изследване на
теми и практически идеи, свър-
зани с решаване на проблеми,
сътрудничество, комуникация,
критично и креативно мислене.
Курсът предложи и необходи-
мите ни теоретични и практи-
чески умения, свързани с учене,
базирано на решаване на про-
блеми, проектно-базирано обу-
чение и „обърната класна стая“.

3. „Теория и практика на пре-
подаването на учебен предмет
на чужд език“ – 2 мобилности
(Alpha College of English) –учи-
телите придобиха знания как да
преподават предмети на ан-
глийски език в профилираните

и езиковите паралелки.
4. „Структурирани образова-

телни посещения в училища/
институти и обучителен семи-
нар в Швеция“ – 2 мобилности
(English Matters) - директорът и
психологът на СУ „Иван Вазов“
посетиха организации, където
наблюдаваха как на практика се
прилагат успешните методи на
шведската образователна сис-
тема, за да може да се адаптират
към нашата действителност.

Ученици от горен курс на учи-
лището посетиха заедно с пре-
подавателите си връстници от
Словения, Унгария, Румъния и
Италия, като обмениха по инте-
ресен, забавен и полезен начин
опит и дадоха началото на дъл-
госрочно сътрудничество в сфе-
рата на образованието.
Проектът е поредният опит на
учебното заведение да отговори
на нуждите за постоянно разви-
ващите се изисквания за соци-
ално, културно, технологично и
лингвистично многообразие.

Елена НИКОЛОВА
Катя ЗАМФИРОВА

В СУ „ИВАН ВАЗОВ“ ПОВИШАВАТ КАЧЕСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО С ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“

Девет държави само за една година посетиха с образователна цел
по програма Еразъм ученици и учители от Средното училище

Община Вършец се представи успешно на
XV Международно туристическо изложение

„Планините на България -
гостоприемство в четири сезона“

Скъпи учители, за качествата,
които проявявате ежедневно и
без които е невъзможен про-
цеса учене - огромно благода-
рим!

Огромна благодарност към
вас за усилията ви за постигане
на положителни резултати и
щедро раздаваното време.

Благодарим ви за грижов-
ността, която проявявате еже-
дневно – човешка, сравнима
често с родителската. За вашите
щедро раздавани емоции, попи-
вани от децата – първия учебен

ден, тържества, екскурзии… За
вашата отдаденост – постоян-
ната мисъл за децата.

Благодарим ви за усмивката
след нелекия работен ден.

Скъпи учители, вие сте при-
мер за подражание на трудолю-
бие, отговорност и честност.

Бъдете здрави, жизнени и ак-
тивни! Гордейте се с профе-
сията УЧИТЕЛ и пръскайте все
така светлина, защото без наука
няма сполука!

Райна СИМОВА
Бивша ученичка

НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ
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Десислава Василева – управи-
тел на къща за гости „Да
Винчи“, в присъствието на
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров и членовете на
Консултативния съвет по въпро-
сите на туризма към Общината,
изтегли името на печелившия
сред туристите, участвали в спе-
циална анкета, свързана с пред-
оставянето на туристически
услуги в общината.

За втора поредна година, в на-
чалото на активния туристи-
чески сезон Общината постави
специални кутии и анкетни
карти в места за настаняване:
спа хотели, балнео комплекси,
туристически селища, семейни
хотели, болница за рехабилита-
ция и къщи за гости, като въ-
просите бяха насочени към
рекламирането на Вършец като
туристическа дестинация, броя
на регистрираните посетители
по пол и възраст, продължител-
ността на престоя, качеството на
предоставяните услуги в мес-
тата за настаняване на терито-
рията на общината и др.
Собствениците и представите-

лите на хотелиерския бизнес
подкрепиха инициативата и
поеха ангажимента за предоста-
вяне на специална награда – без-
платен уикенд за двама във
Вършец, с цел стимулиране
участието на туристите в анке-
тата.

Щастието се усмихна на Ва-
силка Замфирова (във възрас-
това група над 60 г.) от
Берковица, посетила курортния
град през месец август т.г. и от-
седнала в „хотел“.

Тази година уикендът за двама
ще бъде предоставен от СПА
хотел „АТА“ – гр. Вършец.

Миналата година наградата бе
предоставена от СПА хотел
„Съни гардън“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СТАНА ИЗВЕСТНО ИМЕТО НА
КЪСМЕТЛИЯТА, СПЕЧЕЛИЛ

УИКЕНД ЗА ДВАМА ВЪВ ВЪРШЕЦ В Пенсионерски клуб "Козница", 2018 година
преминава под знака на 170-годишнината от рож-
дението на великия български поет и революцио-
нер Христо Ботев. Последното мероприятие,
което проведохме по този повод бе посещението
на Калофер, родния град на поета. Разгледахме
експозиционната зала на Националния музей
„Христо Ботев“ и с голям интерес изслушахме бе-
седата на екскурзовода. Въпреки, че сме чели,
слушали и знаем много за Ботев, тук научихме и
някои нови неща за живота му, видяхме един-
ствените запазени негови лични вещи - джобен
часовник и писалищни принадлежности. Посе-
тихме и родната му къща, която се намира непос-
редствено до залата.

Втория ден от екскурзията ни бе в курорта Бо-
ровец и Самоков. Любувахме се на вековните
гори на Рила и кристално чистия въздух, на кра-
сивите хотели в курорта. Разгледахме двореца
Царска Бистрица, но само отвън. Паркът е много
добре оформен и поддържан. Бившата конюшня
е превърната в галерия с много картини и съдове,
ползвани от царското семейство. Има изграден
красив параклис, а двореца е снабдяван с елек-
тричество от собствена електроцентрала, пост-
роена с части от "Сименс" през 1912 година и
работи и до днес.

В Самоков посетихме Девическия манастир
"Покров Богородичен", който ни възхити с кра-
сивите резби и икони, дело на български резбари
и зографи. Следващата ни спирка бе крепостта
Цари Мали град. Най-ранните следи от човешка
дейност тук датират от VІ-ІV век преди Христа и
показват, че мястото е използвано от траките като
светилище. В следващите векове то постепенно
се е оформило като отбранително съоръжение, от
което днес са реставрирани двете входни кули и
каменната църква.

В нашия клуб често посрещаме гости от други
клубове. Но през тази година се случи така, че
гостувахме на три клуба от нашия регион. За по-
сещението ни в с. Чупрене на гости на тамошния
клуб "Здравец" вече писахме.

През лятото гостувахме на Културен пенсио-
нерски клуб Видин. Заедно с нас там бяха и пред-
ставители на пенсионерски клуб от с.
Кобишница, Сърбия, намиращо се само на 4 км

от границата. Посетихме крепостта "Баба Вида",
отдалеч се любувахме на Дунав мост- 2. По време
на другарския обяд се размениха поздрави на бъл-
гарски и сръбски език. Играхме български и
сръбски хора, пяхме български и сръбски песни.
Срещата премина с много веселие и приятелски
разговори.

А Международния ден на възрастните хора 1 ок-
томври отбелязахме заедно с ПК "Надежда" Мон-
тана. Председателката на клуба им ни запозна с
тяхната дейност, с мероприятията, които провеж-
дат. Другарският обяд премина с много поздрав-
ления от двете страни, с кръшни хора и танци.

Предстои ни отбелязването на Деня на народ-
ните будители - 1 ноември, Деня на християн-
ското семейство - 21 ноември, празник за Коледа
и Нова година. Срещите ни в клуба ни зареждат с
енергия, срещаме се с приятели, общуваме, при-
помняме си хора и събития от нашата история. За
нас, възрастните хора това е много важно, за да
поддържаме духа си бодър.

Василка ДАМЯНОВА

Пенсионерски живот

В КЛУБА НИ Е ИНТЕРЕСНО

На 29 септември в с. Драга-
ница за първи път бе проведен
фолклорен празник под над-
слов „Драганица пее и тан-
цува“.

Събитието започна като на
голям официален празник – с
изслушване на химна на Ре-
публика България.

В тържествената част, зам.-
кметът на община Вършец -
Петър Стефанов откри фол-
клорния празник с пожелание
за много здраве и успехи на
участниците и на всички при-

състващи, и поднесе поздрави-
телен адрес от кмета на общи-
ната инж. Иван Лазаров.

Истинско удоволствие беше
да се наблюдават изпълне-
нията на над 15 фолклорни
групи от различни населени
места. Дълбок поклон пред
всички участници, защото да
си самодеец е дълг, саможертва
и отговорност.

Центърът на село Драганица
се превърна в пъстра есенна
палитра от фолклорни носии,
облечени от най-малките до
най-възрастните, което още
веднъж показа, че българският

фолклор е непреходен.
Много емоции предизвикаха

у всички подредените на табла
архивни снимки от училището
и селото, правени през 60-те
години на миналия век.

По стар български обичай,
празникът завърши с хора и на-
родно веселие.

Благодарим на организато-
рите, че ни направиха съпри-
частни с този вълнуващ
празник. Благодарим на дари-
телите, спонсорите и на
всички, които помогнаха той
да се осъществи.

Иван ЦВЕТКОВ

ДРАГАНИЦА ПЕЕ И ТАНЦУВА

Есен е. Навън ромоли и плахо-
русо слънцето блести. То гали
нежно побелелите от времето
коси. Празник е!

На този ден пенсионерите от
клуб „Чинарите“ с трепет и въл-
нение очакват гостите от пен-
сионерските клубове на
съседните села Бързия и Сла-
тина, и от гр. Берковица. В рес-
торанта на хотел „Медикус“
цари празничен дух и атмос-
фера.

Посрещаме гостите по стар
български обичай с питка, мед,
букетче здравец и много цветя.
Председателката на клуба ни
Савка Серафимова с вдъхновя-
ващо и вълнуващо слово позд-
рави гостите и всички
присъстващи пенсионери с
„Добре дошли!“ и „Весело пре-
карване на празника!“ На пред-
седателите на сродните клубове
подарихме букети с цветя.

Получихме поздравителен
адрес от кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров. Праз-
никът ни бе уважен от Оля
Яничкова – общински съветник
и Даниела Лилова от ОбА Вър-
шец.

В тържествената част от праз-
ника Ева Димова произнесе съ-
държателно и изпълнено с
признателност слово за значе-
нието на този международен
ден и любовта и уважението
към хората, построили днешна
България.

„Здравей, наше силно поколе-
ние с коси посивели, с ръце за-
грубели и лице от времето
набраздено. Поколение, расло в

труд и стремление и станало
символ на времето!

Живяхме в бурни години. Съз-
дадохме семейства, отгледахме,
възпитахме и изучихме децата и
внуците си. И днес много от нас
помагат с труд и средства на де-
цата си. Срещахме често деня
недоспали – едни от нас на
строежа, други в завода, сред
полето, в училища и в болници,
хотели и мини, но всички во-
дени от една идея: да построим
не една, а две Българии.

Скъпи пенсионери – родители,
баби и дядовци! Благодарим ви
за всичко, което сте направили
и сътворили с достойнство и
вяра „че утре животът ще бъде
по-хубав от песен, по-хубав от
пролетен ден“, каза Димова.

В чест на празника бяха напи-
сани и прочетени тематични ав-
торски стихотворения от
Калина Алексиева и Катерина
Маркова.

Сред нас бе и най-възрастният
член на пенсионерския ни клуб
– Пенка Димитрова.

На този ден забравихме
всички трудности и несгоди. Ра-
дост и план в очите ни заблес-
тяха. Заваляха благодарствени и
хвалебствени слова.

Разменяха се подаръци, имаше
много изненади, поздравления
към управителя на ресторанта и
оркестъра.

На финала, за миг забравили
тежестта на годините, се разде-
лихме безкрайно въодушевени
с пожеланието: „Догодина,
живи и здрави – отново!“

Ева ДИМОВА

1-ви октомври – международен
ден на възрастните хора

С ОБИЧ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ
КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 45
Днес, 03.07.2018 г. (вторник) от 12:00 ч., на

основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.2 от Правилника за организация и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата 2015-
2019 г. се проведе извънредно заседание на
Общински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват: г-жа Гинка Игнатова и г-н
Сашо Сълков.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, засе-
данието е законно и може да взема законови
решения.

На заседанието присъстваха още:
инж.Иван Лазаров – кмет на община Вър-
шец, Е. Георгиева – гл. експерт „Информаци-
онно обслужване“ и граждани.

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.№ 216/03.07.2018 г.
относно Актуализиране на „Годишната про-
грама за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост на община Вършец
за 2018 г.”.

Докладва: инж.Иван Лазаров – кмет на
община Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинската администрация
за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе
приет с:

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

Общински съвет – Вършец прие следното:

РЕШЕНИЕ № 602
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-

управление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общин-
ската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2018 г.“, както
следва:
1.1 Създава нов раздел VIII с наимено-

вание „Общински обекти от първос-
тепенно значение“, като сега
съществуващия раздел VIII с наиме-
нование „Други данни определени от
общинския съвет“, става раздел IX.

1.2 В раздел VIII с наименование „Об-
щински обекти от първостепенно
значение“, се включва следния нед-
вижим имот:
- Поземлен имот с идентификатор

12961.40.913 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., с площ 306 092
кв.м., с начин на трайно ползване
„горска територия“ /Акт за пуб-
лична общинска собственост №
309 от 07.12.2011 г./.

2. Промяната на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти –

общинска собственост за 2018 г.” влиза в
сила от датата на приемане на реше-
нието.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 г.” да се
обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да
се отрази в публикуваната в сайта на об-
щина Вършец „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 г.”.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, А. Николова, В. Маринов, И.
Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Ко-
цина и Г. Иванов; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, предсе-
дателят на общински съвет – Вършец закри
заседанието в 12:15 ч.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец

За втора поредна година ученици
от Средно училище „Иван Вазов“
– гр. Вършец взеха участие в ини-
циативата „Запознайте се и про-
грамирайте - 2018“. И през тази
година организатор за България е
Фондация „Работилница за граж-
дански инициативи“ (ФРГИ), като
единствен партньор на TechSoup в
страната.

На конкурсни начала бяха одоб-
рени и финансирани проекти от
различни организации, училища и
настоятелства от страната. Учени-
ците от СУ „Иван Вазов“ се вклю-
чиха в „Седмицата на
програмирането“, благодарение на
участието на СОПД „Вазовци“ в
инициативата. Две предложения
на преподавателката по физика
Радка Костадинова бяха одобрени,
финансирани и реализирани: за-
познаване със спортен и музика-
лен хакатон и среща с
професионален метеоролог и обу-
чение за работа с метеорологич-
ната станция в училището. В
рамките на „Седмицата на програ-
мирането“ (7-22 октомври), СУ
„Иван Вазов“ стана домакин и на
Трети музикален хакатон – Бълга-
рия, организиран от ЕдуТехФлаг и
д-р Милена Крумова - преподава-
тел в УНСС и Технически универ-
ситет - София.

„Седмицата на програмирането“
се откри на 9 октомври в Актовата
зала на училището с впечатлява-
щото изпълнение на музикалния
талант Галя Георгиева, ученичка
от 11 клас. Д-р Милена Крумова
запозна учениците с това какво е
хакатон, какви са целите му и
какви видове има. Разказа за спор-
тен хакатон и какви хардуерни и
софтуерни приложения съществу-
ват за нуждите на спорта. Бе де-
монстрирано действието на
различни спортни технологии,
приложения и данни; спортни ин-
телигентни (SMART) облекла. На
видеоклипове и на живо се демон-
стрира работата на сензори, чрез
които се отчитат резултатите от

спортна дейност.
Във втората си лекция демон-

стрира работата на няколко соф-
туера за музика, с които могат да
се композират с прости кодове же-
ланата музика. На учениците бе
предложено да продължат в ком-
пютърния кабинет, за да програ-
мират свое собствено приложение
или създадат с помощта на музи-
кално приложение мелодия и текст
към нея. Всички участници полу-
чиха сертификат, раничка с рек-
ламни материали: стикери от
ФРГИ и от СофтУни, рекламни
брошури, гривнички от ЕдуТехФ-
лаг за спортен и музикален хака-
тон, образователни материали.

На 10 и 11 октомври се проведе и
самият Музикален хакатон. На
конференция през първия ден бяха
представени водещи практики и
примери за използването на техно-
логиите в музиката, както и ролята
на науките физика и математика в
музиката. Гости на това мащабно
събитие бяха най-добрите профе-
сионалисти в областта на музикал-
ните технологии: доц. Кремена
Ангелова от Музикална консерва-
тория „Панчо Владигеров“, доц.
Венцислав Йорданов от Нов Бъл-
гарски университет, близначките
Соня и Жанет от Добрич и Мартин
Попов.

Във видео клип инж. Мартин Ку-
ванджиев представи своите изоб-
ретения: космическа оранжерия,
разказа за софтуерните приложе-
ния и възможностите за програми-
ране и изработка на хардуер с
Ардуино.

Доц. д-р Кремена Ангелова за-
позна участниците с разработката
си „Музика и физика“. Присъст-
ващите научиха с какъв софтуер се
получават звуците от планети и
звезди, които НАСА популяри-
зира.

Мартин Попов – HMSU и High
Roll - DJ ни запозна със софтуер за
музика, демонстрира работата на
своите системи, както и създава-
нето на музика с тях.

Соня и Жанет – 11 годишни близ-
начки- иноватори, дошли за учас-
тие в хакатона от далечния Добрич
заедно със своите родители, дока-
заха, че за иновациите няма гра-
ници. Въпреки крехката си
възраст, те вече са създатели на
софтуер и игри за обучението на
ученици от първи до четвърти
клас. Те разказаха „Как стигнахме
до Google Play App Store и разра-
ботихме мобилно приложение?“,
показаха работата му специално за
учебния предмет „Човекът и при-
рода“ и демонстрираха игрите от
своето приложение с участието на
публиката.

Д-р Венцислав Йорданов разказа
каква е ролята на физиката при
композирането на музика.

Радка Костадинова ни запозна с
проекта „Музика на физиката и
психологията на тийнейджърите“
на ученици от Вършец - сайт с раз-
работена музикална игра, получил
награда на Microsoft България и
наградата на конкурс „Физиката в
моите очи“.

Всички гости - участници в кон-
ференцията получиха подаръци –
сувенири и рекламни материали от
Община Вършец.

На 11 октомври се проведе са-
мото състезание. Разработките
бяха оценени от жури в състав:
доц. Кремена Ангелова – препод-
авател в Национална музикална
консерватория, Камен Пунчев –
преподавател по музика в СУ
„Иван Вазов“ и Радка Костадинова

– преподавател по физика в учили-
щето.

Въпреки , че първоначално шест
екипа бяха заявили своето участие,
кураж за представяне добиха авто-
рите на 4 проекта.

Най-сериозен и силен беше про-
ектът „Липсващи ноти“ на Драго-
мир Първанов и Теодор Иванов от
12а клас на СУ „Ив. Вазов“. Това е
музикална игра, в която момчетата
са разработили „Piano Midi”, на
което потребителят трябва да на-
пише нотите на мелодия, която е
изслушана първоначално. Ако но-
тите са изписани правилно, игра-
чът минава на следващо ниво.
Играта е направена с използване
на HTML, Javascript и CSS. На-
градата за всеки един от победите-
лите бе софтуер FL Studio 12
producer на стойност 189 euro.

Втора награда получи екип -
Борис Горанов и Доброслав Ива-
нов от 11 клас, и Елина Миронова
от 10 клас с проект „Математиката
е чудесна“. Те получиха музи-
кални раници BBOM , всяка на
стойност 189 евро. Раниците са с
награда през 2017 г. в Германия за
най-технологичното изобретение.

Трета награда спечели проектът
„Физиката е безкрайна“ на екипа:
Габриела Стефанова - 12 клас, Те-
реза Стефанова и Радослав Ранге-
лов от 10 клас.Тяхната награда
беше книги за програмиране с С#
от Софт Уни и лиценз за музикал-
ната програма FL Studio 12 produ-
cer на стойност 189 euro.

Специална награда бе присъдена
на екип от ученици от 8 клас: Па-
мела, Петя и Николай, с проект
„Физиката и музиката“. Те полу-
чиха книги за програмиране с С#.

Учениците бяха възторг от на-
ученото, преживяното, от неверо-
ятните награди. Хакатона се закри
с музика и танци. Оркестър „Де-
филир“ към училището с ръково-
дител Николай Пеев допълни
еуфорията от състезанието с про-
фесионалните си изпълнения на
български хора, а мажоретките,
участниците в състезанието и жу-
рито се включиха в хорото.

Седмицата на програмирането
завърши със среща с Орлин Гео-
ргиев от НИХМ на 19 октомври.
Присъстващите бяха запознати с
интересни сведения за историчес-
кото развитие на метеорологията в
България, с възможностите на съв-
ременната метеорологична мрежа
от станции, с метеорологичния
парк в страната. Беше обяснено
как функционира училищната ме-
теорологична станция на СУ „Ив.
Вазов“. Учениците се запознаха с
работата на компютъра и софтуера
на самата станция, които се нами-
рат вътре в училището.Учениците
от школата по метеорология към
училището ни запознаха с изслед-
ователския си проект за народна
метеорология и астрономия. Те
получиха насоки как да се извле-
кат данните, с какъв софтуер да се
обработят и къде могат да се пуб-
ликуват. Орлин Георгиев подари 2
карти от дежурните синоптици на
НИХМ за деня на закриването на
седмицата на програмирането.

Всички ученици, участвали в за-
криването на седмицата на про-
грамирането получиха
сертификати за своята работа.

Събитията се реализираха благо-
дарение на подкрепата на Фонда-
ция „Работилница за граждански
инициативи“, SAP и TechSoup в
рамките на инициативата „Запоз-
найте се и програмирайте“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СУ „ИВАН ВАЗОВ“ СТАНА ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО



На 23.09.2018 г. по традиция
се отбеляза ежегодния събор
на село Спанчевци. За чет-
върта поредна година той бе
съпътстван от фолклорния
събор „Спанчевци пее“, орга-
низиран от НЧ „Просвета
1935“ с. Спанчевци, което на-
прави тържеството още по-
живописно и предложи на
всички нас двоен празник и ве-
селие.

Денят на събора бе отбелязан
с много музика и добро наст-
роение. Народната певица Да-
фина Димитрова зарадва
всички присъстващи с хуба-
вите си песни и омаен глас, за-

едно с духов оркестър „Вър-
шец“ и музикалното оформле-
ние на Благовест Драгиев.
Пъстротата на събора се до-
пълваше от многото сергии и
забавления за децата, чиито ус-
мивки правеха празника ис-
тински. В този празничен ден
художничката Елеонора Мар-
кова направи открита изложба
на част от своите платна,
между които имаше стари
къщи от Спанчевци, някои
вече не съществуващи, зали-
чени от тежестта на времето,
но запечатани и увековечени от
таланта и четката на худож-
ничката. Вечерта приключи с
красива и пищна заря.

Всички, които участваме по
един или друг начин за органи-
зацията на събора се радваме,
че запазваме традицията, че
всяка година, макар и с малко,
но надграждаме празника, че
допринасяме за това, всички да
се събираме и веселим заедно.

Специални благодарности на
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров и на кмета на
село Спанчевци Емил Иванов,
без които празникът нямаше
да бъде същия, на Диана и
Емил Дойнови, както и на
всички онези жители, отде-
лили средства за да подпомог-
нат финансово мероприятието.

Катерина ДАВИДОВА

На 22.09.2018 г., под палещите
лъчи на септемврийското
слънце, в с. Спанчевци за чет-
върта поредна година се про-
веде фолклорния празник
„Спанчевци пее – 2018“.

Празникът се провежда еже-
годно в навечерието на тради-
ционния събор на селото и се
организира от местното чита-
лище „Просвета-1935“, с учас-
тието на кметство Спанчевци.

На този ден пристигат гости от
всички краища на България и от
чужбина, за да видят своите
близки и да не забравят коре-
ните на родния край.

Програмата бе открита с
химна на България и вокалните
изпълнения на Рафаел Димит-
ров от детска група „Звънче“
при НЧ „Просвета 1935“ – с.
Спанчевци.

Имаше не само народни
песни, но и хора, защото хорото
придава красота и колоритност
на празника.

Участие във фолклорния праз-
ник взеха децата от детска група

„Звънче“ при НЧ „Просвета
1935“ – с. Спанчевци с ръково-
дител Цецка Георгиева, женски
хор за обработен фолклор при
НЧ „Христо Ботев 1900“ – гр.
Вършец с ръководител Елена
Горанова, група за стари
градски песни „Неразделни“
при НЧ „Христо Ботев 1900“ –
гр. Вършец с ръководител
Елена Горанова и корепетитор
Велислав Таралански, фол-
клорна група с ръководител
Цветан Велев към читалището
в с. Малорад,

Народният танц е една магия,
едно движение на тялото, му-
зика. Всеки, докоснал се до нея
се обогатява душевно. С тази
магия, завладяла публиката ни
очароваха танцьорите от клуб за
народни танци „Дива“ – с. Лех-
чево с ръководител Галя Васи-
лева, група за народни танци
„Чародейки“ – гр. Вършец с ръ-
ководител Красимира Гео-
ргиева, група за народни хора
„Здравец“ при НЧ „Просвета
1935“ – с. Спанчевци с ръково-

дител Цецка Георгиева,
Не случайно Стара планина е

планина с душа, нейните напеви
бликат от всякъде – пее гората,
пее потокът, пеят птиците, за-
хласнати в дебрите на Балкана.

Нежните напеви на планината
чухме от група за народни
песни „Китка“ при НЧ „Про-
света 1935“ – с. Спанчевци с ръ-
ководител Любомир Гешковски,
група за народни песни при НЧ
„Просвета 1931“ – с. Черкаски,
група за народни песни „Росен
здравец“ при НЧ – с. Долно
Озирово и група за стари
градски песни – с. Горно Ози-
рово.

Получихме поздравителен
адрес от кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, кметът
на с. Спанчевци също поздрави
като домакин на събитието
всички участници във фолклор-
ния празник.

Празникът продължи до ве-
черта с музика и народно весе-
лие.

Каменка ЙОРДАНОВА
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СЪБОР НА СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

Връщам се отново и отново в
родното ми селце – с повече ра-
дост и… с мъничко тъга. Гле-
дам красивите планини,
рекичката, покрита с падащите
есенни листа. Природата сякаш
e нарисувала всичко с нейните
есенни багри. Виждам малката
църквичка с нейната най-стара
история. Но това, което го има
в душевността на белоречани
не съм го усетила никъде дру-
гаде, където и да съм била в
различните кътчета на нашата
родина. Тук празнуват всеки
празник с усмивка и надежда за
много здраве и много радостни
дни в живота им.

Димитровден (26 октомври) е
двоен празник за жителите на
Долна Бела речка. И тази го-
дина свещеник Любомир Гео-
ргиев изнесе свята служба за
здраве и добруване на хората.

Малката селска църквичка e
устояла на превратностите на
времето, на бури, снегове, вет-
рове – колко и мъки, и радости
са скътани в нейните двери!
Елате в Бела речка, за да усе-
тите душевността на местните
жители – онази чистата, непод-
правената, истинската душев-
ност, която е нашето българско
богатство.

За провеждането на празника
сме признателни на организа-
торите – инициативни местни
хора и най-вече на кметския на-
местник Валери Милчев. Бла-
годарим и на Васко готвача за
вкусната чорба, и разбира се,
на всички присъстващи.

Ех, че е хубаво родното ми
село – с природните му даде-
ности, с неговата празничност
и обредност!

Лили ИВАНОВА

ДИМИТРОВДЕН В
С. ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК „СПАНЧЕВЦИ ПЕЕ“

На 28 октомври 2018 г. най-активната допис-
ничка на общински вестник „Вършец“ - г-жа
Райна Симова навърши 85 години.

Редакционната колегия й честити кръглата го-
дишнина, с пожелание за много здраве, дъл-
голетие, бодрост на духа, творческа активност
и да ни радва на страниците на вестника ни с
още много дописки, репортажи и есета на
етични теми!

Със заповед № ОХ-787/
25.09.2018 г. на министъра на от-
браната на Република България
са обявени 50 (петдесет) вакан-
тни длъжности във военно фор-
мирование 22980 — София от
състава на Съвместното ко-
мандване на силите, които
следва да се заемат след провеж-
дане на конкурс за приемане на
военна служба на лица, завър-
шили граждански средни или
висши училища в страната и в
чужбина.

Срок за подаване на доку-
менти – 16.11.2018 г.

Информация за изискванията
към кандидатите, набора от до-
кументи, условията и реда за
кандидатстване можете да полу-
чите на адрес:
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България"
№ 10, ет. 2 (всеки вторник от

08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел.

095 272 190 и GSM 0889 661 054

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.095 272 190

ОО ББ ЯЯ ВВ АА

Продължава
ремонтът на група
улици във Вършец

Честит Рожден Ден!


