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Денят за избор на народни предста-
вители за Народно събрание на 5 ок-
томври 2014 г. приключи в община
Вършец до 19 ч. във всички 16 пос-
тоянни и 1 подвижна секции без ин-
циденти и при добра организация.

По данни от протоколите на секци-
онните избирателни комисии, от
общо 6982 избиратели по списък
(включително дописаните в изборния
ден), правото си на глас са упраж-
нили 3853 човека т.е. активността за
община Вършец е 55,18 %.

Най- висока активност в постоян-
ните секции на територията на об-
щина Вършец бе регистрирана в
11-та секция в с. Горна Бела речка
(85,71%), следвана от 13-та секция в
с. Горно Озирово (76,52 % ), а най-
ниска бе избирателната активност в
6-та секция, намираща се в СОУ

«Иван Вазов», като само 48,61 % от
избирателите в нея упражниха пра-
вото си на глас.

Събраните гласове, разпределени
по партии и коалиции за община
Вършец е, както следва: ГЕРБ - 1243
гласа; Коалиция за България – 614

гласа; ДПС – 439 гласа; България без
цензура – 321 гласа; Реформаторски
блок – 313 гласа. Атака – 214 гласа;
АБВ – 169 гласа; Патриотичен фронт
- 118 гласа. Всички останали партии
и коалиции събраха общо 134 гласа.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО
СЪБРАНИЕ НА 5 ОКТОМВРИ 2014 Г. В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Имам удоволствието да ви
поздравя по случай 1-ви ноем-
ври – Деня на народните буди-
тели.

Богатата ни история и култура
е запазила имената на много бе-
лежити българи, които с гор-
дост можем да определим като
народни будители.

Освен почитта си към възрож-
денските будители – книжов-
ници и просветители, на този
ден изразяваме признанието си
и към нашите съвременни буди-
тели – учители, дейци на култу-
рата, църковни деятели,
журналисти, които продължа-
ват мисията да подтикват, съ-
буждат, възпитават, да работят

за каузата на истинското про-
светителство, да дават приноса
си за запазване и издигане на
българската духовност, а с това
и на самата ни нация.

Скъпи днешни будители,
Вие сте надеждата за оцелява-

нето на българския род, нрав и
обичаи. Убеден съм, че гордо
продължавате делото, съхра-
нило националния дух и стре-
меж към знание. Бъдете
достойни наследници на заве-
щаната ни българска нравстве-
ност и традиции.
Продължавайте да носите в
сърцата си огъня на възрожден-
ското родолюбие! С вашата
просветителска дейност, с
опита и мъдростта на знанията,
предавани на поколенията след
вас, вие със заслужена гордост
носите званието будители на
българската нация.

Пожелавам ви все така да съх-
ранявате всичко българско и
родно, да вдъхновявате младото
поколение към завоюване на
нови хоризонти в образова-
нието и културата.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБ-
ЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО
СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На 7 и 8 октомври 2014 г. град Вър-
шец бе домакин на Регионален турис-
тически форум „Перспективи за
устойчиво развитие на регионален ту-
ристически продукт „Неоткритата
тайна на Западна Стара планина”.

Форумът се проведе в СПА хотел

„АТА и бе в рамките на проект №
BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Под-
крепа за развитие на регионален турис-
тически продукт и маркетинг на
териториална дестинация - общини
Вършец, Берковица и Годеч”. Проектът
се осъществява с финансовата под-

крепа на Оперативна програма „Регио-
нално развитие” 2007-2013 г., съфинан-
сирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално раз-
витие.

Целта на форума бе да представи пред
всички заинтересовани страни турис-
тическия продукт и да създаде пред-
поставки за устойчивото му развитие.

В работата на форума взеха участие
представители на областите Монтана,
Враца, Видин и София, които споде-
лиха трудностите и проблемите по из-
пълняваните от общините сходни
проекти в областта на туризма, и обме-
ниха с колегите си добри практики от
своята дейност.

В рамките на инициативата бе от-
крита Първа регионална туристическа
борса, в която участниците представиха
своите рекламни продукти.
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РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УС-
ТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРО-
ДУКТ „НЕОТКРИТАТА ТАЙНА НА ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА”

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!

www.bgregio.eu
Проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт
и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”

Договор № BG161PO001/3.2 - 02/2011/022

На 26.09.2014 г. Фонд "Соци-
ална закрила" гр. София и Об-
щина Вършец сключиха
договор за реализиране на дей-
ности по предоставяне на соци-
алната услуга "Обществена
трапезария" на територията на
община Вършец.

Проектът е на обща стойност
10 432 лева, от които 9 072 лв.
за храна и 1 360 лв. транспор-
тни и режийни разходи, и ще
бъде осъществен в периода от 1
октомври до 31 декември 2014
г., в рамките на 63 работни дни.

В обществената трапезария са

обхванати 72 социално слаби
жители на общината, на които
се осигурява храна на обяд,
включваща супа, основно ястие
и хляб. Дневният оклад е 2.00
лв.

За определяне на бенефициен-
тите, ползващи социалната ус-
луга e сформирана специална
комисия с представители на ди-
рекция "Социално подпома-
гане" на територията на
общината, която е упълномо-
щена да приема подадените за-
явления и да изготвя списък на
бенефициентите.

Очаква се Европейската коми-
сия да одобри предложената
нова оперативна програма
„Фонд за подпомагане на най-
нуждаещите се лица”, чрез
която обществените трапезарии
да продължат да работят през
цялата година.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ИНЖ. ИВАН
ЛАЗАРОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА

ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНА УС-
ЛУГА "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"

В дните от 23-26 септември 2014
г. представители на общините Вър-
шец, Берковица и Годеч взеха учас-
тие в международно туристическо
изложение Top Resa 2014 , което се
провежда ежегодно в Париж, Фран-
ция. Участието е в рамките на про-
ект №BG161PO001/3.2-02/2011/
022 „Подкрепа за развитие на ре-
гионален туристически продукт и

маркетинг на териториална дести-
нация - общини Вършец, Берковица
и Годеч”. Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Регионално разви-
тие” 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Евро-
пейския фонд за регионално разви-
тие.

Общините Вършец, Берковица и

Годеч участваха със своя общ ту-
ристически продукт „Неоткритата
тайна на Западна Стара планина”,
който има за цел да популяризира
територията на трите общини като
единна туристическа дестинация.
Представянето на рекламните мате-
риали беше осъществено на нацио-
налния щанд на България.

Таня ПЕТРОВА

МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически про-
дукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!
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По време на двудневния туристи-

чески форум бе представен съвмест-
ния проект на общините Вършец,
Берковица и Годеч „Подкрепа за раз-
витие на регионален туристически
продукт и маркетинг на територи-
ална дестинация - общини Вършец,
Берковица и Годеч” от ръководителя
на проекта Таня Петрова, както и
постигнатите резултати по проекта.

Общата стойност на проекта е 431
240 лева, като безвъзмездната фи-
нансова помощ от Програмата е 95
% и 5 % е финансовото съучастие на
трите партньорски общини – Вър-
шец, Берковица и Годеч. След прове-
дени тръжни процедури стойността
на проекта се редуцира до 320 048,43
лева.

Основна цел на проекта е създа-
ване и развитие на конкурентен ре-
гионален туристически продукт
„Неоткритата тайна на Западна
Стара планина” с цел увеличаване на
броя на туристите в туристически
район, обособен на територията на
трите общини.

Разработени са нови туристически
пакета - 4 основни и 4 допълни-
телни, включващи програми за посе-
щения на обекти и места от
територията по дни, изработка на
карти с маршрути, допълнителни ус-
луги към пакета – настаняване и хра-
нене, транспорт, екскурзоводски
услуги, анимация, планински водач.
Разработените туристически пакети

вече са „тествани” чрез организи-
ране и провеждане на експедиентски
пътувания с туроператори и журна-
листи.

Изработени и разпространени са
рекламно-информационни мате-
риали, популяризиращи природните
и антропогенни ресурси на терито-
рията: видео и снимков материал за
популяризирането на туристическия
пакет, в т.ч. заснемане на забележи-
телностите в региона със снимки;
видео заснемане на забележителнос-
тите в региона и изработване на ви-
деоклипове за всяка от тях;
заснемане на събития от културния
календар на дестинацията и изра-
ботване на видеоклипове за всяко от
тях. Заснети са 40 броя обекти на те-
риторията на общините Вършец,
Берковица и Годеч и са изработени
видеоклипове за всеки от тях със
средна продължителност 3 минути;
презентационно електронно пред-
ставяне на регионалния продукт
(включително филм) – рекламно
мултимедийни DVD – 4000 бр; при-
съствие на страниците на туристи-
чески информационни портали с
интернет банери, водещи към специ-
ално изработено уеб приложение за
целите на проекта, съдържащо видео
клипове, снимки и информация за
обектите на територията на общи-
ните Вършец, Берковица и Годеч
(westernbalkanmountains.info както и
western-balkan-mountains.info); обоб-
щен луксозен каталог (вкл. електро-

нен) – 8 000 бр.; карти-брошури за
всеки туристически пакет поотделно
– 10 000 броя; карти-брошури на ня-
колко туристически пакета със
сходна тематика – 10 000 броя; кар-
тички – 4000 бр.; рекламни сувенири
с обща тематика – 20 000 бр.; кому-
никационни указателни табели на
туристическите обекти и по пъти-
щата на региона -50 броя;

Проектът включва и участие в меж-
дународни и национални туристи-
чески изложения, с цел представяне
на регионалния туристически про-
дукт „Неоткритата тайна на Западна
Стара планина“ и подпомагане на
популяризацията му на международ-
ния и български туристически
пазар:

♦ Международно туристическо из-
ложение Top Resa – Париж, Франция
(23-26 септември 2014 г.);

♦ Международно туристическо из-
ложение Tour Salon Познан, Полша,
(22-25 октомври, 2014 г);

♦ Туристическа борса „Вашата ва-
канция” – Бургас (24-25 април, 2014
г.),

♦ Туристическа борса „Уикенд ту-
ризъм” – Русе (15-17 май, 2014);

♦ Черноморски туристически
форум – Варна (18-20 септември,
2014 г.);

♦ Туристическа борса „Планините
на България –гостоприемство на че-
тири сезона” - Смолян (13-15 ок-
томври 2014 г.)

Евелина ГЕОРГИЕВА

РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УС-
ТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРО-
ДУКТ „НЕОТКРИТАТА ТАЙНА НА ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА”

На 17.10.2014 г. в конферен-
тната зала на хотел „Моравица”
– град Сокобаня, Република
Сърбия се проведе заключи-
телна пресконференция по про-
ект №
2007СВ16IРО006-2011-2-13,
„Традиция, природа и култура –
разнообразието и приликата ни
обединяват”, финансиран от
Програмата за трансгранично
сътрудничество по Инстру-
мента за предприсъединителна
помощ България-Сърбия.

Водещ партньор: “Организа-
ция за туризъм и култура ” – гр.
Сокобаня и партньор: Сдруже-
ние “Местна инициативна
група – Вършец” – гр. Вършец.

Проектът е на обща стойност
68 770, 47 евро, разделена в два
бюджета: бюджет на “МИГ
Вършец” – 34 310, 68 евро и

бюджет на “ОТК Сокобаня” –
34 459, 79 евро.

Проектът реализира дейности
по изработването на работни и
технически проекти в двата
партньорски града: изготвяне
на проект за реорганизация на
земята в Сокобаня в блок
„Врело”; изготвяне на доку-
ментите за проект „Палео парк
във Вършец”; изготвяне на до-
кументите за проект за лятна
сцена в Сокобаня.

Участници и гости на съби-
тието бяха: кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров,
зам. кметът г-н Петър Стефа-
нов, секретарят г-жа Даниела
Тодорова, служители на об-
щина Вършец и община Соко-
баня, екипите по проекта от
двете организации.

Таня ПЕТРОВА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕН-
ЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТРАДИЦИЯ, ПРИ-

РОДА И КУЛТУРА – РАЗНООБРАЗИЕТО
И ПРИЛИКАТА НИ ОБЕДИНЯВАТ”

Тази публикация е създадена в рамките на проект № 2007СВ16IРО006-2011-2-13,
Договор No РД-02-29-363/01.11.2013. Проектът е съфинансиран от Европейския
съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–
Сърбия. Съдържанието на документа е отговорност единствено на СНЦ „МИГ
Вършец” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на станови-
щето на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Димитър Димитров, или както
всички във Вършец го знаят – Митко
Агронома, отбеляза своя 90-годишен
юбилей.

Роден е на 20.10.1924 г. в с. Смир-
ненски, обл. Монтана, а от 1973 г.
живее със съпругата си Мария, също
агроном, във Вършец.

Завършва Ломската гимназия, след
което следва агрономство в София.
След дипломирането си започва ра-
бота по разпределение като агроном
в с. Бъзовец и с. Горна Гноеница,
Ломско.

Едва 35 годишен, е назначен за ди-
ректор на МТС в с. Медковец, като за
високите си постижения става носи-
тел на Народен орден на труда – зла-
тен и на почетната значка „Отличник
на Министерство на земеделието”.

По време на трудовата си кариера
работи последователно като препод-
авател в Техникум по механизация на
селското стопанство в Бяла Слатина,
началник на Управление „Земеделие”
към Окръжен народен съвет – Ми-
хайловград (където винаги дава „по
едно рамо” за местното стопанство
във Вършец), в ДЗС с. Горна Малина,
ДЗС гр. Вършец, в НАРКООП - Вър-
шец като специалист по растение-
въдство и изкупуване на
селскостопанска продукция, АПК „23
септември” – Вършец като председа-
тел на Контролния съвет, специалист
по растениевъдство в ОКС – Мон-
тана, директор на предприятие към
ОКС Монтана в с. Мърчево, където
се и пенсионира.

Вече пенсионер, Димитров е пока-

нен и става председател за 2 години
на земеделска кооперация в родното
си село Смирненски. За да го убедят
да се съгласи, местните изпращат в
дома му във Вършец специална деле-
гация от селото, начело с местния
кмет.

Димитър Димитров е новатор в ра-
ботата си. За пръв път внедрява в
нашия регион и изобщо в България
новата овощна култура арония, при-
тежаваща редица ценни и лечебни
свойства и която е непозната до то-
гава у нас. Внася посадъчния мате-
риал чрез свой приятел от бившия
Съветски съюз. Започва да отглежда
растението и в собствената си гра-
дина, като го разпространява и пре-
поръчва на тукашните хора, учи ги
какви продукти да приготвят от аро-
нията и какви заболявания лекува.

Няма човек от квартала, а и от
града, на който агрономът да е отка-
зал помощ и професионален съвет –
било за пръскане на фиданки и ло-
зови насаждения, за ашладисване на
овошки или съвети в зеленчукопро-
изводството. И не само от растение-
въдство разбира, а и от
животновъдство – каквото го попитат
стопаните, за всичко има отговор, за-
щото си обича професията. Казва, че
навсякъде, където е работил, винаги
е имал амбицията да бъде пръв, да
бъде новатор, да внедрява новите на-
учни открития и технологии в прак-
тиката си. Въвежда нови сортове
пшеница, достига и добив от 500 кг
жито от декар.

Любимо занимание на Димитър Ди-

митров е пчеларството, в миналото е
отглеждал до 20 кошера. Той е бивш
председател на общинския съвет на
пчеларите във Вършец и като такъв
допринася много за развитието на
пчеларството в общината – органи-
зира курсове за обучение на пчела-
рите, съдейства за доставката на
захар на преференциални цени и на
лекарствени препарати за пчелите.

Дълголетието му се дължи на здра-
вословния и порядъчен начин на
живот (никога не е пушил, не е злоу-
потребявал с алкохол), на редовната
консумация на мед и пчелни про-
дукти, на общителния му характер -
той е голям сладкодумец и всеки го
слуша в захлас. А също така и на из-
ключителните грижи на съпругата му,
която след прекараните от него два
инсулта и други заболявания, му при-
готвя храната, стриктно спазвайки
предписаните от лекарите диети и го
придружава и подпомага всеки ден,
независимо от метеорологичните ус-
ловия в ежедневните му разходки и
раздвижвания на свеж въздух.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯТ АГРОНОМ В
ОБЛАСТТА НАВЪРШИ 90 ГОДИНИ

На 2 октомври 2014 г. ние,
членовете на пенсионерски
клуб „Детелина” – с. Черкаски
реализирахме една наша отко-
лешна мечта – да посетим Тро-
янския манастир и да се
докоснем до красотата и вели-
чието на тази Света обител,
съхранявала духовността на
българите поколения наред.

На път за манастира посе-
тихме природния феномен –
пещерата „Съева дупка”, която
ни впечатли с неописуемата си
красота.

Чрез организираната от клуба
екскурзия преживяхме един
незабравим ден, изпълнен с
много впечатления и положи-
телни емоции, отпуснахме ду-

шите си, откъснахме се за
малко от трудното ни пенсио-
нерско ежедневие и еднооб-
разие.

Всички ние благодарим от
сърце на Община Вършец за
оказаната ни финансова
помощ, за да можем да реали-
зираме тази дълго чакана екс-
курзия. Изказваме специални
благодарности на кмета на об-
щина Вършец г-н Иван Лаза-
ров и на секретаря на
общината г-жа Даниела Тодо-
рова за почтителното и си-
новно отношение към нас,
възрастните хора от общината.

Димитър БОРИСОВ
Председател на пенсионер-

ски клуб „Детелина”

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИ
КЛУБ „ДЕТЕЛИНА” В С. ЧЕРКАСКИ
ОСЪЩЕСТВИХА ЕДНА СВОЯ МЕЧТА

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически про-
дукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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ÂÚÐØÅÖ3
Във връзка с честване на кръгли

годишнини, свързани с историята
на Вършец: 50 години от обявява-
нето на селището за град (2014 г.) и
165 години курорт Вършец (2015
г.), неотдавна Община Вършец
стартира кампания за събиране на
данни, снимков материал и доку-
менти, свързани с живота и дей-
ността на бившите кметове на
общината от 1890 г. до настоящия
момент, чрез публикуване в мест-
ните медии на пълен списък на тех-
ните имена и годините на
управлението им. Празникът на
българската община – 12 октомври
е още един повод да си припомним
дейността и заслугите на бившите
кметовете на Вършец.

Да обичаш хората, роден край и
Родина – в това се състои смисълът
и очарованието на един живот, на
един обикновен човек, оставил
светла следа за поколенията. Това е
Симо Господинов Кульов – първи в
списъка на бившите кметове, уп-
равлявал два мандата: 1892 – 1894
г. и 1901 – 1904 г.

Симо Господинов е роден през
1860 г. в тогавашното с. Вършец,
Берковска околия, Видинска епар-
хия, в бедно селско семейство. Но
това не му пречи от млади години
да проявява интерес към културния
и обществен живот във Вършец и
околните села. Той е един от пър-
вите ученици на първия учител в
селото Георги Софиянски по време
на турското робство. Рядко е имало
инициатива, за която да не е потър-
сено неговото сътрудничество и
участие.

От разнообразната дейност на
Симо Господинов като обществе-
ник и кмет на Вършец, ще изтъкна
само няколко случая, които са дос-
татъчни, за да обрисуват неговия
лик.

През 1885 г. по време на Сръбско-
българската война, Симо Господ-
инов е четник в 53-та Вършечка
чета, за което е награден с орден за
храброст.

През 1889 г. по инициатива на С.
Господинов се основава местното
читалище „Хр. Ботев” в с. Вършец,
и като основател подписва учреди-
телния протокол, и става негов
председател. Лично дарява на чи-
талището една кола с книги.

При избора му за кмет през пър-
вия мандат е интересно съдържа-
нието на
приемателно-предавателния прото-
кол: лично на кмета се поверява ця-
лата архива, всички закони, печат,
имуществото, включително и кан-
целарските материали, приходно-
разходна книга, списък на
длъжниците за 1890 1891 и 1892 г.

През този мандат гост на Вършец
е княз Фердинанд, който при едно
посещение в гр. Враца чул за леко-
витата минерална вода и красивата
природа на Вършец и решил да го
посети, но при Сопово каляската
потъва в буйните води на река Бо-
туня, дървеният мост е бил отнесен
от реката. Тогава лично кметът
Симо Господинов съдейства с жива
тегова сила (биволи) да се изтегли
каляската. Не закъснява благодар-
ствено писмо до кмета и орден за
награда, а така също общината е
финансирана за построяването на
нов железен мост. Осъществен е
контакт с италианска строителна
фирма, която да построи новия
мост при местността „Сопово”,
водещ за град Враца и Дунавската
равнина – транспортна връзка,

която осигурява изхранването на
местното население чрез размяна
на дърва за жито и царевица.

През 1992 г., по време на кметува-
нето на инж. Георги Бояджиев е по-
лучено писмо в Община Вършец от
същата италианска фирма, пост-
роила железния мост, с което се на-
помня на местната управа, че
100-годишният гаранционен срок
изтича и е необходимо мостът да
бъде укрепен, което е направено от
Общината. Преди две години мос-
тът бе основно ремонтиран и пус-
нат в експлоатация след
временното му затваряне за извър-
шване на строително-монтажните
работи.

Вторият мандат на кмета Симо
Господинов датира от 1991 до 1994
г. и е отбелязан като най-дългото
кметуване в тогавашното с. Вър-
шец, но пък е било и най-плодот-
ворно от гледна точка на
реализирането на редица полезни
инициативи за Вършец. На
23.04.1903 г. по инициатива на
кмета Симо Господинов и с даре-
ния на селяните от общината – ти-
пично за Възраждането –
дарителството, е поставен акта към
основния камък за построяване на
православния храм „Св. Георги По-
бедоносец” – 25 години след Осво-
бождението от турско робство, от
църковния деятел архимандрит
Антим Дамянов. Препис от акта е
връчен най-тържествено на кмета
Господинов в присъствието на об-
щинските съветници. Комисията,
която да приема даренията за пост-
рояване на храма е била утвърдена
от Негово Високопреосвещенство
Видинският митрополит Кирил.
Плана за построяването на храма е
изработен от известния по това
време архитект Киро Маричков.
Наетите майстори за строежа са от
Трън, Негован, село Белокамен.
Кметът приканва населението на
общината, освен с парични даре-
ния, да участват в строежа и чрез
доброволен труд и храма оконча-

телно е завършен през 1904 г., а
през 1908 г. е осветен от Видинския
митрополит Кирил. Изографисва-
нето на иконите над олтара през
1906 г. е дело на проф. Стефан Ива-
нов от с. Долна Бела речка, остана-
лите икони са изографисани от
свещеник Михаил Петров, а вла-
дишкият трон е дело на мастора-
резбар Дионисия Илиев от с.
Заножене (убит през 1923 г. като
участник в Септемврийското въс-
тание). Храмът „Св. Георги”, съз-
даден изключително с
дарителството и труда на местното
население съхранява по своеоб-
разен начин паметта на народа чрез
запазените стотици творби на ху-
дожници, майстори-резбари, строи-
тели. Това е едно неоценимо
богатство, пропито с общонародно
достолепие. Тази година се навър-
шват 100-години от построяването
му.

По същото време кметът Господ-
инов наема немски инженери за из-
работването на първия
регулационен план на с. Вършец.
Още тогава се приема за главна
улица да стане днешната „Репуб-
лика”, като до тогава главна е била
„Христо Ботев”. Това разместване
е станало с перспективното виж-
дане за по-нататъшното развитие
на Вършец като курорт. Дължината
на главната улица е чак до Зано-
жене, а платното и тротоарите са с
ширина, с която не много градове
биха могли да се похвалят. Кадаст-
ралният план е утвърден през 1905
г. и чрез него се дава правилна на-
сока за благоустройството и заст-
рояването.

През 1903 г., благодарение на доб-
рите връзки на кмета С. Господ-
инов с Министъра на търговията и
земеделието д-р Никола Генадиев –
либерал, а също така и с народния
представител Йордан Иванов от
Оряхово - и двамата чести гости на
кмета и красивия Вършец, науча-
вайки за неговата известност с ле-
ковитата минерална вода

издействат средства за построява-
нето на първата модерна банска
сграда в България. През 1906 г. е
положен основния камък на сегаш-
ната Стара баня.

През 1907 г. Господинов е член на
Горската комисия по разгранича-
ване на държавните, общински и
частни гори, в резултат на което се
спечелват големи пространства от
Балкана за Вършечката община,
като целта е била развитието на
дърводелството като един от начи-
ните, подпомагащи прехраната на
населението.

На Симо Господинов се дължат
редица стопански инициативи: във-
еждане на ново начало при обра-
ботка на лозята и внедряване на
нови сортове; развитие на пчелар-
ството; развитие на овощарството;
развитие на бубарството чрез за-
саждане и грижи за черничеви на-
саждения. Още през 1887 г. С.
Господинов, заедно с Давид Първа-
нов от Заножене на бубарска из-
ложба във Враца получават премия
и похвални свидетелства.

Симо Господинов е семеен. Със
съпругата му Васелия от Г. Ози-
рово, от Здравчовския род, са
имали 6 деца – 4 момчета и 2 мо-
мичета, като на всичките са дали
много добро възпитание и образ-
ование.

Симо Господинов е погребан в
двора на храм „Св. Георги”, което
населението на Вършец му отдава
заслужена почит.

Въпреки, че не е имал голяма
школска подготовка, воден от здра-
вия си разум и чувството за отго-
ворност като добър българин, Симо
Господинов е влял своята енергия в
общия устрем за развитието на ку-
рорта Вършец.

Днес потомците на Симовия род
са пръснати из цяла България и
чужбина, носят в сърцето си па-
метта за своя дядо, наредил се на
видно място в редиците на заслу-
жилите вършечени.

Райна СИМОВА

ПОГЛЕД НАЗАД, ЗА ДА СИ ПРИПОМНИМ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 51

Днес, 30.09.2014 г. (вторник) от 14:30 часа, на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организация и дейността
на Общински съвет – Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинската ад-
министрация за мандата 2011-2015 г. се
проведе заседание на Общински съвет - Вър-
шец, в заседателната зала на Общинска адми-
нистрация Вършец.

Заседанието започва с 10 положили клетва об-
щински съветници.Отсъства Ася Станчева, д-
р Боян Бонев и инж. Иво Цакански.

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

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров - кмет на община Вършец, инж.
агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец,
А.Тошев-Директор дирекция „СА“, К. Тачева-
Директор дирекция „ОА“ , Ив. Илиев и Е. Гео-
ргиева-гл. експерт „Информационно
обслужване“ и граждани.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка Вх.№304/19.09.2014 г. за актуа-
лизиране на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2014 г.”

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№303/19.09.2014 г. за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на 2 бр. недвижими имоти, собстве-
ност на община Вършец, в изпълнение на „Го-
дишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2014 г.“ на община Вършец.

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

3.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №298/17.09.2014 г.;
№299/17.09.2014 г. и №300/17.09.2014 г . за
предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал.
2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ

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

4.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№305/19.09.2014 г. за разпо-
реждане с общинска собственост – добив на
дърва за огрев от поземлени имоти общинска
собственост и определяне цена на кубик, необ-
ходими за дейността на Общинско предпри-
ятие „Общински дейности и туризъм –
Вършец“.

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

5.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №302/19.09.2014 г. на отчет за
изпълнение на бюджета на община Вършец за
периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

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

6.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №306/24.09.2014 г. за утвържда-
ване и изплащане на 85% от транспортни
разходи на педагогически специалисти от СОУ
„Иван Вазов” – град Вършец за учебната
2014/2015 г.

Докладва: Олга Яничкова-председател ПК
по ОКМДС

7.Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка №301/18.09.2014 г. за отпускане
на финансови средства за издаване на книга „
Паметници на признателност в община Вър-
шец“

Докладва: инж. Анатоли Димитров - пред-
седател Общински съвет - Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№307/24.09.2014 г. по Молби
за финансова помощ към Общински съвет –
Вършец.

Докладва:Адриана Николова- председател
ПК по АОНУОРСГПБК

9.Изказвания, питания, становища и предло-
жения на гражданите.

Промяна в кворума влиза инж. Иво Ца-
кански. Общо единадесет общински съвет-
ници.

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
2011 – 2015 г., дневния ред бе приет едино-
душно: 11 гласа “за”,“против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

продължава на 4 стр. >>>
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Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ №523
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация /ЗМСМА/
и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собстве-
ност /ЗОС/, Актуализира „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2014 г.”, в частта раз-
дел III. Описание на недвижимите имотите,
които общината има намерение да предложи
за предоставяне под наем и за продажба през
2014 г., точка 2.5. Продажба на имоти общин-
ска собственост през 2014 г., подточка 2.5.1
Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 1,
чрез провеждане на публичен търг или пуб-
лично оповестен конкурс, както следва:

1.1 В подточка 2.5.1 Имоти за продажба по
реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане
на публичен търг или публично оповестен кон-
курс се включват следните недвижими имоти:

В таблицата в частта „Имоти в регулация
сгради и парцели“ се включва следния недви-
жим имот:

1.1.1 Урегулиран поземлен имот /УПИ/
501.187 по регулационния и кадастрален план
на с. Горно Озирово, община Вършец с площ
250 кв.м.

1.2 В таблицата в частта „Земеделска земя“
се включват следните недвижими имоти:

1.2.1 Поземлен имот с идентификатор
12961.34.124 по Кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр. Вършец от 2008 г., с
площ 1116 кв.м., с НТП ливада.

1.2.2 Поземлен имот с идентификатор
12961.426.18 по Кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр. Вършец от 2008 г., с
площ 474 кв.м., с НТП зеленчукова градина.

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2014 г.” влиза в сила от датата
на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2014 г.” да се обяви на таблото пред сградата
на Общинска администрация – Вършец и да се
отрази в публикуваната в сайта на община
Вършец „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2014 г.”.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Вели-
заров, И. Андров, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, инж. И. Цаканскид-р Р. Дамянова и
А. Николова “против” – няма;“въздържали
се” – няма

РЕШЕНИЕ №524
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от
Закона за общинската собственост /ЗОС,/ във
връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от „Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост /НРПУРОС/ на
община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от
„Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община
Вършец“, взема решение за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажба 1
бр. недвижим имот, частна общинска собстве-
ност на община Вършец описан, както следва:

1.1 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.127 /дванадесет хиляди деветстотин
шестдесет и едно точка четиридесет точка сто
двадесет и седем/ по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр.Вършец одобрени
със Заповед № РД.-18-74/24.06.2008 г., на Из-
пълнителния Директор на АГКК, адрес на по-
земления имот: гр. Вършец, местност
„Иваново пое“, площ – 7 874 кв.м. /седем хи-
ляди осемстотин седемдесет и четири кв.м./,
трайно предназначение на територията – земе-

делска, начин на трайно ползване – ливада,
номер по предходен план: 40.127, категория на
земята – седма. /Акт за частна общинска собст-
веност № 514/06.06.2014 г./

2. Определя първоначална тръжна продажна
цена на поземления имот, съгласно пазарната
оценка изготвена за недвижимият имот, в раз-
мер на 2992 лева.

3. Всеки участник в търга може да участва за
закупуване на един, няколко или всички нед-
вижими имоти предмет на търга.

4. Цена на тръжната документация 150 лв.,
5. Депозит за участие в търга 30 % от първо-

началната тръжна цена на съответния недви-
жим имот.

6. Стъпка за наддаване 5 % върху първона-
чалната тръжна цена на съответния недвижим
имот.

7. Задължава Кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на Глава
втора “Тъгове” от „Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец“ и да сключи договор за про-
дажба на недвижимия имот, след заплащане на
сумата за закупуване от спечелилия търга
участник.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Ди-
митров, д-р Ц. Велизаров, И. Андров, С. Си-
меонов, С. Сълков, Б. Христов, инж. И.
Цакански, д-р Р. Дамянова и А. Николова
“против” – няма;“въздържали се” – 2-О.
Яничкова и Т. Кънчев

РЕШЕНИЕ №525
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27,
ал. 2, т. 1от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение
за предоставяне на наследниците на Петър
Денков Иванов, следните имоти:

1.1 Ливада с идентификатор 12961.43.786 с
площ 2.500 дка, находяща се в местността
“Средешница“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище град Вършец, съгласно скица –
проект № 15-244994/18.07.2014 г.

1.2 Ливада с идентификатор 12961.26.821 с
площ 2.003 дка, находяща се в местността
“Пенчовото“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище град Вършец, съгласно скица –
проект № 15-245022/18.07.2014 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Районния
съд- гр. Берковица по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение
второ, отЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по
реда на Административно процесуалния ко-
декс /АПК/ на заявителя и служебно на Об-
щинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Вели-
заров, И. Андров, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, инж. И. Цакански, д-р Р. Дамянова и
А. Николова “против” – няма;“въздържали
се” – няма

РЕШЕНИЕ №526
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27,
ал. 2, т. 1от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение
за предоставяне на наследниците на Михал
Петров Крантов, следните имоти:

1.1 Пасище, мера с идентификатор 021030 с
площ 3.164 дка, находящо се в местността
“Колнички дел“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01249/07.06.2014 г.

1.2 Ливада с идентификатор 006116 с площ
8.109 дка, находяща се в местността “Котля“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище
с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01250/08.06.2014 г.

1.3 Пасище, мера с идентификатор 114095 с
площ 3.946 дка, находящо се в местността “Ло-
зята“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № К02165/13.06.2014 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,

решението може да се обжалва пред Районния
съд- гр. Берковица по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по
реда на Административно процесуалния ко-
декс /АПК/ на заявителя и служебно на Об-
щинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Вели-
заров, И. Андров, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, инж. И. Цакански, д-р Р. Дамянова и
А. Николова “против” – няма;“въздържали
се” – няма

РЕШЕНИЕ №527
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27,
ал. 2, т. 1от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение
за предоставяне на наследниците на Алексан-
дър Петров Угринов, следните имоти:

1.1 Ливада с идентификатор12961.43.787 с
площ 2.501 дка, находяща се в местността
“Средешница“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище град Вършец, съгласно скица –
проект № 15-245006/18.07.2014 г.

1.2 Ливада с идентификатор 12961.28.906 с
площ 3.009 дка, находящ се в местността “Де-
ньовица“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище град Вършец, съгласно скица –
проект № 15-245037/18.07.2014 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Районния
съд- гр. Берковица по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по
реда на Административно процесуалния ко-
декс /АПК/ на заявителя и служебно на Об-
щинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Вели-
заров, И. Андров, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, инж. И. Цакански д-р Р. Дамянова и
А. Николова “против” – няма;“въздържали
се” – няма

РЕШЕНИЕ №528
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 12, ал.
1, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 23, ал. 3 от „На-
редбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на об-
щина Вършец, взема решение да се извършва
добив на дърва за огрев от Общинско пред-
приятие „Общински дейности и туризъм -
Вършец“ от предоставените му поземлени
имоти – земеделски земи и гори, подробно
описани в приложение № 3 към Решение №
444 от Протокол № 43/27.03.2014 г., на Об-
щински съвет – Вършец.

2. Определя продажна цена - 50 лв., /петде-
сет лева/ за 1 куб. дърва за огрев, на която да се
продават същите от Общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм - Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Вели-
заров, И. Андров, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, инж. И. Цакански, д-р Р. Дамянова и
А. Николова “против” – няма;“въздържали
се” – няма

РЕШЕНИЕ №529
Общински съвет - Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА приема за информа-
ция отчета по бюджета на Община Вършец за
първото полугодие на 2014 година

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Вели-
заров, И. Андров, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, инж. И. Цакански, д-р Р. Дамянова и
А. Николова “против” – няма;“въздържали
се” – няма

РЕШЕНИЕ №530
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1 , т. 6 и т. 23 и във връзка с чл. 50,

ал. 1, т. 2 и чл. 50, ал.2 от ПМС № 3 за изпъл-
нението на държавния бюджет на Република
България за 2014 година утвърждава изплаща-
нето на 85 % от транспортните разходи на
следните педагогически специалисти в СОУ
„Иван Вазов” град Вършец за учебната
2014/2015 година:

1.1 Олга Кирилова Яничкова ( Спанчевци –
Вършец – Спанчевци);

1.2 Цветелина Цанкова Антонова ( Спан-
чевци – Вършец – Спанчевци);

1.3 Маргарита Стефанова Симеонова ( Вър-
шец – Спанчевци – Вършец);

1.4 Малина Трифонова Генкова ( Вършец –
Спанчевци – Вършец);

1.5 Росица Янкулова Стаева ( Вършец –
Спанчевци – Вършец);

1.6 Румен Илиев Иванов ( Вършец – Спан-
чевци – Вършец);

1.7 Цветелина Крумова Крумова ( Вършец –
Спанчевци – Вършец);

1.8 Димитринка Димитрова Маринова
(Враца – Вършец – Враца);

1.9 Камен Иванов Пунчев ( Берковица – Вър-
шец – Берковица);

1.10 Ивайло Георгиев Панов ( Берковица –
Вършец – Берковица);

1.11 Красимир Николов Кръстев ( Берковица
– Вършец – Берковица);

1.12 Бисерка Костадинова Салтирова ( Бер-
ковица – Вършец – Берковица);

1.13 Нели Петрова Вълкова ( Берковица –
Вършец – Берковица);

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Вели-
заров, И. Андров, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, инж. И. Цакански, д-р Р. Дамянова и
А. Николова “против” – няма;“въздържали
се” – няма

РЕШЕНИЕ №531
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собстве-
ния си Бюджет 2014 г. параграф 10-98 сумата
от 2500 (две хиляди и петстотин ) лева на Емил
Йорданов Филипов за издаване на книга „Па-
метници на признателност в община Вършец“
за изработка на 500 броя при ползване на
оферта за печат от „Полимона“ ООД.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Вели-
заров, И. Андров, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, инж. И. Цакански, д-р Р. Дамянова и
А. Николова “против” – няма;“въздържали
се” – няма

РЕШЕНИЕ №532
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собстве-
ния си Бюджет-2014 г. параграф 10-98 сумата
от 200 (двеста) лева на Иванка Петрова Лаза-
рова.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Вели-
заров, И. Андров, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, инж. И. Цакански, д-р Р. Дамянова и
А. Николова “против” – няма;“въздържали
се” – няма

РЕШЕНИЕ №533
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собстве-
ния си Бюджет-2014 г. параграф 10-98 сумата
от 100 (сто) лева на Цветанка Борисова Томова.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Вели-
заров, И. Андров, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, инж. И. Цакански, д-р Р. Дамянова и
А. Николова “против” – няма;“въздържали
се” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, Пред-
седателят на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:55 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
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ÂÚÐØÅÖ5
През 1950-те години живеехме в

жълта къща на ул. „Камчия”,
близо до важния софийски
„Орлов мост“ и кино „Влайкова“.
Къщата беше построена от семей-
ството на леля ми Райна Иванова,
сестрата на баща ми Лъчезар. То-
гава моите 12-годишни мисли
бяха затънали в четене на поре-
дица от малки книжки, обозна-
чени на корицата като:
Библиотека „Герои“. Не се изне-
надах, че на втора страница пи-
шеше, че книжките се издават от
Лъчезар, защото в къщи непре-
къснато се говореше за издаване
на книги, списания, вестници и
преводи от френски.

«За да финансира веселите ки-
тарни студентски сбирки, Лъчезар
обикаляше редакциите и винаги
успяваше да си събере хонорар за
поръчани стихове, както се казва
„написани на коляно“ или от сти-
хотворни преводи” - спомняше си
литераторката Мамето - Елена.
Лъчезар беше убеден, че като про-
фесионален поет, трябва да успява
да осигури достатъчно добър
живот на семейството си с полу-
ченото възнаграждение за литера-
турна работа. Затова с течение на
времето беше престанал да пре-
вежда от френски белетристични
текстове за библиотека „Златни
зърна“ и приемаше да превежда
само поезия.

От натрупания през годините
опит Лъчезар казваше, че още по-
добро от това за преводите на по-
езия е възнаграждението,
получено чрез съчетаване на из-

дателска дейност с писателска,
тоест чрез собствена издателска
дейност да се реализира отпечат-
ване на собствени текстове. Затова
още в 1933 г. той и брат му Емил
Коралов основават и започват из-
даването и редактирането на вест-
ник и библиотека от книжки под
името „Весела дружина“. Тези из-
дания успешно се развиват до
1946 г. В този период, три години
Лъчезар е на специализация в

Париж и въпреки това, през ля-
тото, успява да създаде още собст-
вени издания като: „Весело лято“,
„Библиотека Герои“ и по-късно
„Библиотека Незабравки“.

Издателската дейност изобщо не
пречи на Лъчезар за успехите в
поезията му за възрастни, като за
написаната в Париж стихосбирка
„Земя под слънце“ получава „Го-
лямата годишна награда за по-
езия“ през 1939 г.

След Войната Лъчезар нито за
миг не спира дейността си, а про-
дължава като основател - редактор
с ново, вече държавно детско из-
дание „Чавдарче“, на което след
две години успява да смени името
с по-приятното „Дружинка“.

Дойде „априлската промяна“ в
1956 г. с Хрушчов и Лъчезар беше
успял да убеди ръководството на
Съюза на писателите в старата си
идея за ползата от издаване на го-
лямо ново списание за най-мал-
ките читатели. Лъчезар основа и
редактира списание „Славейче“
като „корпоративно“ издание, със
собствена съпътстваща библио-
тека от малки книжки и приложе-
ние - вестник „Весело славейче“.
Особено интересна беше библио-
теката, защото той се пребори с
ограниченията в хонорарната таб-
лица и постигна възможността
малките книжки да се хоноруват
като големи книги - така успя да
привлече най-способните от писа-
телите за сътрудници. „Славейче“
постигна размяна на текстове и
илюстрации с френски, руски,
германски, чешки, полски и други
издания и се появиха битови про-
дукти с марка „Славейче“, дори
шоколади. Голяма привлекател-
ност към изданието дадоха люби-
мите ми комикси, започнали още
от първия брой. „Славейче“ за-
владя малките читатели и с дохо-
дите си започна да издържа Съюза
на писателите.

На едно писателско събиране в
разговора станало дума за постиг-
натия още първата година огро-
мен тираж на „Славейче“ от 120
000 броя и Леда Милева, тогава
редакторка на сп. „Дружинка“ с 10
000 тираж, в желанието да се за-
щити, подхвърля: „Лъчезар ра-
боти за „Славейче“ като частник“.
Баща ми споделил това с Мамето

- Елена и тя се притеснила, за-
щото по това време „частник“
беше отрицателна характерис-
тика.

В действителност Леда и Лъче-
зар винаги са били в много добри
отношения. И в случая Леда из-
тървала думата само, за да се за-
щити. Може би, затова на Лъчезар
му се размина без последствия.

По време на честването на 100-
годишнината на Лъчезар Станчев,
организирано от Института за ли-
тература, на което присъстваше
Леда Милева, от нея разбрах, че тя
не знае кой е основателят на спи-
санието „Дружинка“, на което тя
е била главен редактор, а Ран Бо-
силек - редактор. Когато й казах,
че това е Лъчезар, тя не ми по-
вярва, че той е основал и нейното
списание. Затова трябваше да й
изпратя по електронната поща
снимка на брой от списанието, с
каре, в което пише кой е редакто-
рът през 1948 г.

Корпорацията„Славейче“ про-
дължи да работи за културата на
българите повече от 50 години
след основаването си от „литера-
турния частник“.

Бащата на баща ми -Дончо Стан-
чев - Лъчезаров бил учител, об-
щественик, един от основателите
на социалдемократическото дви-
жение във Врачанския край, автор
на стихове и драматични текстове
за читалищни театри, и раняван
участник в трите войни в нача-
лото на XX век. Учителят пост-
роява чрез заем от „Ипотекарна
банка“, заедно със съпругата си -

учителката Донка, 8-стаен семеен
хотел „Вила Незабравка“ в най-
модерния на времето бански ку-
рорт Вършец. За да се получи
заем за построяване на втория
етаж на хотела е трябвало да се
ипотекира (заложи като гаранция)
първият, вече построен етаж. За-
бележително е, че в началото на
века, двама учители без роднин-
ски наследства и никакви други
доходи, освен от заплатите, са
могли да предприемат и осъщест-
вят такъв инвестиционен проект.
Дончо и Донка кръстили четвър-
тия си син, най-малкото си, пето
дете на псевдонима на Дончо. То-
гава, в кръщелно свидетелство от
1908 г., се появило новото име Лъ-
чезар, вече повече от век широко
разпространено из нашите земи.
Името Лъчезар действително е из-
мислено и приложено върху гърба
на баща ми за първи път в цар-
ството от Дончо. Днес, почти

всички улици на курорта Вършец
са кръстени на учители и писа-
тели, за моя изненада, от екрана
на таблета могат да се видят дори
улици Дончо и Лъчезар.

Вл. Л. СТАНЧЕВ

„ЛИТЕРАТУРНИЯТ ЧАСТНИК“ ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ОСНОВАВА КОРПОРАЦИЯТА „СЛАВЕЙЧЕ“

В нашия клуб винаги е инте-
ресно. Председателката на клуба
г-жа Цеца Антонова работи с
много ентусиазъм, любов и отда-
деност, и организира различни
интересни мероприятия, които
разнообразяват нашето ежедне-
вие.

На 17 септември отбелязахме
двата национални празника – 6-ти
септември и 22 септември. С го-
лямо внимание и интерес изслу-
шахме беседата на г-жа Олга
Яничкова, учител по история в
СОУ „Иван Вазов”, член на Об-
щински съвет Вършец и предсе-
дател на Комисията по
образование, култура, младежки
дейности и спорт. В един увлека-
телен разказ тя ни припомни ус-
ловията и предпоставките, които
са дали възможност на Българ-
ския таен централен революцио-
нен комитет да организира
бунтове, а през нощта срещу 6-ти
септември 1885 г. да установи
контрол над Пловдив, да от-
страни правителството, да сфор-
мира временно правителство,
което обявява съединението на
Княжество България с Източна
Румелия. В началото на 1886 г.
съединението на България полу-
чава дипломатическо признание,
но държавата остава васал на Ос-
манската империя.

Затова усилията на българския
политически елит се насочват

към обявяване на независимост.
Благоприятни условия за това
настъпват през септември 1908
година.Тогава турската империя
вече е отслабнала, вниманието на
великите сили е насочено към
други проблеми. Българското
правителство на Александър Ма-
линов, заедно с княз Фердинанд
обявяват България за независима
държава. На 22 септември 1908 г.
в църквата „Св. Четиридесет мъ-
ченици” в Търново тържествено
е прочетен специален манифест,
а Фердинанд приема титлата цар
на българите. С помощта на
Русия, през април 1909 г. е пос-
тигнато дипломатическо призна-
ване на независимостта и
България става равноправна на
останалите европейски държави.

Кратка програма изнесе певчес-
ката група „Детелина”, почер-
пихме се по случай двата
празника.

В края на септември организи-
рахме двудневна екскурзия с мар-
шрут Вършец – Кюстендил –
Рилски манастир. Кюстендил е
един от най-древните български
градове с осемхилядолетна исто-
рия като селище, а град е от по-
вече от 1900 години. Развива се
като балнеоложки център с над 40
минерални извора, туристически,
археологически и архитектурен
резерват, лека и преработваща
промишленост, традиции в ово-

щарството. Разходихме се из
града, разгледахме красивите ста-
ринни сгради, мостове, музеи,
опитахме горещата минерална
вода с температура 74 градуса.
Посетихме и лесопарк „Хисар-
лъка” , създаден от лесовъда Йор-
дан Митров през периода
1890-1912 г. Паркът предлага не-
вероятни условия за отдих и ту-
ризъм сред красива природа,
крепостни останки, хотели, заве-
дения и беседки. Нощувахме на
билото на Осоговската планина в
хижа „Три буки”. През време на
вечерята се пяха песни, рецити-
раха се стихове, играха се хора.

Най-голямо възхищение у нас
събуди посещението ни в Рил-
ския манастир – един от най-зна-
чимите културни паметници на

България, включен в списъка на
световното наследство на
ЮНЕСКО. Посрещат ни удиви-
телни 24-метрови каменни стени
отвън, арки, колонади, резбовани
чардаци, Хрельовата кула и баро-
ковите куполи на главната цър-
ква. Впечатлихме се от
невероятната дърворезба на ико-
ностаса, от стенописите, израбо-
тени от много незнайни
майстори. Посетихме музея на
манастира, който разполага с бо-
гата експозиция от 35 000 експо-
ната – икони, култови и
етнографски предмети, дърво-
резби. Той притежава и едно уни-
кално произведение на
изкуството, наречено Кръста на
Рафаил. Изработен е с помощта
на малки ножове, фини длета и

увеличителни лещи от монаха Ра-
фаил от цяло парче чемширово
дърво, и е с размер 81 на 43 см .
Изобразени са 104 религиозни
сцени, на които има 650 малки
фигури. Счита се, че работата по
кръста е продължила 12 години
до 1802 г, когато монахът губи
зрението си. Гледайки този уни-
кат, човек се удивлява каква вяра,
воля и сила на духа трябва да е
имал този монах, за да създаде
този шедьовър само с две ръце. А
на 1 октомври отпразнувахме
Световния ден на възрастните
хора. С участието на над полови-
ната членове на клуба – 120 чо-
века, се събрахме в ресторант
„Тинтява”. Поздрави ни кметът на
Община Вършец инж. Иван Лаза-
ров и връчи поздравителен адрес
от името на общинската адми-
нистрация. От името на ръко-
водството на клуба приветствие
поднесе г-жа Цеца Антонова.
Кратка програма изнесе и пев-
ческа група „Детелина”. Тър-
жеството продължи с обяд и
много веселие.

Така се разнообразяваме и се
веселим ние в пенсионерски клуб
„Козница”. Предстоят ни още ме-
роприятия, които ни дават сили и
увереност, че все още има на
какво да се радваме и как да по-
тискаме грижите от старостта и
неувереността, в която живеем.

Василка ДАМЯНОВА

В ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „КОЗНИЦА” КИПИ АКТИВНА ДЕЙНОСТ



В рамките на проект №
BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Под-
крепа за развитие на регионален ту-
ристически продукт и маркетинг на
териториална дестинация - общини
Вършец, Берковица и Годеч”, осъ-
ществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европей-
ския фонд за регионално развитие,
бяха организирани две експедиентски
пътувания за журналисти и туропера-
тори в периода 18-19 септември 2014
г. и 25-26 септември 2014 г. Участни-
ците в туровете „тестваха” разработе-
ните по проекта туристически пакети,
като в двете пътувания бяха включени
общо 50 представители на национални
и регионални медии, туроператорски
фирми и туристически агенции.

Целта на инициативата е представяне
на туристическия потенциал в региона
на общините Вършец, Берковица и
Годеч и запознаване с разработените в
рамките на проекта нови туристически
пакети. Идеята е постигане на разпоз-
наваемост на територията като при-
влекателна туристическа дестинация и
повишаване на информираността на
туристите и туроператорите за дости-
гане до туристическите пазари.

Бяха посетени всички основни забе-
лежителности на трите общини, вклю-
чени в туристическия пакет
«Неоткритата тайна на Западна Стара
планина»: Клисурския манастир
«Св.Св Кирил и Методий», минерал-
ните бани, Банското казино, Слънче-
вата градина, храм «Св. Георги»,
Водопада, местността «Райски кът»,
историческия музей, градския лесо-
парк, Старата минерална чешма във
Вършец; етнографския музей, къщата-
музей на Иван Вазов, Градската худо-

жествена галерия, чешмата «Мали-
нарка», часовниковата кула, мест-
ността «Калето», храм «Св. Николай
Чудотворец», храм «Рождество на
Пресвета Богородица» в гр. Берко-
вица; църквата «Св. Димитър» и па-
раклиса «Св. Николай Летни» в гр.
Годеч. Журналистите и представите-
лите на туристическия бизнес опитаха
от традиционните за нашия регион
ястия и местни специалитети, като
особено възхитени бяха от прочутото
сладко от дъхави горски малини и от

боровинки.
Женя Пенчева – генерален мениджър

на Агенция за туризъм и самолетни
билети от София, на път за Водопада
край Вършец, спонтанно възкликна:
„Бих искала да си купя къща и да
живея тук, толкова е красиво!” а испа-
нецът Алфонсо Родригес, работещ на
летището в Мадрид сподели: „Всичко,
което видях тук ме очарова и заплени,
вашата природа е уникална.Толкова
много зеленина, огромен и добре под-
държан парк, цветя… целият град е
като една градина. Много ми харесват
чудесните изгледи към планината”.
Слушам емоционалните отзиви за кра-
сотата и уникалността на природата
във Вършец и се трогвам от хубавите
думи, защото, изречени от устата на не
местни и чужденци, те имат още по-го-
ляма стойност, карат ни да погледнем с
други очи, на това, на което често, счи-
тайки го за даденост, не обръщаме
внимание, не оценяваме достатъчно.

Положителните отзиви на журналис-
тите и туроператорите от двете експе-
диентски пътувания са доказателство,
че усилията, които полагат общините
Вършец, Берковица и Годеч, за да под-
държат заслужената слава на дестина-
цията като чудесен кът на природни
дадености, красота, забележително

минало и благословен от Бога оазис за
здраве, не са напразни. Мисля, че
всеки с непредубедено око и чиста съ-
вест би видял това и би го признал
най-сърдечно.

Районът на трите общини е уникална
комбинация от балнеологичен, пла-
нински и културен туризъм. Природ-
ните дарове – чист балкански въздух,
лековита минерална вода, красиви
природни и културни забележител-
ности, духовност и традиции, са съх-
ранени и до днес. Общините –
партньори по проекта, имат амбицията
да върнат блясъка и да ползват турис-
тическия потенциал в региона.

Какви ли все още неоткрити тайни
крие Западна Стара планина? Над-
яваме се туристите да ги открият и
оценят. Но за това ще трябва да дойдат
тук, на място и да се възползват от спе-
циално създадения туристически
пакет „Неоткритата тайна на Западна
Стара планина”. Общините Вършец,
Берковица и Годеч ви очакват!

Евелина ГЕОРГИЕВА
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От 22 до 28 септември 2014 г. На-
родно читалище „Постоянство” –
гр. Лом бе домакин на VІІ издание
на Международния фестивала на
любителските театри на името на
Кръстю Пишурка. Ломският фес-
тивал e в чест на първото теат-
рално представление и
родоначалника на българския теа-
тър, и е с конкурсен характер.
Право на участие в него имат лю-
бителски колективи и изпълни-
тели, които са лауреати на
фестивали в страната и чужбина, с
постановки от български и бал-
кански автори.

Тази година във фестивала
участваха 23 самодейни състава,
сред които и два от съседна Сър-
бия.

Актьорите от театрална форма-
ция „Медека” при НЧ „Христо
Ботев – 1900” – гр. Вършец се
представиха с комедийната поста-
новка „Анна Бижуто” от Марк Ка-
молети, с режисьор Борислав
Борисов.

Церемонията по награждаването
и закриването на фестивала се със-

тоя на 28 септември в Лом. Пре-
стижно жури с председател Ми-
хаил Петров – актьор и режисьор
в Народния театър „Иван Вазов” –
София определи най-добрите и
връчи наградите на победителите
– грамоти, статуетки и парични
премии.

Нашата театрална формация
„Медека” завоюва едновременно
три награди: наградата за най-
добра женска роля за Даниела Ли-
лова, за ролята й на Анна Бижуто в
едноименната постановка; награ-
дата за най-добър спектакъл; на-
градата за най-добра мъжка
поддържаща роля за дебютанта на
трупата Георги Николов, за ролята
му на Робер.

Големият успех на нашите лю-
бители-актьори е едно заслужено
признание за ентусиазма и себе-
раздаването им на сцената, за лю-
бовта им към театралното
изкуство, за достойното им пред-
ставяне и популяризиране но об-
щина Вършец на този
международния културен форум.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „МЕДЕКА”
ЗАВОЮВА ТРИ НАГРАДИ В ПРЕСТИЖЕН

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
Двуметрови тиквички отглежда в

двора на къщата си на ул. „Стефан
Караджа” Тодор Павлов от Вър-
шец. Много са интересни - докато
от едната страна си режеш, колкото
ти трябва, от другата се отварят
нови, нежни бели цветове и тик-
вичката продължава да расте.

Стопанинът засадил тази пролет
само две „огнища” с екзотичните
зеленчук, но се похвали, че е от-
къснал около 50 тиквички. Тази,
която е оставил за семе е с дължина
2.10 м и тежи десетина килограма,
но все още не я е откъснал, защото
има още да расте и да зрее.

Преди 5-6 години майка му само
веднъж взела семената за разсад от
своя позната, след това всичко се
произвежда в домашни условия. Не
е забелязал качеството на посадъч-
ния материал да се е влошило, дори
напротив. Приятелите, които идват

на гости, или случайни минувачи,
видели огромните, висящи в двора
тикви, винаги така се впечатляват,
че веднага решават да опитат и те
да го засеят. Семейството раздава
семки на всички.

Това е и начин да надхитрим при-
родните бедствия тази година,
казва 36-годишният Тодор. Откъде
точно идват и как се казват тези
тиквички, нямам представа. Те не
се влияят нито от постоянните дъж-
дове, нито от други атмосферни ус-
ловия. Нещо повече - обичат вода, а
и не гният, защото не са на земята,
а висят във въздуха. Изрежда и още
преимущества – растенията не за-
емат място по земята, виреят иде-
ално на сянка под асмата. Стъблата
им се вият като лози и правят два
пъти по-голяма шума, което е и
перфектна сянка за жегата.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Тази година бе неблагоприятна за
зеленчукопроизводителите от стра-
ната – постоянните дъждове и мно-
гото градушки унищожиха голяма
част от реколтата. Доматите на
почти всички вършечени „почер-
няха”, стръковете им изсъхнаха и
мнозина побързаха да ги изскубят,
оплаквайки се, че не са откъснали
нито един домат.

Тъкмо затова дворът на нашия
съгражданин, 78-годишния Симеон
Спасов, когото всички познават като
Бай Симо, отдалеч привлича пог-
леда на минувачите с едрите чер-
вени домати, греещи току до
портата на къщата му в кв.
„Красна”. Стопанинът се похвали,
че тази година е отгледал екзем-

пляри, тежащи по 500 грама. .
Доматите му са от сорта „Бивол-

ско сърце”. От години си купува
готов разсад от пазара в Монтана, от
негови приятели – проверени гради-
нари. Препаратите за пръскане на
доматите срещу болести му ги дос-
тавят директно от производителя, от
гр. Пловдив. Прави обработка на
растенията с 4 вида препарата,
които редува последователно през 1
седмица. Разкрива и своя секрет –
пръска не само листата и горните
части на растенията, а „облива” с
разтвора и стъблата им.

Затова те му се отблагодаряват с
богат урожай – в началото на октом-
ври до мрежата в двора все още тук-
там се червенеят свежи, апетитни

домати.
Евелина ГЕОРГИЕВА

НАПУК НА ПРИРОДНИТЕ КАТАКЛИЗМИ
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