
На първото, тържествено заседание на
новоизбрания Общински съвет, прове-
дено на 09.11.2015 г., общинските съ-
ветници с тайно гласуване избраха за
председател на Общински съвет Вър-
шец за мандат 2015-2019 г. инж. Ана-
толи Димитров - общински съветник от
листата на ПП ГЕРБ.

Инж. Анатоли Димитров е роден на
11 април 1971 г.

От 1994 г. е с магистърска степен по
Електронна техника и микроелектро-
ника в ТУ София.

От 1994 г. до 1999 г. изучава Счето-
водство и контрол в Университета за
национално и световно стопанство -
София.

През 2005 г. специализира Стратеги-
чески мениджмънт към Австрийската
стопанска Камара.

От 2003 г. до настоящия момент е
Изпълнителен директор и председател

на Борда на директорите на „Елек-
тростарт“ АД.

Член на Националната делегация на
Република България в Конгреса на
местните и регионални власти на Съ-
вета на Европа в Страсбург.

Представител на България в Коми-
сията по управление и в Камарата на
регионите с мандат 2012 г. - 2016 г.

Председател Общински съвет Вър-
шец, мандат 2011 г. – 2015 г.

Владее английски език.

В обръщението си след избирането му
за председател на Общински съвет Вър-
шец, Анатоли Димитров сподели:

Ваше Високопреподобие aрхиман-
дрит Антим – протосингел на Видин-
ската света митрополия,

Ваше Високоблагоговейнство свеще-
ноиконoм Балджиев – енорийски све-
щеник на гр. Вършец,

Уважаема г-жо Атанасова – народен
представител,

Уважаеми г-н Чобанов – народен
представител,

Уважаеми г-н Петров – областен уп-
равител,

Уважаеми г-н Лазаров – кмет на об-
щина Вършец,

Уважаеми колеги общински съвет-
ници,

Уважаеми гости,

Благодаря за подкрепата и гласуваното
доверие!

За първи път след демократичните
промени в страната ни, Вършец има
кмет, който повтаря мандата си!

За първи път след демократичните
промени в страната ни, Вършец има
председател на Общински съвет Вър-
шец, който повтаря мандата си!

Ще започна моето обръщение с една
притча за УСПЕХА.

Няколко малки жабчета решили и си
организирали надбягване. Целта била
да се изкачат на върха на една висока
кула. Събрала се голяма тълпа да на-
блюдава състезанието.

Стартът бил даден и жабчетата започ-
нали да се изкачват. Никой от тълпата
обаче не вярвал, че ще успеят да стиг-
нат до върха. Чували се подвиквания:
"Пътят е толкова труден! Никога няма
да стигнат върха". Или: "Няма начин да
стигнат догоре. Кулата е толкова ви-
сока!"

Малките жабчета започнали да се раз-
колебават. Тълпата май била права.
Твърде трудно било това предизвика-
телство за техните мънички крачета. И
едно по едно се отказвали...
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Инж.Иван Лазаров, чиято кандидатура
за кмет на община Вършец бе издигната
от ПП ГЕРБ, е новият - стар градона-
чалник, избран на втория тур на мест-
ните избори, проведен на 1 ноември.

Той се яви на балотаж срещу съпер-
ника си от ПП АБВ Благовест Христов.

За Иван Лазаров гласуваха 2523 изби-
ратели от общината, или 69,97 % , а Бла-
говест Христов получи подкрепата на
1083 гласоподаватели, което е 30,03% .

Иван Михайлов Лазаров е роден на
07.10.1971 г. в гр. Вършец.

Завършил висше образование с ма-
гистърска степен в Университета по хра-
нителни технологии в гр. Пловдив, с
квалификация инженер-технолог в хра-
нително-вкусовата промишленост и
специалност "Технология на виното и
високоалкохолните напитки".

Има допълнителна квалификация
"Създаване на конкурентноспособни
стартиращи фирми" от Агенцията за ре-
гионално развитие и бизнес център
Монтана.

Председател на Общински съвет -
Вършец от декември 2009 г. до ноември
2011 г.

Кмет на община Вършец, мандат 2011
г. – 2015 г.

Семеен, с две деца.
На 09.11.2015 г. той встъпи в длъжност

за втори пореден мандат, положи клетва
да служи в името и за благото на жите-
лите на община Вършец и подписа клет-
вена декларация.

На церемонията присъстваха народ-

ните представители от 12 МИР- Мон-
тана Десислава Атанасова и Петър Чо-
банов, областният управител на област
Монтана Ивайло Петров, зам.-област-
ният управител Нина Петкова, предсе-
дателят и членовете на Общинската
избирателна комисия, свещеници, об-
щественици, граждани и гости на Вър-
шец.

„Днес слагаме едно ново начало, което
фактически се явява продължение на
постигнатото от Общинска администра-
ция през изминалия мандат. Нека от
днес нататък вашата партия да бъде об-
щина Вършец. Загърбете политическите
пристрастия и работете за по-доброто
бъдеще на хората от общината. Бъдете
близо до тях, до техните болки и ра-
дости”, обърна се към новоизбрания
кмет, кметове на населени места и об-
щински съветници областният управи-
тел Ивайло Петров, който откри
тържествената церемония.
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НОВОИЗБРАНИЯТ КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

На 17 ноември министър – председа-
телят на България откри новата спор-
тна зала в курортния град.
Съоръжението е изградено по мярка 321
„Основни услуги за населението и ико-
номиката в селските райони” по „Про-
грама за развитие на селските райони”
2007 – 2013 г., Договор №
12/321/01357/27.11.2012 г. Инвести-
цията е в размер на 5 713 622 лева без
ДДС.

„Предишните години работихме по-
вече за Юга, през следващите се кон-
центрираме към Севера. Полагаме
огромни усилия, за да осигурим по-
добри условия за живот в цялата страна.
До момента сме направили над 50 зали,
където да спортуват бъдещите шам-
пиони и звезди на България. Залата тук
е много хубава, децата ще могат да иг-
раят и спортуват, а вече ще идват и
други отбори заради прекрасния климат
и условия. Новата спортна зала във Вър-
шец е подходяща за балнеолечение, за
подготовка на отбори, вместо нашите
спортисти да ходят по Турция и Гърция.
От догодина сме се подготвили и поч-
ваме да работим паралелно и по сел-
ските райони, и за църквите, и за
манастирите, и по инфраструктурата в
Северна България. Хората ще видят с
очите си тези неща така, както днес
виждат многофункционалния спортен
център. Много ми беше драго да чуя как
хората се радват и аплодират местния
поп. В тези години на варварски актове
във всички посоки, аз истински вярвам
във вярата, защото проповедите са из-
ключително важни за хората”, каза пре-
миерът Бойко Борисов.

Той откри съоръжението заедно с ми-
нистъра на младежта и спорта Красен
Кралев, депутата Десислава Атанасова
и кмета на община Вършец инж. Иван
Лазаров.

На церемонията присъстваха област-
ният управител на област Монтана
Ивайло Петров, зам.-областният упра-
вител Нина Петкова, председателят на
ОбС – Вършец инж. Анатоли Димитров,
архимандрит Антим – протосингел на
Видинската митропополия, енорий-
ският свещеник на Вършец Петко Бал-
джиев, духовници от Видинската
митрополия.

„Още от първата копка нагласата на
обществеността беше, че това уникално
съоръжение ще бъде открито лично от
г-н Борисов. Днес Вършец празнува не
само заради това, че залата ни вече е го-
това и може да посрещне първите спор-
тисти, а и заради това, че за първи път в

историята на Вършец действащ пре-
миер гостува на нашия град и на нашата
община. Това за мен е сигнал не само за
това, че не сме забравени, но и че сме
във фокуса на правителството – както
ние, така и целият Северозападен ре-
гион.. Това означава много и е ключов
момент за нас. Вярвам, че тази зала е
важна за развитието на спортния тури-
зъм в целия регион”, каза кметът на
Вършец инж. Иван Лазаров.

Министър Кралев пък бе категоричен,
че спортната зала във Вършец е само на-
чалото. Вече се търсят средства за ре-
конструкция на стадиона.

„Очаквам много наши отбори и спор-
тисти да изберат Вършец и да провеж-
дат подготовката си, тук да се провеждат
състезания. Това ще бъде най-добрата
реклама за туризма в този прекрасен ку-
рорт”, подчерта министърът на спорта.
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МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ ОТКРИ
НОВОИЗГРАДЕНАТА СПОРТНА ЗАЛА ВЪВ ВЪРШЕЦ

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ:
„САМО КОГАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КМЕТ
И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛЕДАТ
В ЕДНА ПОСОКА И СЕ ДОПЪЛВАТ, САМО

ТОГАВА ИМА РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ”

Бойко Борисов е първият действащ премиер, стъпил във Вършец

Първото заседание на новоизбрания
Общински съвет във Вършец започна
тържествено с химна на Република Бъл-
гария, химна на обединена Европа и по-
лагане на клетва от общинските
съветници, кмета на община Вършец и
кметовете на кметства от общината.

"Заклевам се в името на Република Бъл-
гария да спазвам Конституцията и зако-
ните на страната и във всичките си
действия да се ръководя от интересите на
гражданите от община Вършец, и да ра-
ботя за тяхното благоденствие" - тази
клетва дадоха на 09.11.2015 г. в Градската
художествена галерия новоизбраните
кмет на община Вършец инж. Иван Ла-
заров, общински съветници и кметовете
на с. Долно Озирово - Ангел Петров, с.
Горно Озирово – Арахангел Петров, с.
Спанчевци - Емил Иванов, с. Черкаски –
Валери Трендафилов и с. Драганица –
Младена Димитрова, издигнати от ПП
ГЕРБ. Веднага след като се заклеха, те
подписаха клетвени декларации и полу-

чиха удостоверенията си за избор от
председателя на Общинската избира-
телна комисия Петя Иванова.

Заседанието бе открито от Областния
управител на област Монтана Ивайло
Петров и бе ръководено от най-възраст-
ния общински съветник в новоизбрания
Общински съвет - Гинка Апостолова от
ПП ГЕРБ.

На тържествената церемония присъст-
ваха народните представители от ГЕРБ за
избирателен район Монтана Десислава
Атанасова и Петър Чобанов, зам.-област-
ният управител на област Монтана Нина
Петкова, служители от Общинска адми-
нистрация, общественици и граждани.

Архимандрит Антим – протосингел на
Видинската митрополия, отслужи тър-
жествен водосвет за здраве и благоден-
ствие, заедно с енорийския свещеник на
гр. Вършец свещеноиконом Петко Бал-
джиев и духовници от Видинската мит-
рополия.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОТОКОЛ №1
Днес, 09.11.2015 г. от 14.30 ч. в Художествената гале-

рия на гр. Вършец на основание чл.23,ал.1 от ЗМСМА
и Заповед №РД 20-92/02.11.2015 г. на Областния упра-
вител се проведе първото заседание на новоизбрания
Общински съвет – Вършец.

Заседанието беше открито и ръководено от Ивайло
Петров – Областен управител на област Монтана.

На заседанието присъстваха: всички 13 новоиз-
брани съветници, новоизбраните кметове на с. Д. Ози-
рово, Г. Озирово, Черкаски, Драганица и с. Спанчевци,
Десислава Атанасова - народен представител, Петър
Чобанов-народен представител, Нина Петкова-зам.-об-
ластен управител, негово Високопреподобие архиман-
дрит Антим - протосингел на Видинската митрополия,
Свещеноиконом Петко Балджиев-енорийски свещеник
на гр. Вършец, Петя Петкова-председател на ОИК Вър-
шец, представители на общинска администрация и
граждани.

Заседанието протече при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист

от :
- новоизбраните общински съветници;
- новоизбрания кмет на община Вършец;
- новоизбраните кметове на кметства – с. Д. Озирово,

с. Г. Озирово, с.Черкаски, с.Драганица и с. Спанчевци
2. Откриване на първото заседание от най-възрастния

общински съветник;
3. Избор на председател на Общински съвет – Вър-

шец.
4. Създаване на временна Комисия за изготвяне на

Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата /2015 –
2019 г/.

Ивайло Петров – Областен управител на Област
Монтана направи обръщение към новоизбраните об-

щински съветници, след което пристъпи към първа
точка от дневния ред.

Петя Петкова – Председател на ОИК Вършец връчи
Удостоверенията на новоизбраните общински съвет-
ници, новоизбрания кмет и новоизбраните кметове на
кметства.

ПЪРВА ТОЧКА: Полагане на клетва от новоизбра-
ните общински съветници, съгласно чл.23,ал.2 и чл. 32,
ал.1и ал.2 от ЗМСМА.

Новоизбраните общински съветници- Адрияна Нико-
лова, инж. Анатоли Димитров, Вътко Маринов, Гинка
Апостолова, Иван Андров, Благовест Христов, Ивайло
Цветанов, Георги Найденов, Антоанета Коцина, Георги
Иванов, Олга Яничкова, Сашо Сълков и Васил Замфи-
ров положиха клетва и подписаха клетвен лист, съг-
ласно чл.32, ал.2 от ЗМСМА.

Кметът на община Вършец - инж. Иван Лазаров по-
ложи клетва и подписа клетвен лист, съгласно чл.32,
ал.2 от ЗМСМА.

Кметовете на кметства с. Д. Озирово – Ангел Петров,
с.Г. Озирово –Архангел Петров, с.Черкаски-Валери
Трендафилов, с.Драганица - Младенка Димитрова и с.
Спанчевци –Емил Димитров, положиха клетва и под-
писаха клетвен лист, съгласно чл.32, ал.2 от ЗМСМА.

ВТОРА ТОЧКА: Откриване на първото заседание от
най-възрастния общински съветник.

На основание чл.23, ал.3 от ЗМСМА, Гинка Апос-
толова поема ръководството на първото заседание
на Общински съвет – Вършец за мандата 2015 –
2019 г.

ТРЕТА ТОЧКА: Избиране на председател на Об-
щински съвет – Вършец.

По предложение на Гинка Апостолова Общински
съвет – Вършец гласува :

РЕШЕНИЕ № 1
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.1 от ЗМСМА избира временна Комисия за избора на
председател на Общински съвет – Вършец, която да се
състои от трима членове.

Гласували: „за”- 13; „против” – 0; „въздържали се”-
0; ПРИЕМА СЕ;

РЕШЕНИЕ № 2
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.1 от ЗМСМА избира следния състав на Временната
комисия по избор на Председател на Общински съвет –
Вършец:

1. Вътко Маринов - председател на Временната коми-
сия

1. Олга Яничкова - член
2. Сашо Сълков - член
Гласували: „за”- 13; „против” – 0; „въздържали се”

- 0; ПРИЕМА СЕ.

Адрияна Николова предложи за председател на Об-
щински съвет – Вършец – инж. Анатоли Димитров.

Георги Иванов предложи за председател на Общин-
ски съвет – Вършец Антоанета Коцина.

Гинка Апостолова обяви 20 мин. почивка.

ТРЕТА ТОЧКА: Избиране на председател на Общин-
ски съвет – Вършец.

На основание чл.23, ал.3, изр.второ и чл. 24, ал.1 от
ЗМСМА Вътко Маринов – председател на Комисията
по избор запозна съветниците с регламента по гласува-
нето.

Гласува се тайно. Процедурата се ръководи от Коми-
сията по избора.

Пристъпи се към отваряне на избирателната урна.
Председателят на Комисията Вътко Маринов извади 13
плика.

РЕШЕНИЕ № 3
Резултати от проведеното тайно гласуването: 9 гласа

за инж. Анатоли Димитров и 4 гласа за Антоанета Ко-
цина.

Общински съвет – Вършец на основание чл.23, ал.3,
изр.второ и чл.24, ал.1от ЗМСМА избира инж. Анатоли
Димитров за председател на Общински съвет – Вър-
шец.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Създаване на временна Коми-
сия за изготвяне на Правилник за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската адми-
нистрация за мандата /2015 – 2019 г/.

РЕШЕНИЕ № 4
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.1

т.1 от ЗМСМА взема решение да се създаде временна
Комисия за изготвяне на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с Общинската админист-
рация за мандата /2015 – 2019 г./, която да се състои от
трима членове.

Гласували: „за”- 13; „против” – 0; „въздържали
се”- 0; ПРИЕМА СЕ.

РЕШЕНИЕ № 5
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.1 от ЗМСМА избира състав на временна Комисия за
изготвяне на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация за
мандата /2015 – 2019 г./

1. инж. Анатоли Димитров - председател на Коми-
сията

2. Олга Яничкова - член
3. Благовест Христов - член
Гласували: „за”- 13; „против” – 0; „въздържали

се”- 0; ПРИЕМА СЕ.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на
Общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

МЕСТНИ ИЗБОРИ – І ТУР
На 25 октомври никой от шестимата кан-

дидати за кмет на община Вършец не успя
да прескочи 50%-та бариера и да събере не-
обходимото мнозинство, за да спечели
кметския пост на първия тур, ето защо се
наложи жителите на общината да избират
новия управник на втори тур.

На балотажа досегашният кмет инж.
Иван Лазаров от ПП ГЕРБ ще се изправи
срещу съперника си Благовест Христов от
ПП АБВ, които получиха съответно 46.50%
и 17.81% от гласовете на избирателите.

Класирането на останалите кандидати
според процента на събраните гласове, по
данни на ЦИК е, както следва:

Антоанета Коцина (Реформаторски блок)
- 15.46%

Сашо Сълков (ЗС "Ал. Стамболийски) -
10.47%

Олга Яничкова (БСП) - 8.62%
Захаринка Николова)НФСБ) - 1.14%.
На първи тур бяха избрани за кмет на с.

Спанчевци: Емил Димитров от ПП ГЕРБ
(71.87% или 235 гласа); кмет на с. Д. Ози-
рово: Ангел Петров от ПП ГЕРБ (69.09%
или 190 гласа); кмет на с. Г Озирово: Ара-
хангел Петров от ПП ГЕРБ (63.68% или 142
гласа); кмет на с.Черкаски: Валери Тренда-
филов от ПП ГЕРБ (59.24% или 109 гласа).

За кмет на с. Драганица най-много гла-
сове събраха Младена Димитрова от ПП
ГЕРБ (47.26% или 69 гласа) и Веселин Ге-
расимов от ПП АБВ (32.19% или 47 гласа),
които ще се явят на балотаж.

Процентното разпределение на гласовете
на избирателите за местата в бъдещия Об-
щински съвет е следното:

ПП ГЕРБ - 36.04%
ПП АБВ - 16.41%
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - 11.80%
ДПС - 9.11%
ЗС „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” - 8.40%
ПП БСП- 8.27%
РЗС - 5.73%
ВМРО – БНД - 1.83%
ПП АТАКА - 1.33%.
Мандатите за общински съветници се

разпределят по кандидатски листи на по-
литически партии и коалиции, както
следва:

ПП ГЕРБ – 5 общински съветници
ПП АБВ – 3 общински съветници
РБ – 2 общински съветници
ПП БСП – 1 общински съветник
ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ – 1 общин-

ски съветник
ДПС – 1 общински съветник.
Изборният ден на територията на общи-

ната протече спокойно и в нормална обста-

новка, краят му бе обявен в 19.30 ч. По
данни на ОИК няма регистрирани инци-
денти и подадени писмени жалби. Имало е
сигнали по телефона за непремахнати аги-
тационни плакати пред избирателна сек-
ция.

По данни на ЦИК избирателната актив-
ност на жителите на община Вършец за
кмет на община и общински съветници на
І тур е 65.27%.

МЕСТНИ ИЗБОРИ – ІІ ТУР
Досегашният кмет на община Вършец

инж. Иван Лазаров от ПП ГЕРБ бе избран
за втори пореден мандат за кмет на общи-
ната на втория тур на местните избори.

На балотажа, който се проведе на 1 ноем-
ври, се явиха инж. Иван Лазаров (ПП ГЕРБ)
и Благовест Христов (ПП АБВ).

По данни на Централната избирателна ко-
мисия (ЦИК), инж. Иван Лазаров печели
битката с 69,97 % (2523 действителни гла-
сове) срещу опонента си Благовест Хрис-
тов, който получи 30,03% от вота на
гласоподавателите ( 1083 действителни
гласа).

Правото си на глас на втория тур на избо-
рите за кмет на община Вършец упражниха
3692 жители на общината.

За кмет на с. Драганица бе избрана Мла-
дена Димитрова, издигната от ПП ГЕРБ,
която получи 54.19% (84 гласа) срещу кан-
дидата на ПП АБВ Веселин Герасимов,
събрал 45.81% (71 гласа).

Изборният ден на територията на цялата
община протече спокойно и в нормална об-
становка, краят му бе обявен от Общин-
ската избирателна комисия (ОИК) в 19.00
ч.

По данни на ОИК избирателната актив-
ност на жителите на община Вършец за
кмет на община, на втория тур на местните
избори е 52,68 %.

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ С
ВЪПРОС: "ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ДА

МОЖЕ ДА СЕ ГЛАСУВА И ДИСТАН-
ЦИОННО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБО-

РИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ?"
По данни на ЦИК, избирателната актив-

ност на жителите на община Вършец на
Националния референдум на 25 октомври
е 46.83 %.

Резултатите показват, че с ДА са отгово-
рили 69,14% от жителите на общината (2
276 действителни гласа), а с НЕ – 27,55%
(907 действителни гласа). Броят на недей-
ствителните гласове е 109 (3,3 %).

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 Г. В ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

продължава от 1 стр. >>>
Имало обаче няколко ентусиасти, които

продължавали нагоре. А тълпата продъл-
жавала да им подвиква: "Стига вече! От-
кажете се! Вижте колко е трудно! Не
може да успеете!"

Постепенно и тези упорити жабчета се
отказали. Само едно не спирало. Продъл-
жавало нагоре и нагоре...

Стигнало върха и се оказало, че е са-
мичко. Останалите се отказали по пътя.

Тълпата полудяла от възторг! Всички
искали да разберат как е постигнало този
подвиг. Наобиколили го, когато слязло от
кулата и започнали да му задават въ-
проси.

Оказало се обаче, че жабчето победител
е глухо.

И ние трябва да сме така – веднъж да
сме глухи и слепи за страховете на оста-
налите, друг път - да не позволяваме не-
решителността на другите да стане наша!
Да не позволяваме чуждите съмнения да
се прокрадват в душите ни и да заглуша-
ват вътрешния ни глас!

През изминалите четири години се слу-
чиха много хубави неща във Вършец. Об-
щински съвет Вършец, заедно с кмета на
общината и Общинска администрация
гледахме в една посока. Работихме със
сърце и душа, борихме се за мечтите си.

Създаде се солидна перспектива за раз-
витие на бизнеса в общината. Взехме ре-
шения, които задават нови хоризонти за
развитие. Надяваме се, че така ще успеем
да върнем младите хора тук!

В началото на миналия мандат Ви обе-
щах, че ще гледаме хората в очите, ще чу-
ваме, когато ни говорят и ще осмисляме,
това което ни казват. Мисля, че в голяма
степен успяхме!

Изборите минаха! Останаха предизбор-
ните програми и обещания!

По волята на избирателите на oбщина
Вършец сега ние сме тук! Всички ние без
значение от партийни пристрастия обе-
щахме да работим за благото на Вършец!

Наша трябва да е волята, това което сме
обещали да стане реалност. Всеки от нас
трябва да е отговорен и със своята про-
фесия, със своите знания и умения да ра-
боти за развитието на oбщината!

Необходимо е да съхраним доверието,
което спечелихме! То трудно се печели,
но може лесно да се губи!

За част от Вас, колеги общински съвет-
ници, предстоящите позиции и ангажи-
менти са нещо познато, носите с Вас
знания и опит. За други от Вас, това е
нещо ново – Вие сте носители на свежест
и надявам се, на нови идеи. От днес ние
не сме отделни личности с индивидуални
интереси, ние сме Общински съвет Вър-

шец – законодателната власт на общи-
ната.

Обединяват ни отговорността, която
носим и желанието на всеки от нашите
избиратели за едно по – добро бъдеще.
Нека си стиснем ръцете, да работим за-
едно и ще успеем!

Само когато Общински съвет, кмет и
общинска администрация гледат в една
посока и се допълват, само тогава има
развитие и просперитет!

Днес е 9 ноември 2015 г., понеделник.
Като възпитаник на Математическа гим-
назия ще Ви кажа някои интересни факти
за феноменалността на числото 9.

Например: което и число да умножим с
9, сумата на цифрите на произведението
дава 9.

4 х 9 = 36 ( 3+6=9).
Подобно нещо се случва и при събира-

нето. Което и да е число, като се събере с
9, то не губи своята идентичност.

8+9 = 17 ( 1+7=8). Т.е. отново се връ-
щаме към първоначалното число.

Надявам се, това да е добър знак и добра
поличба за старта на новия мандат 2015 -
2019 г. на Общински съвет Вършец.

Надявам се, всеки от нас със своята фе-
номеналност и идентичност да допри-
несе за развитието на Вършец и региона!

Благодаря Ви!
Евелина ГЕОРГИЕВА

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ:
„САМО КОГАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КМЕТ

И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛЕДАТ ...“

продължава от 1 стр. >>>
В словото си при встъпването в длъж-

ност, новоизбраният кмет инж. Иван Ла-
заров сподели: „Искам да изкажа
искрената си благодарност на всички,
които ме подкрепиха и ми дадоха своя
кредит на доверие за още един мандат.
Заставам пред вас с цялата си отговор-
ност за това, което поемам като ангажи-
менти за втори пореден мандат, след един
вече доста успешно реализиран. Уверя-
вам ви, че разбирам, с каква огромна от-
говорност се нагърбваме аз и екипът от
Общинска администрация, а така също и
новоизбраните общински съветници. Ние
трябва да реализираме заедно един ман-
дат, поне толкова успешен, колкото досе-
гашния. Давам си ясна сметка, че това
никак няма да е лесно. Затова аз и моите
колеги ще вложим всичките си сили и

енергия, ще дадем всичко от себе си, за да
постигнем най-малкото тези резултати,
които успяхме да постигнем през изми-
налите четири години. Бих искал да по-
желая на новоизбрания Общински съвет
мъдри решения – решения, единствено в
полза и в името на добруването и благо-
денствието на жителите на Вършец."

На официалната церемония по встъп-
ване в длъжност, областният управител
връчи на Иван Лазаров кметската огър-
лица-медальон – символ на изпълнител-
ната власт.

„Няма по-хубав и стойностен подарък
от Светото писание. Нека то да Ви на-
пътства и да Ви помага в трудни мо-
менти”. С тези думи областният
управител Ивайло Петров подари на
кмета на общината луксозно издание на
Библията. „В най-трудните и тежки го-

дини нашият народ се е уповавал на вя-
рата, която ни е учила никога да не се от-
казваме, да не се отклоняваме от целите
си и да помагаме на хората“, добави об-
ластният управител. Градоначалникът
получи от архимандрит Антим икона с
лика на Иисус Христос, с пожеланието тя
да го закриля и му помага.

По-късно инж. Иван Лазаров бе пос-
рещнат тържествено в сградата на Об-
щината от служителите на Общинската
администрация. Ключът на града бе
предаден символично на новоизбрания
кмет от временно изпълняващия длъж-
ността кмет Петър Стефанов – зам.-кмет
на общината, а секретарят на общината
инж. Даниела Тодорова, по стар българ-
ски обичай плисна менче с вода, за да му
върви „като по вода“ през новия мандат.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВОИЗБРАНИЯТ КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ
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продължава от 1 стр. >>>
Съгласно Решение на Общинската

избирателна комисия, броят мандати
за общински съветници в община
Вършец е 13. Те се разпределят по
кандидатски листи на политически
партии и коалиции от партии, както
следва: ПП ГЕРБ – 5 общински съ-
ветници; ПП АБВ – 3 общински съ-
ветници; Реформаторски блок – 2
общински съветници; ПП БСП – 1 об-
щински съветник; ЗС „Ал. Стамбо-
лийски” – 1 общински съветник; ДПС
– 1 общински съветник.

В състава на новия Общински съвет
влизат общинските съветници: инж.
Анатоли Димитров, Иван Андров,
Вътко Маринов, Адрияна Николова,
Гинка Апостолова (ПП ГЕРБ); Благо-
вест Христов, Георги Найденов,
Ивайло Цветанов (ПП АБВ); Антоа-
нета Коцина, Георги Ценков (Рефор-
маторски блок); Олга Яничкова (ПП
БСП); Сашо Сълков (ПП ЗС „Алек-
сандър Стамболийски"); Васил Зам-
фиров (ДПС).

За председател на ОбС - Вършец
бяха издигнати кандидатурите на
инж. Анатоли Димитров от ПП ГЕРБ
и Антоанета Коцина от Реформатор-

ски блок. След тайно гласуване, с 9
гласа "ЗА" бе избран инж. Анатоли
Димитров - досегашен председател
на Общинския съвет.

"Благодаря за подкрепата и гласува-
ното доверие на проведените местни
избори през месец октомври. За
първи път в демократичната история
на България община Вършец има
кмет, който повтаря своя мандат. За
първи път в демократичната история
на нашата страна, Вършец има пред-
седател на Общинския съвет, който
повтаря своя мандат.

Призовавам всички общински съ-
ветници - да си стиснем ръцете, да ра-
ботим и да постигнем заедно успех!
Само когато Общинският съвет, кме-
тът на община Вършец и Общинска
администрация гледат в една посока
и се допълват взаимно, тогава идва
успехът. Надявам се всеки от общин-
ските съветници, със своята феноме-
налност и със своите индивидуални
качества да допринесе и да даде своя
дан за развитието на община Вър-
шец“ – каза новоизбраният председа-
тел на Общинския съвет инж.
Анатоли Димитров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА

8-ми ноември – Архангеловден е и
храмовият празник на църквата в село
Спанчевци. Тогава по традиция се раз-
дава курбан за здраве и благоденствие
на всички жители и гости, дошли да
почетат празника. По този случай, на
входа на храма бе монтиран нов пор-
тал от ковано желязо, средствата за
който дари д-р Мимоза Петровска -
основен дарител на храма. Тази година
баба Петра Конова задели от скром-
ната си пенсия 150 лв., които щедро
предостави за ритуалното агне и за
приготвянето на курбана. Всички жи-
тели и гости на с. Спанчевци с радост

се включиха в събирането на средства
с малки и по-големи суми, специално
за храмовия празник.

За втора поредна година празничната
литургия бе отслужена от архимандрит
Антим – протосингел на Видинската
Света митрополия и ръководител на
Клисурския манастир. Гости на праз-
ника бяха Десислава Атанасова – на-
роден представител от ПП „ГЕРБ”,
инж. Иван Лазаров – кмет на община
Вършец, Петър Стефанов – зам.-кмет
на общината, инж. Анатоли Димитров
– председател на Общински съвет, об-
щинските съветници Адрияна Нико-

лова и Гинка Игнатова.
Всички официални гости бяха пока-

нени на тържествен обяд.
За уникалния вкус на празничния

курбан се погрижиха инициативни жи-
тели на Спанчевци.

След църковната служба, всички при-
съствали получиха порция курбан-
чорба и питка от кмета на селото Емил
Иванов.

За пореден път ние, жителите на това
прекрасно село показахме, че можем
да работим, да си помагаме и да праз-
нуваме заедно.

Катерина ДАВИДОВА

АРХАНГЕЛОВДЕН В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ
Православната църква я отбелязва в

първата събота на месец ноември със
специално богослужение. Тя пред-
хожда големия празник на Св. Архан-
гел Михаил, който се чества на 8
ноември.

Тази задушница е наречена вой-
нишка, или още мъжка задушница,
защото войните, които България води
за обединението си в началото на ми-
налия век – Сръбско-българската,
Балканската, Междусъюзническата и
Първата световна война, започват в
навечерието на месец ноември. За-
това на тази задушница се прави

помен и за загиналите за родината
войни.

За загубилите живота си във вой-
ните, да кажем с благодарност –
„Спете в мир!”.

живите, нека си припомним куплет
от стихотворението „Новото гробище
над Сливница” на Иван Вазов, напи-
сано през 1885 година:

„Българио, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха.
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх.“

Емил ФИЛИПОВ

АРХАНГЕЛОВА, ВОЙНИШКА ЗАДУШНИЦА

СПРАВКА
за загиналите войници от община Вършец за периода 1912-1945 г.

Искам да разкажа за разнообразните
мероприятия, които проведохме в пен-
сионерски клуб „Козница” през лятото
и есента на тази година.

През месец юли се навършиха 165 го-
дини от рождението на Иван Вазов и
някои от мероприятията, които прове-
дохме през лятото, преминаха под
знака на тази годишнина.

Организирахме екскурзия до Лопу-
шански манастир, който ни впечатли
със своята архитектура, красотата на
вътрешната уредба на черквата, чисто-
тата и подредеността в двора и манас-
тирските сгради. Той е бил любимо
място на Вазов и той често го е посе-
щавал. Някой от преживяванията си и
спомените от там е отразил в романа си
„Под игото”. Посетихме и къщата-
музей на Вазов в Берковица. Тук той е
работил като председател на Окръжния
съд и музейната експозиция отразява
живота и творчеството му през този пе-
риод. Най-значимите му творби от бер-
ковския период са стихотворенията
„На ком”, „Малини”, поемата „Гра-
мада”, повестта „Митрофан и Дорми-
долски” и др.

През месец юли проведохме тър-
жество, посветено на Иван Вазов. За
живота и творчеството му ни разказа
председателката на клуба Цеца Анто-
нова. Певческа група „Детелина” из-
несе литературно-музикална програма
от творчеството на Вазов.

А в края на септември с автобус по-
ехме из Искърския пролом по местата,
където е бил той. Посетихме туристи-
ческата дестинация „Дядо Йоцо
гледа”, създадена по едноименния раз-
каз на Вазов, където се извисява па-
метника на дядо Йоцо, който с
незрящите си очи „гледа” всеки ден
преминаващия влак на новопострое-
ната железница и се радва на нова сво-
бодна България. Стигнахме до
манастира „Седемте престола”, носещ
името си от седемте олтара, шест от
които са в самостоятелни помещения и
седмият е централния олтар. Вазов е
посещавал манастира и от легендите,
които е слушал за него е създал бала-
дата си „Клепалото бие”. Бяхме и в Че-
репишкия манастир. „Боже, колко е
хубав този Черепишки манастир” е на-
писал Алеко Константинов. Природата
около него е омайваща – река Искър,
стръмни склонове със зелени гори и
зъберите на гигантски скали. Тук
Вазов е прекарвал по цяла седмица, на-
писал е разказа „Една българка”. На
него е отделен специален кът, в който е

отсядал и творял. По стръмния път
през Балкана стигнахме и до село Че-
лопек. Тръгвайки по стъпките на Боте-
вата чета, Вазов е отседнал в това село.
Хората са го посрещнали с голям инте-
рес, всеки е искал да го поздрави, да
поговори с него, да му разкаже случки
от живота си. Така те му разказват за
подвига на баба Пена, която спасила от
смърт ботев четник, като рискувала
живота си. Вазов е възхитен от тази ис-
тория и написва разказа си „Една бъл-
гарка”, с който увековечава подвига на
баба Илийца, както я нарича на името
на мъжа й Илия. Това научихме от
уредничката на къщата-музей на баба
Илийца в центъра на село Челопек, из-
градена със средства и доброволен

труд на местните жители. Пътувайки
по тези свети места, отдадохме своята
почит към великия поет, писател и дра-
матург, към патриарха на българската
литература Иван Вазов.

През лятото, съвместно с Община
Вършец организирахме турнир по шах,
табла и карти по време на Празника на
курорта, минералната вода и Балкана
„Вършец – 2015”, а певческа група
„Детелина” се изяви на надпяването
„Балкана пее” в м. „Иванчова поляна”.
Групата взе участие в регионална
среща – надпяване на вокални групи
към пенсионерски клубове „Песен се
носи над равно поле” гр. Кнежа. Бяхме
на гости на пенсионерски клуб „Пен-
зионер” град Зайчар, Сърбия.

На 1 октомври отбелязахме Деня на
възрастните хора. Поздравителен
адрес към присъстващите поднесоха
кметът и зам.- кметът на общината. С
беседа, изнесена от Захаринка Нико-

лова зачетохме и Деня на народните
будители. Богата литературно-музи-
кална програма изнесе певческа група
„Детелина”. А на 11 ноември поздра-
вихме служителите и гостите на Спе-
циализирана болница за
рехабилитация „Свети Мина” с пат-
ронния им празник, като и тук прозву-
чаха песните на певческата ни група.

На 17 ноември пътувахме за София.
Тук посетихме храм-паметника „Алек-
сандър Невски”, снимахме се пред па-
метника на Самуил, порадвахме се на
животните в Зоологическата градина,
разгледахме Руската църква и Нацио-
налния природонаучен музей. Кулми-
нацията на деня бе вечерта, когато
присъствахме на юбилейното пред-

ставление на оперетата „Царицата на
чардаша”, посветено на 100-годишни-
ната от първото й представяне на ви-
енска сцена на 17.11.1915 г.

На 21 ноември почетохме хубавия
български празник – Деня на христи-
янското семейство. Беседа за христи-
янските добродетели ни изнесе отец
Балджиев, послушахме песни и сти-
хове, посветени на дома и семейството,
след което се почерпихме с приготве-
ните от нас постни ястия и слад-
киши.Последното ни събиране за
годината ще бъде празнуването на ко-
ледните и новогодишни празници.

Така в различни срещи и меропри-
ятия ние научаваме нови неща, полу-
чаваме нови емоции, различни от
еднообразното ни ежедневие.

Всички наши прояви са отразени на
страницата ни във Фейсбук с адрес:
Пенсионерски клуб Козница Вършец.

Василка ДАМЯНОВА

НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ

И тази година на Димитровден,
именниците от пенсионерски клуб
„Детелина” в с. Черкаски почерпиха
за здраве.

На всеки от тях кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров лично

поднесе подарък, с пожелание за
много здраве и още дълги години да
се събират и да празнуват заедно.

Благодарим Ви от сърце, г-н Лаза-
ров!

Павлина МИЛЕВА

ДИМИТРОВДЕН В СЕЛО ЧЕРКАСКИ



На 02.11.2015 г. леля Митка от с.
Драганица навърши 95 години. Тя е
най-възрастният член на пенсионер-
ски клуб „Еделвайс” в селото ни. На
този ден имахме още един повод за
радост – преизбирането на кмета на
община Вършец инж. Иван Лазаров
за втори пореден мандат. Благодаре-
ние на него беше построен пенсио-
нерският ни клуб и на 01.12.2015 г.

ще отпразнуваме 1 година от откри-
ването му. Въпреки натоварения си
график, г-н Лазаров уважи рожде-
ничката и първото му посещение
беше при нас.

Той й връчи поздравителен адрес и
букет цветя. От председателката на
ПК „Еделвайс” бе поднесена голяма
торта, а изпълненията на певческата
група „Пей сърце” към клуба пов-

дигна настроението на присъства-
щите. Жените от групата й подариха
олекотен юрган, за да си спомня за
тях.

На въпроса каква е рецептата за
дълголетието й, леля Митка отго-
вори, без да се замисля: „Да не се
предаваме и униваме пред труднос-
тите, които ни поднася животът, а да
знаем, че това са изпитания от Бог, за
да станем достойни хора”.

Пожелаваме на леля Митка и на
100-годишния й юбилей да се събе-
рем, а на г-н Лазаров желаем здраве,
успех и постигане на целите.

Нина ИВАНОВА
Председател на

ПК „Еделвайс”, с. Драганица

НАШИЯТ ДВОЕН ПРАЗНИК В СЕЛО ДРАГАНИЦА

Под горещите лъчи на септемврий-
ското слънце, на 19.09.2015 г. в с.
Спанчевци се състоя тържествено
честване „80 години НЧ „Просвета
1935 г.” – с. Спанчевци”, както и фол-
клорен празник по случай събора на
селото, който по традиция се про-
вежда в третата неделя на месец сеп-
тември, и тази година беше на 20
септември.

Организатори на празника, който се
проведе на открито, в центъра на се-
лото, бяха ръководството на читали-
щето, самодейците към него и
кметството. Бе експонирана фотоиз-
ложба, свързана с развитието на худо-
жествената самодейност в читалището
през 80-те и 90-те години на миналия
век, изложба на медали, грамоти и
предметни награди, завоювани през
последните 15 години от фолклорна
група „Китка” с ръководител Антоа-
нета Петкова. Особена гордост за гру-
пата е златният медал от Националния
събор „Копривщица 2015”.

Направихме и битов кът, в който по-
казахме народните носии на нашите
баби и дядовци от миналото.

Заедно с нашата група, участие в
празника взеха около 150 самодейци
от фолклорните групи на с. Черкаски,
с. Д. Озирово, кв. Заножене на гр. Вър-
шец, с. Слатина, танцовите състави от
деца и възрастни от с. Бързия. Специ-
ално участие взе формация „Фолкре-
актор” – гр. Враца. Наши гости бяха и
групата за народни песни от гр. Елин

Пелин, които с шопския хумор и
песни допринесоха за веселото наст-
роение на публиката. Центърът на се-
лото ни беше изпъстрен от
разноцветните носии на участниците.

Кратка история за дейността на чи-
талището представи неговият секре-
тар Катя Атанасова.

Поздравителен адрес по случай го-
дишнината на читалището и фолклор-
ния празник поднесе кметът на селото
Емил Иванов, който поздрави всички
жители, гости и участници, като им
пожела здраве и късмет, да съхраняват
народните традиции и обичаи и да ги
предават на бъдещите поколения.

Получихме поздравления от чита-
лища от съседните села, много цветя и
подаръци.

Тържеството продължи с изпълне-
ния на духов състав „Солисти”. Из-
виха се кръшни хора и танци. В края
на вечерта имаше празнична заря, из-
дигнаха се разноцветни фенери в не-
бето над селото.

На финала, всички си пожелахме
този празник да продължи и в бъдеще,
за да запазим българското и българ-
щината, да съхраним традициите на
родния край и ги предадем на нашите
деца, внуци и правнуци.

Да бъдем живи и здрави и да се съ-
бираме млади и стари заедно, всяка го-
дина на този празник.

Катя АЛЕКСАНДРОВА
Секретар на

НЧ „Просвета 1935” – с. Спанчевци
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Офисът за военен отчет при Об-
щина Вършец обявява, че със запо-
вед № ОХ-708/09.10.2015 г. на
министъра на отбраната на Репуб-
лика България и обява на Национал-
ната гвардейска част, са обявени
войнишки длъжности за приемане на
военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши учи-

лища.
За повече информация посетете

сайта на община Вършец
www.varshets.bg (рубрика „Обяви“)
или се обърнете към ст. експерт в
офиса за военен отчет в община Вър-
шец - цивилен служител Иван Тошев
в Общинска администрация Вър-
шец, ет.2, стая 204, тел. 095 27 21 90.

О Б Я В А

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

Гости на тържеството бяха пациенти
на лечебното заведение и жители на
Вършец.

Ръководството на болницата получи
поздравителни адреси от областния
управител на област Монтана Ивайло
Петров и от Изпълнителния директор
на „СБР-НК” ЕАД Плумелина Ми-
чева.

Директорът на СБР „Св. Мина” Бо-
ряна Бончева, в своя поздравителен
адрес честити празника на гилдията
от забележителни лекари и многото
всеотдайни служители от медицин-
ския и немедицинския персонал,
които през 50-годишното съществу-
ване на болницата утвърдиха нейния
авторитет, като отправи пожелания за
много здраве, щастие, високи профе-
сионални успехи, всеотдайност и са-
моотверженост в нелеката битка за
здравето на хората.

На финала, енорийският свещеник
на град Вършец, свещеноиконом
Петко Балджиев отслужи тържествен
водосвет, заедно с хора за школувано
пеене и църковни песнопения към НЧ
„Христо Ботев 1900” с ръководител
Елена Горанова и пожела „На многая
лета”. За да пребъде болницата през
годините и да продължава все така ус-
пешно традициите на балнеолече-
нието в курорта Вършец.

От името на Сдружение на пенсио-
нерите „Козница”, председателката

Цеца Антонова изказа благодарност
за грижите, които персоналът на ле-
чебното заведение полага за члено-
вете на пенсионерския клуб и пожела
много успехи в трудната и най-ху-
манна професия на медицинските ра-
ботници.

Певческа група „Детелина” към пен-
сионерския клуб с ръководител Венка
Методиева поздрави персонала и па-
циентите на болницата по случай
празника със свои изпълнения.

Евелина ГЕОРГИЕВА

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

продължава от 1 стр. >>>
Спортната зала, в която има и закрит

плувен басейн, е построена само за 5,5
месеца. Изпълнител на обекта е фирма
„Калистратов Груп” ООД - гр. София.
Стойността на строително-монтаж-
ните работи е 5 643 890 лв. без ДДС.

Многофункционална спортна зала е
разположена в югоизточната част Вър-
шец. Тя е с размери 36/47,5 м, от които
30/47,50 м е спортното поле, предви-
дено основно за волейбол, баскетбол,
хандбал, тенис на корт, но проектът
дава възможност за използване на за-
лата и за други видове спорт, както и
за различни мероприятия. Включени
са и необходимите обслужващи поме-
щения – съблекални, фитнес, възста-
новителен център и медицински
кабинет. Трибуните са с места за 700
зрители. Плувният басейн е с размери
25/12,5 м.

„2016 година ще бъде година на Се-
верозапада. Вие сами виждате с очите

си тази прекрасна зала със СПА-цен-
тър, с плувен басейн, колко добре е
това за развитието на туризма, за под-
готовка на отбори, виждате какъв пре-
красен климат има тук. Баден-Баден
има само такъв сходен с Вършец въз-

дух. Доскоро в Северозападна Бълга-
рия нямаше проекти, но вече работим
активно по процедурите, свързани с
АМ „Хемус” и от догодина започва
усиленото ѝ строене. Други важни
обекти в региона са пътищата Русе –

Велико Търново, Ботевград - Мездра
и разбира се, тунелите под Шипка и
Петрохан, които биха били прекрасни
за страната. Просто няма как на тези
пари в една бедна държава всичко да
стане изведнъж. Подготвили сме се и

виждате - както днес е готов спортният
център в гр. Вършец, така и скоро ще
бъдат готови много други проекти”,
каза премиерът Борисов пред журна-
листи след откриването на залата.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ ОТКРИ
НОВОИЗГРАДЕНАТА СПОРТНА ЗАЛА ВЪВ ВЪРШЕЦ


