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На 8 ноември, в деня, в който пра-
вославната ни църква почита Св. Ар-
хангел Михаил, по традиция в с.
Спанчевци се раздава курбан за
здраве и благополучие. Тогава е и хра-
мовият празник на църквата, чиито
патрон е светецът.

Тази година празникът беше осо-
бено тържествен не само заради
службата, която отслужи архиман-
дрит Антим – протосингел на Видин-
ската Света митрополия и
ръководител на Клисурския манас-
тир, не само заради многолюдната
молитва, отправена към небесата, но
и заради щедростта и добротата,

която обединява хората и ги прави по-
отговорни и по-достойни.

Гост на празника бе г-жа Десислава
Атанасова – народен представител от
ПП „ГЕРБ” в 12 МИР - Монтана.

На този ден за поклонение бе доне-
сена чудотворната икона на Лопу-
шанската Света Богородица. Пред
нея се поклониха всички жители и
гости на Спанчевци, взели участие в
празника.

Бяха осветени и двете нови икони
на Св. Архангел Михаил и на Св. Бо-
городица при входа на храма. За да
бъдат изработени тези икони и да рад-
ват миряните, заслугата е на д-р Ми-
моза Петровска, която е основният
дарител на големи суми за храма.

Ритуалното агне за приготвяне на
курбана дари г-н Ивайло Йорданов. А
второто агне беше закупено със
средства, дарени специално за тази
цел от жителите и гости на селото. На
службата бяха прочетени и имената
на всички участвали в благотворител-
ната акция на местното Сдружение с
нестопанска цел „Тодорини кукли” с.
Спанчевци за събиране на топли за-
вивки и спално бельо за пострадалите
от наводнението в Мизия.

Всички, посетили храма на този ден,
след края на службата получиха пор-
ция от курбан-чорбата и питка от
кмета на селото Емил Иванов, а офи-
циалните гости бяха поканени на тър-
жествен обяд.

Наташа СТАНИМИРОВА

НА АРХАНГЕЛОВДЕН
В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

На 13.11.2014 г. в Конферентната
зала на СПА хотел „Съни гардън“ –
Вършец се проведе публично обсъж-
дане на разработените идейни архи-
тектурни проекти за реконструкция
и промяна визията на фонтана в цен-
търа на гр.Вършец, находящ се на
кръстовището на бул.“България“ и
бул.“Република“.

Във връзка с нуждата от архитек-
турно-ландшафтно пространствено
развитие между сградите на НЧ

«Христо Ботев 1900», Община Вър-
шец и парк «Слънчева градина» чрез
обновяване на фонтана – символ на
неизчерпаемото водно-минерално
богатство на град Вършец, общин-
ските съветници със свое решение
задължиха кмета на общината да
предприеме действия по организи-
ране и изпълнение на всички необ-
ходими дейности за провеждане на
«Конкурс за набиране на идейни
проекти за реконструкция и подоб-

ряване визията на фонтана в центъра
на град Вършец» в срок до
31.10.2014 г.

В Общинска администрация постъ-
пиха 4 идейни проекта, като ръко-
водството на общината предприе
мерки за максималното им популя-
ризиране сред местната общност:
проектите бяха изложени в Туристи-
ческия информационен център, пуб-
ликувани на сайта на община
Вършец, организирано бе обсъждане
в социалната мрежа Фейсбук, за да
се проучи общественото мнение.

На публичното обсъждане при-
съства ръководството на община
Вършец в лицето на кмета Иван Ла-
заров, зам.-кмета Петър Стефанов и
секретаря на общината Даниела То-
дорова, Олга Яничкова, Адриана Ни-
колова, д-р Румяна Дамянова –
общински съветници, служители от
ОбА, автори на идейните проекти,
представители на неправителствени
организации и граждани.

продължава на 2 стр. >>>

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЙНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА
ПРОМЯНА ВИЗИЯТА НА ФОНТАНА В ЦЕНТЪРА НА ВЪРШЕЦ

През месец октомври преминах ин-
тензивно триседмично обучение в Ко-
лумбийския университет, САЩ по
програма „Млади лидери в образова-
нието“. Имах щастието да съм сред
18-те одобрени учители от различни
краища на България, които заминахме
отвъд океана, за да се запознаем с аме-
риканската образователна система. По
същото време, по програма „Акаде-
мия за училищни лидери“ директорът
на училището ни Ани Ангелова бе
сред 10-те български директори на
обучение в колежа Бенкстийт. И двете
програми се финансират от Фондация
„Америка за България“ и „Института
за международно образование“ със се-
далище в Ню Йорк. Освен обучение в
университетите, интензивната про-
грама включваше и посещения в учи-
лища – държавни и частни.

Първият човек, с когото разгова-

ряхме в Ню Йорк се оказа шофьорът
на автобуса, който ни взе от летището,
30- годишен чернокож. Запитан от нас
къде почива, ни отговори, че никога не
почива, защото денем кара училищ-
ния автобус, а нощем и през почив-
ните дни – автобуса, с който ни
возеше. Това, което каза след това бе:
„Аз не съм образован, а в Америка хо-
рата без образование имат тежък
живот – много работят, а парите не
стигат. Имам дъщеря и ще направя
всичко възможно тя да изучи и да има
бъдеще“. Когато разбра, че сме учи-
тели каза, че се възхищава от нашата
професия и дълбоко уважава нашия
труд. Запитах се дали всички амери-
канци осъзнават необходимостта от
образование и изпитват подобно ува-
жение към учителите. Предстоеше да
разбера.
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До Ню Йорк и назад

ПОЛЕТ КЪМ МЕЧТИТЕ

На 28.10.2014 г. в конферентната
зала на СПА хотел „Съни гардън” в
град Вършец се състоя заключител-
ната пресконференция за предста-
вяне пред обществеността на
постигнатите резултати по проект
No BG161PO001/3.2 - 02/2011/022
„Подкрепа за развитие на региона-
лен туристически продукт и марке-
тинг на териториална дестинация –
общини Вършец, Берковица и
Годеч”.

На събитието присъстваха кметът
на общината инж. Иван Лазаров, сек-
ретарят на общината инж. Даниела
Тодорова, зам.-кметът на община
Берковица Радослав Найденов, об-
щински съветници, екипът по про-
екта, представители на регионални и
местни медии, представители на об-
щинските администрации на общи-
ните - партньори, хотелиери.

Изпълнителят на основната дей-
ност „Рекламни и маркетингови дае-

ности”, както и дейностите за ин-
формация и публичност в рамките на
проекта ДЗЗД „Моби-2 Експрес”
беше представен от г-н Найден Ни-
колов, управител на фирма „Моби
2”.

Проектът е финансиран от Опера-
тивна програма “Регионално разви-
тие 2007-2013”, Приоритетна ос 3:
„Устойчиво развитие на туризма”,
Oперация 3.2: „Развитие на регио-
налния туристически продукт и мар-
кетинг на дестинациите”, Схема за
предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ: BG161PO001/3.2-
02/2011 „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт
и маркетинг на дестинациите”, Бю-
джетна линия: BG161PO001/3.2-
02/2011.

Общата стойност на проекта е 431
240 лева по договор, като безвъз-
мездната финансова помощ от Про-
грамата е 95 % и 5 % е финансовото

съучастие на трите партньорски об-
щини – Вършец, Берковица и Годеч.

След проведени тръжни процедури
стойността на проекта се редуцира
до 320 048,43 лева.

Схемата се основава на принципите
на партньорство и регионален под-
ход, като за целите на формиране на
общ туристически район са форми-
рани партньорства между минимум
3 общини със сходни туристически
характеристики.

Бяха отчетени постигнатите резул-
тати по основните дейности от про-
екта: Разработване на нови
туристически пакети в рамките на
туристически район на територията
на трите общини; Рекламни и марке-
тингови дейности; Участие в между-
народни и национални туристически
изложения; Изследване въздей-
ствието на маркетинговите и рек-
ламни дейности; Експедиентско
пътуване на туроператори и журна-
листи; Организиране на туристи-
чески форум.

Очакваните резултати от реализи-
рането на проектните дейности са:
♦ Нарастване на информираността

на туристите в резултат на реализи-
рания маркетинг на туристическия
продукт;
♦ Нарастване на информираността

на туроператорите в резултат на реа-
лизирания маркетинг на туристичес-
кия продукт.

Таня ПЕТРОВА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ
НА ОБЩИНИТЕ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

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!

www.bgregio.eu
Проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг

на теритириална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”
Договор № BG161PO001/3.2 - 02/2011/022
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От името на ръководството и само-
дейците при НЧ „Просвета – 1946” –
с. Долно Озирово искаме чрез стра-
ниците на нашия вестник „Вършец”
да изкажем своята сърдечна благодар-
ност към кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров за обещаната ни и
получена от него подкрепа. На една от
срещите на кмета със самодейците от
Д. Озирово той обеща да ни осигури
транспорт за заплануваната от нас
екскурзия. Когато бяха уточнени под-
робностите около пътуването, г-н Ла-
заров осигури обещания транспорт,
което му прави чест на човек, който
държи на дадената дума и изпълнява
обещанията. Благодарение на него-
вата подкрепа осъществихме запла-

нуваната екскурзия, като посетихме
градовете Севлиево, Габрово, Трявна,
Дряново и Велико Търново. По време
на пътуването се докоснахме до на-
шата самобитност, посещавайки ет-
нографския комплекс „Етъра” край
Габрово, до нашата духовност, посе-
щавайки Дряновския манастир. На-
сладихме се на възрожденската
архитектура на Трявна, където нощу-
вахме след незабравима вечер, прека-
рана в местно битово заведение. Във
Велико Търново посетихме истори-
ческите забележителности – хълма
„Царевец”, както и други забележи-
телни места в старата ни столица.

По този повод искаме да благодарим
и на кмета на с. Д. Озирово Ангел

Петров, който за пореден път ни под-
крепи и бе заедно с нас, както винаги
до сега – независимо дали става въ-
прос наша изява, за разрешаване на
проблем или за организиране на под-
обни мероприятия.

След екскурзията нашият колектив
взе участие във фолклорния празник
в гр. Вълчедръм, където нашият кмет
отново бе с нас и благодарение на не-
говата морална подкрепа и присъст-
вие се завърнахме с един сребърен и
един бронзов медал.

Още веднъж, заслужена благодар-
ност към инж. Иван Лазаров за оказа-
ната подкрепа!

Милка ЕРМЕНКОВА
Здравка МАРКОВА

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т

На 06.11.2014 г., на 88-годишна
възраст си отиде от нас д-р Алек-
сандър Иванов Митев, удостоен
със званието „Почетен гражданин
на Вършец”.

Безспорен е приносът му за раз-
витието на лечебното и курортно
дело в града ни и популяризиране
името на Вършец като национа-
лен балнеоложки курорт. Д-р
Митев бе общественик, културен
деятел, доайен в областта на пси-
хотерапията и лечението чрез
хипноза във Вършец и в Бълга-
рия. Основател на лечебната гим-
настика и оздравителните
теренни разходки до прочутата
Иванчова поляна. В продължение
на 20 години води психотерапев-
тичните сеанси с хипноза в ку-
рорта Вършец, през кабинета му,
в който той свещенодействаше,

преминаха хиляди пациенти от
страната и чужбина, които и до
днес с благодарност си спомнят за
него. Зам.-главен лекар по полик-
линичната част в бившия Сана-
торно-курортен комплекс -
Вършец.

Спазвайки девиза на лекарите:
„Светейки за другите, изгарям”,
той се раздаваше безрезервно на
болните, светеше за всички нас и
за цяла България, гореше в рабо-
тата си, защото именно любовта и
себераздаването в името на дру-
гите е призванието на истинския
лекар.

За Вършец лекарят, човекът, об-
щественикът, администраторът д-
р Митев направи толкова много.
А за пациентите си той винаги е
бил и ще си остане една легенда.

Поклон пред светлата му памет!

На 11 ноември, денят на Свети Ве-
ликомъченик Мина - известен чу-
дотворец и покровител на всички
народни лечители, знахари, войни,
на хората, поели на дълъг път, а така
също и покровител на семейството,
по традиция и тази година „СБР-
НК” ЕАД, филиал „Свети Мина” –
гр. Вършец отбеляза своя патронен
празник.

Гости на тържество бяха: д-р Емил
Райнов – народен представител от
БСП Лява България, 12-ти МИР –
Монтана, зам.-областните управи-
тели на област Монтана Димитър
Димитров и Владимир Теофилов,
кметът на община Монтана Златко
Живков, Олга Яничкова – общински
съветник от ОбС Вършец, Петър
Дялков – директор на „ПРО” ЕАД –
клон Вършец, пациенти на лечеб-
ното заведение и жители на Вършец.

Ръководството на болницата по-
лучи поздравителни адреси от об-
ластния управител на област
Монтана Нина Петкова, изпълни-
телния директор на „СБР-НК” ЕАД
– гр. София и директорите на фи-
лиалите във Велинград, Баня (Кар-
ловско) и Павел баня, от директора
на РЗИ - Монтана д-р Даниела Ка-
раилиева, от Териториалното под-

еление на НОИ – Перник, както и от
благодарна пациентка от град
Враца.

Директорът на СБР „Св. Мина” Бо-
ряна Бончева поздрави гилдията от
забележителни лекари и многото
всеотдайни служители от медицин-
ския и немедицинския персонал,
които през половинвековното съ-
ществуване на болницата утвърдиха
нейния авторитет, и отправи поже-
лания за много здраве и късмет, щас-
тие и високи професионални
успехи. И разбира се, както си му е
редът на празник, използва повода
да изкаже благодарност към целия
персонал на болницата за постигна-
тите през изминалата година резул-
тати. При запазена леглова база е
реализирано увеличение на броя на
преминалите болни с 25 %. Прихо-
дите от собствена дейност са увели-
чени с 21 %, а оценката е: тенденция
към подобряване на финансово-ико-
номическите показатели.

През тази година болницата реали-
зира и проект „Частична рекон-
струкция и основен ремонт в
ниското тяло” на стойност 240 хил.
лв. Ремонтирани са 33 броя стаи,
което със сигурност ще допринесе
не само за по-добрата грижа към па-

циентите, но и за по-добри условия
на работа за целия персонал.

От съществено значение за пости-
гане на високи резултати от лече-
нието със средствата и методите на
физикалната и рехабилитационна
медицина е обучението и повиша-
ване квалификацията на персонала.
През 2013-2014 г. по Програма „Аз
мога повече” към Агенцията по за-
етостта са обучени и придобили сер-
тификати за „Изпълнител на
термални процедури” петима слу-
жители.

По време на тържеството Боряна
Бончева с огромно задоволство и
гордост изпълни още едно приятно
задължение - връчи удостовере-
нията от Технически университет –
София на специалисти от СБР „Св.
Мина” – лекари, медицински сестри
и рехабилитатори, преминали ква-
лификационен курс по „Апарати и
системи за физиотерапия”.

„Надявам се да успеем да вземем
най-доброто от европейския и све-
товен опит, за да впишем „Специа-
лизирана болница за
рехабилитация”, филиал „Свети
Мина” – гр. Вършец в новия евро-
пейски облик на българската меди-
цинска практика” – каза шефката на
болницата в тържественото си
слово.

На финала, енорийският свещеник
на град Вършец свещеноиконом
Петко Балджиев отслужи тържест-
вен водосвет, заедно с хора за шко-
лувано пеене и църковни
песнопения към НЧ „Христо Ботев
1900” и пожела „На многая лета”. За
да пребъде болницата през годи-
ните, и да продължава все така ус-
пешно традициите на
балнеолечението в националния ку-
рорт Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
„СВ. МИНА” ОТБЕЛЯЗА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК

продължава от 1 стр. >>>
Условно проектните предложения

бяха наречени „Фонтан, символи-
зиращ връх „Тодорини кукли”,
„Кръгъл стъпаловиден фонтан,
символизиращ герба на Вършец”,
„Алея на фонтаните” и „Кръгъл
плосък фонтан с фигурата на мом-
чето-бог Телесфор”.

Два от проектантските екипа,
присъстващи на обсъждането из-
ложиха пред обществеността
своите идеи и концепции, остана-
лите проектни предложения бяха
представени от главния архитект
на общината Пламен Стоянов.

Кметът на общината инж. Иван
Лазаров изрази мнение, че всеки
един от проектите е интересен и
оригинален по своему, но центърът
на града се нуждае не от бетон и
метални конструкции, а от повече
„въздух” и свободно пространство,
за да се открие великолепната
гледка към алеята на чинарите и че
трябва да се въздържаме от ради-
кална промяна на централната
градска част, тъй като обликът и
архитектурата на града са уни-
кални и трябва да ги съхраним та-
кива, каквито са ни завещани от
старите архитекти в началото на
миналия век.

Най-голям общ брой харесвания,
коментари и гласове от проведе-
ното в интернет обсъждане съб-
раха „Кръглият стъпаловиден
фонтан” (145 гласа) и „Фонтанът,
символизиращ връх „Тодорини
кукли” (136 гласа).

Повечето от присъстващите на
публичното обсъждане се обеди-
ниха около предложението за
„Кръглия стъпаловиден фонтан”.
Основната концепция на проект-
ната разработка е създаване на
уникален за града стилизиран
образ на минералните извори. Ми-
нералната вода е символ на Вър-
шец, градът е богат и на
естествени, красиви реки и водо-
пади. Проектантският колектив ак-
центира върху всичките форми на

поведение на водата, обединявайки
ги в една обща естетически орга-
низирана структура: водно огле-
дало, каскади, водопади и фонтани.
Всички тези състояния на водата
ще се променят и пулсират през де-
нонощието в организиран ритъм,
което ще доведе до разнообразие и
динамичен образ на водния спек-
такъл. Фонтаните ще са няколко
вида, с различни дюзи, с различна
височина и различна траектория,
но така, че основните и най-високи
гейзери да изписват герба на Вър-
шец, което ще бъде и символът на
фонтана. Те ще бъдат програми-
рани да работят в 24-часов про-
менлив режим и на периоди с
определена продължителност на
действие. През тъмната част от де-
нонощието ще се включва вгра-
дено, високоефективно и
нискоенергийно светодиодно ос-
ветление, което ще допълва бо-
гатството на водния спектакъл със
светлинни ефекти. Изкуственото
осветление през нощта ще пре-
връща водното огледало в крис-
тално око и по-различен, спокоен
образ на композицията при „спя-
щите” фонтани. Основната идея на
проектантите е да се осигури не-
посредствен контакт на хората до
водата, до фонтана, така че той да
се превърне в още по-жив и прите-
гателен център за жителите и гос-
тите на курорта. Осигурени са
места за сядане, отдих и релакса-
ция до шумящите по различен
начин водни атракции.

Целта на общественото обсъж-
дане бе комисията за класиране на
проектните предложения, вслуш-
вайки се в общественото мнение и
съобразявайки се с обществените
нагласи, да вземе своето оконча-
телно решение. Съгласно обявения
от общината конкурс за идейно
предложение, класиралият се на
първо място проект ще бъде награ-
ден с парична премия от 5 000
лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЙ-
НИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ПРОМЯНА ВИЗИЯТА
НА ФОНТАНА В ЦЕНТЪРА НА ВЪРШЕЦ

„Вършец за мен е символ на здраве,
защото с животворните си води къпе
и лекува телесни недъзи, а с велик-
олепната си природа възражда умо-
рената душа”. Тази мисъл на първия
бански лекар- Дамян Иванов, изка-
зана преди век, продължава днес д-р
Георгиев – физиотерапевт и балне-
олог в Специализирана болница за
рехабилитация „Св. Мина” – гр. Вър-
шец. „Не се уморявам вече години
наред да обяснявам на моите паци-
енти, че няма по света по-прекрасно
място от Вършец с неговата уникална
природа, благоприятен климат, чист
въздух и лековита минерална вода” –

казва той.
В това се убеждава всеки, който

поне веднъж годишно посещава Вър-
шец и СБР „Св. Мина”. На всички,
които не са посетили болницата за ре-
хабилитация, искам да кажа – аз ос-
танах възхитена, най-вече от
прекрасния медицински екип на ле-
чебното заведение.

Д-р Бъчварова, д-р Георгиев, д-р
Йорданова продължават да лекуват
своите пациенти с неоспорим профе-
сионализъм и човешко отношение
към тях.

Искам да благодаря и на медицин-
ската сестра Пенка Борисова, об-

служваща тангентора, на Ваня Йор-
данова на водните процедури, на
екипа от медицински сестри във „Фи-
зиотерапията”. Освен че са пер-
фектни в своята професия, те
посрещат и изпращат всички паци-
енти с усмивки и човешко отноше-
ние. Сигурна съм, че това е и
благодарение на отговорния труд на
главната медицинска сестра Eмилия
Cтaмeнoвa.

Благодаря на целия медицински
екип на болницата за това, че пациен-
тите за тях са първо място.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
гр. Вършец

Писма на читателите:

СБР „СВ. МИНА” НИ ДАВА ЗДРАВЕ И НАДЕЖДА!

IN MEMORIAM
НАПУСНА НИ ПОЧЕТНИЯТ ГРАЖДАНИН
НА ВЪРШЕЦ Д-Р АЛЕКСАНДЪР МИТЕВ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 52
Днес, 31.10.2014 г. (петък) от 14:30 часа, на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1
от Правилника за организация и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администра-
ция за мандата 2011-2015 г. се проведе заседание
на Общински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: П. Стефа-
нов – зам.-кмет на община Вършец, инж. агр. Д.
Тодорова-секретар на община Вършец, А.Тошев
- Директор дирекция „СА“, К. Тачева - Директор
дирекция „ОА“ и граждани.

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

Във връзка с постъпили две допълнителна док-
ладни запискис Вх.№331 от 24.10.2014 г. от Олга
Яничкова- председател на Временна комисия за
изготвяне на предложения за съдебни заседатели
и с Вх.№337 от 29.10.2014 г. от инж. Иван Лаза-
ров - кмет на община Вършец, председателят на
Общински съвет - Вършец, на основание чл.57
ал.1 и ал. 2 т.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с Общин-
ската администрация за мандата 2011 – 2015 г.,
предложи допълнение в дневния ред:

1. Вземане на Решение за включване в дневния
ред като т.7 и т. 8постъпила докладна записка с
Вх.№331 от 24.10.2014 г.от Олга Яничкова-пред-
седател на Временна комисия за изготвяне на
предложения за съдебни заседатели и докладна
записка сВх.№337 от 29.10.2014 г. от инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вършец

2. Всички точки от дневния ред с номер от 1до
7 стават с номера от 1до 9.

3. Дневният ред става от 9 точки.
Гласували: “за” – 13–“против” – няма;“въз-

държали се” – няма

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

ладна записка Вх.№323/20.10.2014 г. за актуали-
зиране на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2014 г.”

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№321/20.10.2014 г. за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на 2 бр. недвижими имота, собственост
на община Вършец в изпълнение на „Годишната
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 №324/20.10.2014 г. за допускане
изработването на частично изменение на подро-
бен устройствен план – план за регулация и заст-
рояване, съгласно чл. 124 а ал.2 от ЗУТ, отнасящ
се за привеждане на регулационните граници в
съответствие с кадастралните такива за кв. 3 от
подробния устройствен план на с. Стояново, об-
щина Вършец.

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

4.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№322/20.10.2014 г. за предос-
тавяне на имот частна общинска собственост на
община Вършец за осъществяване дейността на
Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/ гр. Берковица,
филиал гр. Вършец.

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

5.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №320/20.10.2014 г. за изменение и
допълнение на т. 1 от Тарифата за базисни на-

емни цени на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-

щина Вършец

6.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №316/14.10.2014 г. за провеждане
на конкурс за избор на Управител на „Медицин-
ски център -Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - предсе-
дател Общински съвет - Вършец

7.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №331/24.10.2014 г. за избор на съ-
дебни заседатели от община Вършец за Окръжен
съд – Монтана.

Докладва: Олга Яничкова- председател на
Временна комисия за изготвяне на предло-

жения за съдебни заседатели

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№337/29.10.2014 г. за промяна
на местоположението на спортна площадка тип
„ледена пързалка”, предвидена за изграждане в
рамките на проект № 2007CB16IPO006-2011-2-
68, финансиран по Програма за Трансгранично
сътрудничество по Инструмента за предприсъе-
динителна помощ България – Сърбия

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

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата 2011
– 2015 г., дневния ред бе приет единодушно: 13
гласа “за”,“против” – няма; “въздържали се”
– няма.

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ №534
Общински съвет – Вършец на основание чл.

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

1. Актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2014 г.”, в частта раздел III. Описание
на недвижимите имотите, които общината има
намерение да предложи за предоставяне под
наем и за продажба през 2014 г., точка 2.5. Про-
дажба на имоти общинска собственост през 2014
г., подточка 2.5.1 Имоти за продажба по реда на
чл. 35, ал. 1, чрез провеждане на публичен търг
или публично оповестен конкурс, както следва:

1.1. В подточка 2.5.1 Имоти за продажба по
реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеж-
дане на публичен търг или публично опо-
вестен конкурс в таблицата в частта
„Земеделска земя“ се включва следния
недвижим имот:

1.1.1 Поземлен имот с идентификатор
12961.24.79 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Вършец от
2008 г., с площ 2 489 кв.м., с НТП нива.

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 промяната
в „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2014
г.” да се обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се отрази
в публикуваната в сайта на община Вършец „Го-
дишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2014 г.”.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, д-р Ц. Велизаров, И. Андров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, инж.
И. Цакански, Б. Бонев, д-р Р. Дамянова и А. Ни-
колова “против” – няма;“въздържали се” – 2-
О. Яничкова, Т. Кънчев

РЕШЕНИЕ №535
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 придо-
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“ и
чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема
решение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба 2 бр. недвижими имота,
частна общинска собственост на община Вършец
описани, както следва:

1.1 Поземлен имот с идентификатор
12961.30.5 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка тридесет
точка пет/, по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец,
одобрени със Заповед № РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот:
гр. Вършец, площ – 301 кв.м. /триста и
един кв.м./, местност „ТАЙКОВОТО“,
трайно предназначение на територията –
земеделска, начин на трайно ползване –
друг вид земеделска земя, номер по пред-
ходен план: 30.5, категория на земята:
трета. /Акт за частна общинска собстве-
ност № 537/14.10.2014 г.

1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.30.7
/дванадесет хиляди деветстотин шестде-
сет и едно точка тридесет точка седем/, по
кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри на гр. Вършец, одобрени със Запо-
вед № РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК, адрес
на поземления имот: гр. Вършец, площ –
121 кв.м. /сто двадесет и един кв.м./, мест-
ност „ТАЙКОВОТО“, трайно предназна-
чение на територията – земеделска, начин
на трайно ползване – друг вид земеделска
земя, номер по предходен план: 30.7, кате-
гория на земята: трета. /Акт за частна об-
щинска собственост № 538/14.10.2014 г.

2. Определя първоначални тръжни продажни
цени на поземлените имоти, съгласно пазарните
оценки, изготвени за недвижимите имоти съот-
ветно за поземлен имот с идентификатор
12961.30.5- 2300 (две хиляди и триста) лв. и по-
землен имот с идентификатор 12961.30.7-1000
(хиляда) лв.

3. Всеки участник в търга може да участва за
закупуване на един няколко или всички недви-
жими имоти предмет на търга.;

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

чалната тръжна цена на съответния недвижим
имот;

6. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-
ната тръжна цена на съответния недвижим имот;

7. Задължава Кмета на община Вършец да ор-
ганизира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец“ и да сключи договор за продажба на
недвижимите имоти, след заплащане на сумата
за закупуване от спечелилия/спечелилите търга
участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, д-р Ц. Велизаров, И. Андров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, инж.
И. Цакански, Б. Бонев, д-р Р. Дамянова и А. Ни-
колова “против” – няма;“въздържали се” – 2-
О. Яничкова, Т. Кънчев

РЕШЕНИЕ №536
1. Общински съвет Вършец на основание § 8 ал.

2 от Предходните разпоредби на ЗУТ дава съгла-
сието си урегулираните поземлени имоти - об-
щинска собственост, намиращи се в южната част
на кв. 3 от подробния устройствен план на с.
Стояново, общ. Вършец да бъдат отделени като
отделни самостоятелни имоти по кадастралната
карта на с. Стояново, община Вършец.

2. Възлага на Кмета на община Вършец да
предприеме необходимите законови действия по
допускане изработването на частично изменение
на подробен устройствен план – план за регула-
ция и застрояване, съгласно чл. 124 а ал.2 от За-
кона за устройство на територията, отнасящ се за
привеждане на регулационните граници в съот-
ветствие с кадастралните такива за кв. 3 от под-
робния устройствен план на с. Стояново, община
Вършец.

3. Съгласно чл. 124 а, ал. 2 на ЗУТ, изработва-
нето на проекта да стане чрез възлагане от об-

щинатаза изработването на устройствения план
в описания обхват и съгласно с приложеното за-
дание за проектиране, съгласно чл. 125 от ЗУТ,
неразделна част от настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велиза-
ров, И. Андров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, Б. Христов, инж. И. Цакански, Б. Бонев,
д-р Р. Дамянова и А. Николова “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №537
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от Закона
за общинската собственост и чл. 20, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от „Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собстве-
ност на община Вършец“, взема решение за
предоставяне за срок от 10 /десет/ календарни го-
дини, считано от 19.12.2014 г. до 19.12.2024 г. на
недвижим имот частна общинска собственост,
представляващ 1 бр. стая с площ от 36 кв.м., от
втория етаж на сградата на сектор „Чистота“ при
Об.А. – Вършец, находяща се на ул. “Република“
№ 57 в гр. Вършец, за осъществяване дейността
на Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/ гр. Берко-
вица, филиал гр. Вършец.

2. На основание чл. 20, ал. 3 от „Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост на община Вър-
шец“, Кметът на община Вършец да сключи
Договор с Изпълнителния Директор на Агенция
по заетостта за безвъзмездно предоставяне за уп-
равление на описания в точка 1 от настоящото
решение част от недвижим имот.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велиза-
ров, И. Андров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, Б. Христов, инж. И. Цакански, Б. Бонев,
д-р Р. Дамянова и А. Николова “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №538
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА изменя и допълва т. 1 от
Тарифата за базисни наемни цени на община
Вършец, както следва:

1.1 За използване на тротоарна площ /трото-
арно право/ от търговските обекти: заве-
дения за обществено хранене,
кафе-аперитиви и други подобни обекти
за поставяне на маси и столове на открито
и слънцезащитни съоръжения, се заплаща
месечен наем за 1 кв. м., както следва:
1.1.1 В периода от 1 Април до 30 Септем-

ври – 3 (три) лв. без ДДС;
1.1.2 В периода от 1 Октомври до 31 Март

– 1 (един) лв. без ДДС;
2. Промяната на т. 1 от „Тарифата за базисни на-

емни цени на община Вършец“ влиза в сила от
датата на приемането на решението.

3. В 7 /седем/ дневен срок от приемане на нас-
тоящото решение по т. 1, същото да бъде отраз-
ено в „Тарифата за базисни наемни цени на
община Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велиза-
ров, И. Андров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, Б. Христов, инж. И. Цакански, Б. Бонев,
д-р Р. Дамянова и А. Николова “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №539
Общински съвет -Вършец на основание чл.21

ал.1 т.9 от ЗМСМА и чл.137 ал.1 т.5 и чл.147 от
ТЗ:

1.Утвърждава за временно изпълняващ длъж-
ността Управител на .,МЦ-Вършец“ЕООД д-р
Любен Тодоров Йоцов с постоянен адрес гр.Бер-
ковица, ул. „Гурко“ № 8.

2. Задължава кмета на община Вършец да
сключи договор за възлагане управлението на
„МЦ - Вършец“ ЕООД с д-р Любен Тодоров
Йоцов със срок до провеждане на конкурс за
избор на нов Управител и сключване на договор
с новият Управител на „МЦ-Вършец“ ЕООД.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велиза-
ров, И. Андров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, Б. Христов, инж. И. Цакански, Б. Бонев,
д-р Р. Дамянова и А. Николова “против” –
няма;“въздържали се” – няма

продължава на 4 стр.>>>



Áðîé 11, íîåìâðè 2014 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ4
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 52
продължава от 3 стр.>>>

РЕШЕНИЕ №540
Общински съвет - Вършец на основание чл.21

ал.1 т.9 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т.1, т.2, т.3, т.4 и
т.5 от Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлагане на управ-
ление на лечебни заведения по Закона за лечеб-
ните заведения взема следното решение:

1. За провеждане на конкурс за избор на Упра-
вител на Медицински център -Вършец“ ЕООД.

2. На основание чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9
2000 г. за условията и реда за провеждане на кон-
курси за възлагане на управлението на лечебни за
заведения по Закона за лечебните заведения, наз-
начава комисия за провеждане на конкурса в със-
тав :

2.1 Председател: д-р Р.Дамянова-председател
на ПК“ЗСДЕ“

2.2 Зам.председател: Благовест Христов пред-
седател на ПК „ИТУОС“

2.3 Секретар: г-н Антон Тошев
2.4 Членове: Д-р Боян Бонев
2.5 Представител на Регионална здравна ин-

спекция гр.Монтана
3. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 4,

ал. 1, т.1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 9/2000 г.:
3.1 Да притежават образователно-квалифика-

ционна степен „магистър“ по медицина,
съответно дентална медицина, или лица с
образователно-квалификационна степен
„магистър“ по икономика и управление с
призната специалност по медицинска ин-
форматика или по икономика на здравео-
пазването;

3.2 Да имат най-малко пет години трудов стаж
като лекар, съответно лекар по дентална
медицина, или икономист; кандидатите,
притежаващи образователно-квалификаци-
онна степен „магистър“ по медицина, съ-
ответно дентална медицина, да имат
придобита специалност;

3.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода
за умишлени престъпления от общ харак-
тер, освен ако са реабилитирани.

4. Необходими документи за допускане до учас-
тие в конкурса: 1. Заявление за участие в кон-
курса; 2.Диплома за завършено висше
образование; 3. Документ за основна специал-
ност- за кандидатите притежаващи образователно
-квалификационна степен „магистър“ по меди-
цина, съответно стоматология; 4. Документ, удос-
товеряващ придобит трудов стаж; 5.
Автобиография; 6. Свидетелство за съдимост; 7.
Програма за развитието и дейността на „Меди-
цински център Вършец“ ЕООД за тригодишен пе-
риод считано от 01.01.2015 г. до 01.01.2018 г.
/включващ задачи, приоритети и срокове за из-
пълнение/;

5. Място и срок за подаване на заявление за учас-
тие в конкурса: документи за участие в конкурса
се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от да-
тата на публикуване на настоящата обява в един
централен и един местен ежедневник. Докумен-
тите се подават в деловодството на Община Вър-
шец с адрес гр.Вършец 3540, община Вършец,
област Монтана бул. “България“ № 10, ет.1, всеки
работен ден от 8.30 до 17.00 часа. Заявленията за
участие в конкурса, заедно с необходимите доку-
менти се подават в запечатан, непрозрачен плик,
на лицевата страна на който се изписват трите
имена и адреса на кандидата, като програмата за
развитие по т.8 се представя в отделен запечатан
плик, обозначен с трите имена и адреса на канди-
дата и надпис „Програма за развитието и дей-
ността на „Медицински център Вършец“ ЕООД .

6. Срок и място, в който може да се получи ин-
формация относно темите, предмет на събесед-
ване: В 7 /седем/ дневен срок след изтичане на
срока за подаване на заявлението за участие в кон-
курса от г-н Антон Тошев-секретар на комисията
за провеждане на конкурс за избор на управител
на „Медицински център Вършец“ ЕООД с адрес
бул. „България“ №10 ет.4 стая 405

7. На основание чл.3 ал. 1, т.5 от Наредба №9
определя дата за провеждане на конкурса на
05.12.2014 г. от 10:00 в Заседателна зала в сградата
на община Вършец.

8.Утвърждава проект на договор за възлагане уп-

равлението на „Медицински център - Вършец“
ЕООД.

9. На основание чл. 5 ал. 1 от Наредба № 9 от
2000 г. за условията и реда за провеждане на кон-
курси за възлагане на управление на лечебни за
заведения по Закона за лечебните заведения
определя еднократно възнаграждение на члено-
вете на комисията по 50 лв. с изключение на ли-
цата описани в чл. 5 ал.2 от Наредба №9 от 2000 г.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров,
И. Андров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков,
Б. Христов, инж. И. Цакански, Б. Бонев, д-р Р. Да-
мянова и А. Николова “против” – няма;“въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №541
На основание чл. 6, ал. 4 от Наредба № 1 от

03.02.2011 година за съдебните заседатели и във
връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт
Общински съвет – Вършец предлага на Окръжен
съд – Монтана следните кандидати за съдебни за-
седатели:

1. Наташа Чавдарова Станимирова;
2. Маргарита Александрова Петрова;
3. Илка Димитрова Михайлова.

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

РЕШЕНИЕ №542
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във

връзка с чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската
собственост Общински съвет Вършец, взема ре-
шение за промяна на собствеността на поземлен
имот с идентификатор 12961.424.259 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008 г., от частна общинска в пуб-
лична общинска собственост.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров,
И. Андров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков,
Б. Христов, инж. И. Цакански, Б. Бонев, д-р Р. Да-
мянова и А. Николова “против” – няма;“въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №543
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка със свое Решение
№ 51/13.02.2012 г. от Протокол No 8/13.02.2012
год. и влизане в сила на Решението по т. І от съ-
щата докладна, дава съгласие за:

1. Предоставяне за безвъзмездно право на пол-
зване за целите и нуждите на проекта в продълже-
ние най-малко на 5 /пет/ години след неговото
приключване на терен публична общинска собст-
веност, представляващ поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.424.259 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008г.,
върху който ще се осъществи дейност по Проект
№ 2007CB16IPO006-2011-2-68 „Трансграничния
потенциал като основа за устойчиво развитие”/
CrossBorderCooperationPotentialas a Foundation of
theSustainableDevelopment/ за развитие на соци-
ална инфраструктура, чрез изграждане на спортна
площадка тип „ледена пързалка”,.

2. Предназначението на терена публична общин-
ска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 12961.424.259 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от
2008 г., върху който ще се осъществява дейност по
проект № 2007CB16IPO006-2011-2-68 „Трансгра-
ничния потенциал като основа за устойчиво раз-
витие”/ CrossBorderCooperationPotentialas a
Foundation of theSustainableDevelopment/ за разви-
тие на социална инфраструктура, чрез изграждане
на спортна площадка тип „ледена пързалка”, да не
бъде променяно за срок минимум 5 /пет/ години
след неговото приключване.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров,
И. Андров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков,
Б. Христов, инж. И. Цакански, Б. Бонев, д-р Р. Да-
мянова и А. Николова “против” – няма;“въздър-
жали се” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, председа-
телят на Общински съвет – Вършец закри за-
седанието в 16:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

Албена ЦВЕТКОВА
На 10 октомври 2014 г. „ЕКОПАК

България” АД стартира конкурс в на-
ционален мащаб под надслов „Моята
зелена мечта за България”. В периода
10 октомври - 2 ноември 2014 г., уче-
ниците в страната имаха възможност
да изразят чрез авторски проект - раз-
каз, есе, стихотворение или рисунка,
своята мечта за една по-красива и зе-
лена България.

Образователната кампания „Моята
зелена мечта за България” е конкурс,
в който могат да вземат участие
всички деца, независимо от тяхната
възраст. Всяко дете предварително
подготвя своята творба и трябва сим-
волично да я закачи на едно от дърве-
тата в пътуващата „Градина на
мечтите” на ЕКОПАК. През тази
учебна година сред отличените участ-
ници от общо 1452 произведения е и
Кристиана Яничкова – ученичка н
СОУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец с
нейното стихотворение:

Моето зелено царство
Във всяко момиче живее принцеса,
която препуска със свои мечти.
Корона и жезъл - незнайно къде са,
аз вятъра гоня и пръскам лъчи.

А моето царство е малко различно,
необяснимо за нашия век.
На вас го показвам - съвсем непривично е
за днешния бърз, динамичен човек.

От мама научих, че много е важно
да знаеш езика на всички цветя.
Че старият дъб, извил тяло снажно
е най-свят закрилник и пази дома.

От татеразбрах,чеБалканът е крепост,
която обгръща те нежно в ръце.
Да влезеш във него – изисква се смелост,
да сте приятели – трябва сърце.

От баба запомних, че малкото птиче
под нашата стряха е новият ден.
Че сутрин ми пее, защото обича
свободния полет, а не да е в плен.

И ето го моето приказно царство –
събрало животни, гори и цветя…
И вече съм сигурна – истински важно е
да го запазя за своите деца!

НАГРАДА ЗА ВЪРШЕЧКО ДЕТЕ
ОТ КОНКУРСА НА ЕКОПАК

Да, ние наистина продължаваме да
провеждаме интересен и разнообразен
клубен живот. В средата на октомври
посрещнахме по стар български оби-
чай със сол и хляб приятелите си от
пенсионерския клуб във Видин. Позд-
равихме ги в нашия клуб, а г-жа Цеца
Антонова им разказа за миналото и
настоящето на града ни. Повече под-
робности от миналото на града гостите
ни научиха в музея от уредника му г-н
Благовест Драгиев. С голям интерес те
разгледаха отделните експозиции,
които дават познание за бита и оби-
чаите на населението ни. Разходихме
се до обновения парк, видяха старото
казино, за което научиха, че е било
често посещавано от принц Кирил.
Опитаха минералната вода. Гостите ни
изразиха мнение, че града ни е много
чист и подреден, много им хареса глед-
ката по улицата с чинарите, парковете,
боровата гора, изгледа към връх Тодо-
рини кукли. Срещата ни продължи с
другарски обяд. Той премина в много
веселие, поздрави, песни и танци, из-
пълнения на певческа група „Дете-
лина” и на други самодейци от двата
клуба. Разделихме се с обещание за
нови срещи.

Отдадохме нужното внимание и на
Деня на народните будители. В пре-
пълнения клуб много интересна беседа
изнесе председателката на клуба г-жа
Цеца Антонова. От цялата плеада на-
родни будители тя отреди основно
място на Паисии Хилендарски, него-
вия живот и ролята на неговата „Исто-
рия славянобългарска” за пробуждане
на българския дух. Отдаде нужното
внимание и на Неофит Рилски, Георги
Сава Раковски, Васил Левски, Христо
Ботев, Петко Рачев Славейков. Прозву-
чаха цитати от паисиевата история, от

„Изворът на Белоногата”, стихотворе-
нието на Ботев „До моето първо либе”.
Последва изпълнение на възрожденски
песни от певческа група „Детелина –
„Вятър ечи, балкан стене”, „Стани,
стани юнак балкански”, „Хубава си
моя горо”, „Мила Родино”, рецитираха
се „Хаджи Димитър” на Христо Ботев
и „Паисии обикаля още” на Евтим Ев-
тимов. Така отдадохме почит към па-
метта на големите българи, дали
началото на съвременна България.

Отбелязахме и Деня на християн-
ското семейство. За добродетелите на
християнското семейство, за това,
какво то трябва да бъде и какви са ус-
ловията и предпоставките за едно

здраво семейство и за един истински
християнски семеен живот ни разказа в
своята беседа енорииският свещеник
Петко Балджиев. За разнообразяване
на празника бяхме решили жените от
клуба да покажат своите кулинарни
умения в приготвянето на постни
ястия, с които да се гостим всички. Ма-
сите се покриха с пълнени постни
чушки, сърми, питки, баница с тикви,
пуканки, варена царевица и други ла-
комства. Похапнахме, поговорихме си,
пошегувахме и се посмяхме. И този
ден ни донесе голямо удовлетворение
и подобри самочувствието ни.

А в последните дни на ноември ще
гостуваме на приятелите ни от пенсио-
нерския клуб в Берковица. Освен раз-
ходката из града и другарския обяд,
мъжете ще проведат турнир по шах,
табла и карти.

Мероприятията в клуба ни ще про-
дължат и през месец декември. Така
ние не позволяваме пенсионерските
несгоди да сломят духа ни, не хленчим
и не се оплакваме, а живеем активно и
задружно.

Василка ДАМЯНОВА

ИНТЕРЕСНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕНСИО-
НЕРСКИ КЛУБ „КОЗНИЦА” НЕ СВЪРШВАТ
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По случай Деня на народните бу-
дители, Сдружение „Гражданско
общество - Вършец 2011” с пред-
седател Савка Серафимова позд-
равява екипа на СОУ „Иван
Вазов” – гр. Вършец с празника.

В училището се обучават над 600
ученици и получават средното си
образование. През последните го-
дини екипът на училището работи
по различни проекти, чрез които
се обогатява материално-техни-
ческата база и се създават условия
за различни извънкласни дей-
ности на възпитаниците, а дирек-
торът на училището Ани Ангелова
е сред 10-те утвърдени лидери на
национално ниво по програмата
„Академия за училищни лидери”
на фондация „Америка за Бълга-
рия”. В рамките на тази програма,
СОУ „Иван Вазов” има защитен
план за училищни иновации.

Благодарение на проект, осъ-
ществен с финансовата подкрепа
на „Америка за България” учили-
щето разполага с нова, многофун-
кционална актова зала и кабинет
по физика и астрономия, а пре-
подавателите изграждат култура
за използване на информацион-
ните технологии.

От началото на учебната 2012-
2013 г. в 84 пилотни училища в
България, сред които е и СОУ „Ив.
Вазов” се реализира проект
„Включващо обучение” за апро-
биране на новия модел на органи-
зация с деца и ученици със
специални образователни потреб-
ности. В страната са открити
много ресурсни центрове за под-
помагане на този проект за интег-
рирано обучение и възпитание на
деца и ученици с различни забо-
лявания: нарушено зрение, увре-
ден слух, епилепсия, психични
отклонения. Основният ангажи-
мент на училището е свързан с
дейност 2 на проекта: „Осигуря-
ване на условия и подкрепа за пре-
ход от интегрирано към
включващо обучение в пилотни
общообразователни училища”. За
целта са осигурени оборудване за
ресурсен кабинет с необходимите
материали, техника и апаратура за
обучение на ученици с уврежда-
ния и нарушения. За тях се грижи
екип от обучени специалисти –
психолог, логопед, учител за ра-
бота с деца със слухови уврежда-
ния, учител за работа с деца със
зрителни проблеми и ресурсен
учител. Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа на ОП
„Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския
социален фонд на ЕС. Също така,
СОУ „Ив. Вазов” е член на асо-
циацията на Кеймбридж учили-
щата в България.

Сдружението поздравява също
така и талантливите възпитаници
на училището, спечелили много
международни и национални про-
грами. Само за 2014 г. някои от тях
са:

- Национален конкурс в чест на
125 години от рождението на
Петър Димков – лечител и бу-
дител: І награда за есе „Моята
приказка за теб” на Рени Ру-
сева, І награда за есе „Писмо
до дядо Петър” на Алекс
Христов;

- Национален конкурс на
МОСВ: І място за есе „Моята
приказка за теб” на Жасмина
Андреева;

- ХІ Национален конкурс за за-
бавна песен „Пловдив 2014”:
награда за изпълнение на ака-
пелна песен за група Joy;

- Коледно математическо състе-
зание и „Европейско кен-
гуру”: І място за Биляна
Борисова, Габриела Стефа-
нова, Преслав Асенов;

- Национално състезание, орга-
низирано от Съюза на бъл-
гарските начални учители и
МОН: 14 национални фина-
листи от СОУ „Ив. Вазов”;

- Национално състезание „Spe-
ling Bee” – Даниел Баталски,
Преслав Асенов – нацио-
нални финалисти;

- Национален конкурс „Велик-
денско огънче в шепите си
нося”: І място за поезия на
Жасмина Андреева; ІІ място
за есе на Кристина Конова; ІІ
място за разказ на Анна Кра-
симирова; І място за рисунка
на Росица Манева;

- Х Национален конкурс в Сев-
лиево „Златна есен – плодо-
вете на есента”: І място за
поезия на Жасмина Ан-
дреева;

- Призови места на олимпиади
по български език и литера-
тура, химия, физик и астро-
номия, английски език.

Сдружение „Гражданско об-
щество – Вършец 2011” е възхи-
тено от постиженията на
учителите и техните ученици и им
пожелава нови бъдещи успехи по
високите върхове на просветата и
в мисията на образованието.

Райна СИМОВА
Зам.-председател на Сдружението

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КЪМ
СЪВРЕМЕННИТЕ БУДИТЕЛИ

ОТ СОУ „ИВАН ВАЗОВ”

Не спират инициативите на Жен-
ско сдружение „Тодорини кукли” в
с. Спанчевци. Ръководството на
Сдружението организира поред-
ната екскурзия, този път до мест-
ността „Рупите”, гр. Мелник и
Роженския манастир, в която се
включиха 66 човека.

Участниците в екскурзията не
могат да се нахвалят от видяното и

преживяното. „Стъпвайки на Ру-
пите, се озовахме на едно закътано
местенце в подножието на Кожух
планина. Мястото е неописуемо –
красиво, далеч от шума и суетата,
веднага усетихме спокойствието
му, сякаш тук времето беше спряло.
Посетихме и град Мелник, който е
един изключителен архитектурен
резерват, а така също и прочутия

Роженски манастир”, разказват те.
Членовете на Сдружение „Тодо-

рини кукли” изказват огромната си
благодарност към кмета на селото
Емил Димитров и кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров за под-
крепата и финансовата помощ,
която им оказаха, за да посетят този
красив кът от България.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАДРУЖЕН ЖИВОТ

Впечатлена съм от новоизлезлия
сборник с разкази, стихове и есета
със заглавие „На границата на мъл-
чанието”, който е резултат от орга-
низирания за шести път
Национален конкурс на Издателска
къща „Анубис” за учители-творци,
в който са включени стотици учи-
тели от цялата страна.

Тази година темата на конкурса е
„На границата на мълчанието” и е
посветена на 100-годишнината от
рождението на големия български
писател Павел Вежинов.

Издаването на сборника „На гра-
ницата на мълчанието” е осъщест-

вено с усилията на всички 173 учи-
тели-творци, достигнали до фи-
налния кръг на конкурса, а така
също и на журито: проф. Боян Био-
лчев, проф. Валери Стефанов,
поета Бойко Ламбровски.

Сборникът съдържа три раздела:
стихове, разкази и есета. В раздела
с разкази е поместен разказа „Тор-
надо по изгрев” на нашия земляк
Мартен Калеев – учител, писател,
поет, журналист. Това е чест за
Вършец и гордост, че тук има та-
кива сладкодумни таланти, които
не се уморяват да пишат, защото
няма по-чиста и благородна радост

от това да прочетеш талантливо на-
писан текст.

Запозната съм с цялото твор-
чество на нашия земляк Мартен
Калеев – заслужил гражданин на
Вършец и го поздравявам най-иск-
рено за класирания разказ в На-
ционалния литературен конкурс за
учители-творци. Пожелавам му ви-
соки творчески успехи по това
чудно пътешествие, което е поел.
Нека темата на конкурса – „Барие-
рата” остане в миналото, отнесена
като „Торнадо по време на луднал
магически изгрев”.

Райна СИМОВА

НА УЧИТЕЛЯ - ТВОРЕЦ

продължава от 1 стр. >>>
Посетихме 4 училища. Две от тях

бяха държавни – едното в небезиз-
вестния квартал Бронкс (квартала
на бедните имигранти – главно чер-
нокожи), а другото - в малко градче
близо до Ню Йорк. Останалите бяха
частни – едното училище към Ко-
лумбийския университет, а другото
„Училище за джентълмени“. Разли-
ката беше главно в таксата – дър-
жавните предлагат безплатно
образование, а частните – платено
(около $43 000 годишна такса). За
да се влезе в учебните заведения се
минава през строга система за си-
гурност на входа. Класните стаи не
са като нашите - не е ясно къде
точно е мястото на учителя. Чино-
вете са леки и подвижни, за да може
да се подреждат в зависимост от
поставената задача. Учителят често
влиза в стаята с учител-помощник,
за да се обхванат по-добре и ефек-
тивно всички деца. В определени
моменти учениците сядат и работят
на пода, който е постлан с чисто и
меко килимче. Има дъски на две от
стените – едната е интерактивна
(свързана с компютър). Не можеш
да видиш празно място по стените
– облепени са с плакати, даващи ин-
формация за научни термини и
творчество на учениците. Има биб-
лиотека със стотици книги. В много
от стаите има компютри или лап-
топи. В 90% от случаите учебници

изобщо не се използват. Учителят е
свободен да избира какво и как да
преподава, съобразявайки се с
щатските стандарти, но така че уче-
ниците му да развият най-важните
умения за 21 век. Учителят не е лек-
торът, който засипва учениците с
информация, той е фасилитаторът в
ученето. Неговата роля е да поставя
дадена задача, която винаги има
практическа насоченост и да остави
учениците да работят в екипи, да
задават смислени и провокиращи
въпроси, и сами да търсят и нами-
рат решение. Учителят оценява не
само крайния продукт на труда на
учениците, а и всяка стъпка от пътя,
по които са минали, за да стигнат до
него. Оценява се напредъкът на
всеки ученик. Оценяват се и пове-
дението на учениците, тяхната спо-
собност да работят в екип, да дават
предложения, но и да приемат чуж-
дата идея, да уважават своите съу-
ченици и учителите си.
Междучасията са кратки – 2-3 ми-
нути, отново от съображения за си-
гурност, да нямат време учениците
да се „размотават” и да се стига до
конфликти. В частните училища
учениците, които са с по-висок со-
циален статус се стимулират да са
състрадателни и съпричастни. В
едно от училищата осмокласни-
ците, с помощта на триизмерен
принтер изработват ръце-протези,
които след това подаряват на нуж-

даещи се свои връстници.
Учителите участват в професио-

нални общности в самото училище,
и на щатско ниво. Заедно решават
какво е най-подходящото съдържа-
ние за техните ученици и как да го
поднесат. Всички учители знаят
силните и слаби страни на всяко
едно дете и заедно помежду си и с
помощта на педагогическите съвет-
ници-психолози обсъждат какво
може да направят, за да помогнат на
учениците, които изпитват затруд-
нения, и как да доразвият залож-
бите на талантливите деца. Това са
хората, които помагат на 11 и 12-
класниците за кариерното им ори-
ентиране. Всичко се прави в името
на ученика. И макар че резултатите
на американските ученици според
PISA не ги поставят редом до уче-
ниците от Финландия и Сингапур,
то едно е сигурно – американските
ученици напускат училище сигурни
за своето бъдеще, готови да пос-
рещнат предизвикателствата на жи-
вота, чувстващи се горди и
достойни млади хора – уважаващи
и уважавани. Всеки е готов да
поеме по своя път според интере-
сите и възможностите си.

Да, шофьорът на автобуса се оказа
прав. Образованието има значение
за това, какво ще постигнем. Видях
това и в очите на бъдещите джен-
тълмени от Browning School, които
са „обречени“ на успех, и у учени-
ците от Бронкс, които трябва да се
изправят срещу заобикалящата ги
брутална действителност и с под-
крепата на своите учители и дирек-
тори да полетят в мечтаната посока.

Мисля си, че нито аз, нито г-жа
Ангелова бихме се оказали там, ако
не беше нашето образование и стре-
межът ни към непрекъснато усъ-
вършенстване. И въпреки че
нашите ученици и техните роди-
тели не винаги са убедени в значе-
нието на образованието за тяхното
бъдещо развитие, аз и моите колеги
от СОУ „Иван Вазов“ ежедневно се
опитваме да им докажем това.

Катя ЗАМФИРОВА

До Ню Йорк и назад

ПОЛЕТ КЪМ МЕЧТИТЕ
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В дните от 22-25 октомври 2014 г.
представители на общините Вършец,
Берковица и Годеч взеха участие в
международно туристическо изло-
жение Tour Salon 2014 , което се про-
вежда ежегодно в град Познан,
Полша.

Участието е 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”. Проек-
тът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма

„Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регио-
нално развитие.

Общините Вършец, Берковица и
Годеч участваха със своя общ турис-
тически продукт „Неоткритата тайна
на Западна Стара планина”, който
има за цел да популяризира терито-
рията на трите общини като единна
туристическа дестинация. Предста-
вянето на рекламните материали
беше осъществено на националния
щанд на България.

Таня ПЕТРОВА

МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО
ИЗЛОЖЕНИЕ В ПОЛША

Успешен туристически сезон отчита
Туристическият информационен цен-
тър към Община Вършец до момента.

Като цяло сезон 2014 г. се отличава
от миналогодишния. Броят на посе-
тителите до 31 октомври е 35000, а
реализираните нощувки – 60 000
броя. В рамките на летния активен
сезон отчитаме 100 % ръст на турис-
топотока.

Категоризирани места за настаня-
ване и развлечение са 3, от тях: 1бр.
самостоятелни стаи за гости, 1
бр.кафе –сладкарница, 1бр. снек бар.

Чуждестранните туристи, посетили
Вършец са от Русия, Чехия, Италия,
Франция, Великобритания, Германия,
Румъния, Испания, Индия, Полша и
др.

Отчетеният ръст се дължи и на раз-
витието на културния туризъм и съ-
битийните форми на туризъм като
основни туристически продукти, на
които община Вършец заложи. Обо-
гатения културен календар за 2014 г.
с много празници и културни прояви,
предизвика интерес сред посетите-
лите и гостите на града.

Както всяка година, Община Вър-
шец беше активна в участието си в
туристически изложения и борси.

Благодарение на спечеления и реали-
зиран проект № BG161PO001/3.2-
02/2011/022 „Подкрепа за развитие на
регионален туристически продукт и
маркетинг на териториална дестина-
ция - общини Вършец, Берковица и
Годеч”, участвахме в редица туристи-
чески борси и изложения:

- Международно туристическо из-
ложение TOP RESA –Париж, Фран-
ция

- Международно туристическо из-
ложение – TOUR SALON – Познан,
Полша

- Туристическа борса „Вашата ва-
канция“- Бургас

- Туристическа борса „Уикенд ту-
ризъм“- Русе

- Туристическа борса „Планините
на България“- Пампорово

- Черноморски туристически форум
– Варна.

Туристическият информационен
център взе участие със самостоятелен
щанд и на туристическите изложения
в София, Велико Търново, Монтана,
където ангажира вниманието на бъл-
гарските и чужди медии и туропера-
тори чрез промоционални прояви и
чрез директна реклама.

Даниела ЛИЛОВА
Георги НИКОЛОВ

ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН 2014

СПА хотел Медикус е прекрасно
място за провеждане на Вашата кон-
ференция, семинар или тимбилдинг в
специално обособените за това зали.

Конферентните пакети включват ця-
лата необходима техника като лаптоп,
мултимедиен проектор, озвучаване,
флипчарт и екран. В кафе паузите са
предвидили специални кетъринг ус-
луги, а на работните обяди или вечери
са изготвени менюта специално за
Вас.

Цени за наем на залите :
Голяма зала
- Един ден - 150,00 лв.
- Половин ден (не повече от четири

часа ) - 90,00 лв.
- Два часа - 60,00 лв.
- Един час - 40,00 лв.

Малка зала:
- Един ден - 100,00 лв.
- Половин ден (не повече от четири

часа ) - 75,00 лв.

- Конферентни зали със 70 места и
50 места:

- Голяма зала с капацитет 70 места
при подредба тип киносалон и 45
места

при подредба тип класна стая;
- Малка зала с капацитет 50 места

при подредба тип киносалон и 34
места

при подредба тип класна стая;
- Индивидуално контролируем

климатик;
- Мултимедия;
- Екран с размери 235 х 150 см;
- Флипчарт;

- Клипборд;
- Професионално видео обслуж-

ване;
- Изготвяне на рекламни и марке-

тингови материали;
- Озвучаване;
- Аранжировки с цветя

Ивелина ДОЙЧИНОВА

СПА ХОТЕЛ „МЕДИКУС” С НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Под-
крепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дес-
тинация - 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!

Проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт
и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”

Договор № BG161PO001/3.2 - 02/2011/022

В дните от 15-18 октомври, 2014 г.
представители на общините Вър-
шец, Берковица и Годеч взеха учас-
тие в ХІ-тото Международно
туристическо изложение „Плани-
ните на България- гостоприемство в
четири сезона”, което се проведе в
курортен комплекс Пампорово.

Участието е 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”. Про-
ектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма

„Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за ре-
гионално развитие.

Общините Вършец, Берковица и
Годеч участваха със своя общ турис-
тически продукт „Неоткритата
тайна на Западна Стара планина”,
който има за цел да популяризира
територията на трите общини като
единна туристическа дестинация.
По време на изложението щандът на
трите общини привлече сериозен
интерес от страна на посетители и
изложители.

Таня ПЕТРОВА

МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО
ИЗЛОЖЕНИЕ „ПЛАНИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
- ГОСТОПРИЕМСТВО В ЧЕТИРИ СЕЗОНА”

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Под-
крепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дес-
тинация - 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!

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 15 и 16 ноември 2014 г. град Вър-
шец и районът на Клисурския манас-
тир „Св. Св. Кирил и Методий“
станаха домакини на второто състеза-
ние по ориентиране за купата на
„Електростарт“ АД, което е част от
календара с прояви на Българската
федерация по ориентиране. Спор-
тното ориентиране във Вършец има
повече от 40-годишна история и все
повече деца и младежи проявяват ин-
терес към този техничен и интелиген-
тен спорт. Както и в предишното
издание на състезанието, стартовете
бяха нощен и дневен, разпределени в
два дни и в две различни местности,

предизвикателни със своя релеф и
трудност на трасето.

Благодарение на усилията на орга-
низаторите от СКО „Незабравка –
Вършец 2004“ с Председател инж.
Ели Бонева, треньорът на отбора
Емил Врежаков и организационния
секретар Мирослава Бърборска, под-
помогнати от Община Вършец и със
спонсорството на „Електростарт“ АД,
състезанието премина при изключи-
телен интерес и много добра органи-
зация.

Тежките есенни мъгли, дъжда и кал-
ния терен не помрачиха атмосферата
на състезанието и водени от ентуси-

азма и спортния дух, участниците се
впуснаха в оспорвана надпревара.
Във всеки от двата старта на състеза-
нието взеха участие повече от 125
души, разпределени във възрастови
групи от 12 до 65 годишна възраст. За
деца до 10 години също бяха органи-
зирани два старта по маркирано трасе
и във Вършец, и около Клисурския
манастир. Те имаха право да преми-
нат трасето със своите родители, а
след това всички получиха медали и
лакомства.

Купата на Електростарт заслужено
беше спечелена от отбора на Дрийм
Тийм София, представили се най-
добре в комплексното класиране от
двата дни, последвани от отбора на
СКО „Вежен“ Тетевен и Браун Тийм,
Велико Търново.Състезателите от
СКО „Незабравка Вършец – 2004“
спечелиха 2 златни и 2 бронзови ме-
дала.

Милена АЛЕН

СЪСТОЯ СЕ ВТОРОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО
ОРИЕНТИРАНЕ ЗА КУПАТА НА „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 095272222 , факс: 095272323
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: “Нюзпринт“ - София


