
Своето виж¬дане, идеи и фантазии за
Космоса показаха 1311 ученици от ця-
лата страна, с 1272 проекта в пет
тема¬тични кръга на националния кон-
курс „Космосът – на¬стояще и бъ-
деще“. Над¬преварата се организира за
ХVІІІ-и пореден път от фондация „Ев-
рика“.

Младите астрофизици, възпитаници
на Радка Костадинова - преподавател
по физика и астрономия и ръководител
на астрошколата към СУ „Иван Вазов“
– гр. Вършец, имат вече зад гърба си
доста награди от този престижен кон-
курс : през 2010 г. – ІІІ място за Жас-
мина Костадинова, ІІ-ро място през

2012 г. за Анета Лазарова, ІІ-ро място
през 2014 г. за екипа Анета Лазарова,

Даяна Руменова и Теди Георгиева.
продължава на 3 стр. >>>

УЧЕНИЧКАТА АНЕТА ЛАЗАРОВА Е НОСИТЕЛЯТ НА
ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“
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Идеята за такъв ден идва от родолюбив
селянин в писмо до министерството на
народното просвещение.

През 1922 г. по предложение на минис-
търа в правителството на Александър
Стамболийски – Стоян Омарчевски, 1-ви
ноември е обявен за „Ден на народните
будители“. Отменян през годините и пак
възстановен в началото на 90-те години
на миналия век, този уникален български
празник на духовната сила на народа ни
радва и възвисява.

Пенсионерите от сдружение „Козница“
– гр. Вършец всяка година тържествено
отбелязват този ден. И сега на 1-ви но-
ември, водени от чувство на признател-
ност и благодарност към народните
будители, се събраха в салона на клуба.
Изпълнените от певческата група въз-
рожденски, революционни и патри-
отични песни придадоха тържественост

на срещата. Препълнената зала пригла-
сяше на певиците.

С голямо внимание изслушахме чудес-
ната беседа, изнесена от Елена Йончева,
дългогодишен библиотекар. Със запом-
нящи се, силни и емоционални изрази на
признателност тя говори за народните
будители от местно значение, родени и
живели в нашия край, в нашата община и
във Вършец – от далечното минало, та до
днес. Наситена с много интересни факти,
беседата на Елена ни достави истинско
удоволствие.

Под умелото емоционално ръководство
на Цеца Антонова – председател на пен-
сионерския ни клуб, се получи заду-
шевна атмосфера и непринуденост на
разговора. Г-жа Антонова поздрави
всички участници и отправи топли, бла-
годарствени думи и пожелания към
Елена Йончева.

С поздравления и цветя Йорданка Кос-
това се обърна към Елена за удовол-
ствието, което ни достави със словото си.
За това, че тя самата като дългогодишен
библиотекар към читалищната библио-
тека и читалищен деятел е един съвреме-
нен будител. Пожела й здраве и сили да
продължава да повдига духа на възраст-
ните хора. Елена получи поздравление и
цветя от Радка Савова и Гергана Алек-
сандрова, която ни разказа за писателя
Димитър Осинин, роден в с. Д. Б. Речка.

Йорданка Гуцина рецитира стихове за
Паисий Хилендарски, а Гергана Ермен-
кова изпълни вълнуваща песен за бъл-
гарския род – нейна музикална
композиция. В разговора се включиха и
други участници в срещата.

Прекрасно е, че отпразнувахме заедно
този хубав ден!

Мария ДИМИТРОВА

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Електростарт АД от години е във фо-
куса на новините с икономически и со-
циално значим отпечатък в региона на
Северозападна България. Това е така не
само заради мащаба на бизнеса и сери-
озната инвестиционна програма, реали-
зирана от компанията в последните три
години, а и заради многото на брой и
важни по значение инициативи, произ-
тичащи от политиката за социална от-
говорност на компанията.
Прозрачността на работата ни изисква
информиране на общността, в която ра-
ботим и се развиваме, за новостите в
нашия бранш и за промените, които съ-
пътстват нашето развитие.

Точно преди 3 години едно от най-пре-
стижните списания в света “Time maga-
zine” обяви, че 2013 е годината на ЛЕД
технологиите в осветлението. Тогава
много от специалистите в бранша реа-
гираха на новината скептично, тъй като
ЛЕД осветлението нямаше универсално
приложение, въпреки бурното развитие
на индустрията. То обаче, е толкова ди-
намично, че за краткото време от тогава,
осветителната индустрия, благодарение
развитието на електрониката и дигита-
лизацията, претърпя промяна, невиж-
дана от десетилетия.

Днес електрониката управлява живота
ни. Свързаността, лесното и бързо уп-
равление от разстояние на работата на
всички устройства в дома, не само ос-
ветителните тела, но и електрическите
уреди, е незабележима, но естествена
част от нашето ежедневие. Това наложи
в бранша все повече да се говори за тех-
нологичната революция, която засяга и
осветлението.

В бизнеса с осветление тази револю-
ция доведе не само до производството
на нови видове лампи, а до вграждане
на все по-малките по размер и мощни
по характеристика светлинни диоди в
съществуващите тела. Това на свой ред
естествено води до замяна на конвен-
ционалните лампи с новите освети-
телни тела, извеждайки на преден план
енергийната ефективност, качеството на
светлината и спектър на приложение на
новите осветителните технологии.

Електростарт АД, като част от воде-
щите компании в своя бранш предвиди
промяната в бизнеса. С навременните
инвестиции, в откриване на собствена
модерна база за производство на елек-
тронни компоненти, компанията на-
прави решаващата крачка в посока
устойчиво развитие и стабилни пер-
спективи за развитие на продуктовото
портфолио и реализиране на продук-
цията. Предвид тенденциите в индус-
трията, предвижданията на нивото на
продажби на нашия традиционен про-
дукт - магнитните изделия за 2017 г. по-
казват, че обемът ще бъде в рамките на
реализираното през текущата година и
това налага решения, свързани с пре-
структуриране на производствените
процеси и числеността на персонала на
компанията, което да обхване всички
звена в нея.

Оптимизацията вече започна и през
месец ноември Електростарт АД нама-
лява броя на служителите си, при ясна
преценка за необходимостта от дадена
позиция и на базата на атестация на
трудовото представяне на всеки един от
тях. Както и до сега, Електростарт ще

продължи добрите практики за оказване
на максимална подкрепа на освободе-
ните, като организира за тях курсове за
повишаване на компетенциите и шан-
совете за намиране на нови възмож-
ности за работа.

В навечерието на своя 50 годишен
юбилей, дружеството продължава реа-
лизацията на своята инвестиционна
програма. Започна изпълнението на
проект, съфинансиран по Оперативна
програма на Европейския съюз в размер
на 1,5 млн. лева.

Електростарт АД е и единствената
производствена компания в Североза-
падна България, която осигурява уни-
верситетско обучение на служителите
си и на младежите от Вършец по спе-
циалност „Електроника“, като по този
начин осигурява устойчивост за разви-
тието на човешкия капитал на фирмата
и на региона като цяло. Продължават и
инвестициите в доброто образование на
децата на Вършец, чрез финансиране на
школите по Математика и Български
език и литература, реализирани съв-
местно със СУ „Иван Вазов“.

Да бъдем отговорни към нашия биз-
нес, към служителите и общността оз-
начава да посрещаме трудните периоди
с професионализъм и непрекъснато да
търсим възможности за растеж. За по-
следните 10 години, период изпълнен
със сериозни предизвикателства, ус-
пяхме да направим така, че марката
Електростарт да бъде позната и желана
в повече от 40 страни по света. Това е
сериозен залог, че успешното развитие
на компанията ще продължи и занапред.

Милена АЛЕН

ТЕХНОЛОГИЧНАТА РЕВОЛЮЦИЯ В
ОСВЕТИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ ПРОДЪЛЖАВА
ДА ПРОМЕНЯ БИЗНЕСА НА ЕЛЕКТРОСТАРТ

На І тур на изборите, в община Вършец
кандидатите за президент и вицепрези-
дент на Република България получиха
следните действителни гласове:

По данни от протоколите на секцион-
ните избирателни комисии, 6849 са гла-
соподавателите в община Вършец,
съгласно подадените на СИК списъци. От
тях правото си на глас на първия тур на
изборите за президент и вицепрезидент,
проведен на 06.11.2016 г. са упражнили
4396 жители, от които 54 са вписани до-
пълнително в списъците в изборния ден.

Най-много действителни гласове в об-
щина Вършец събра Румен Радев /Ини-
циативен комитет/ -1397 гласа (31,78
%), следван от Цецка Цачева /ПП ГЕРБ/
- 1095 гласа (24,91 %), Красимир Карака-
чанов /ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ –
НФСБ, АТАКА и ВМРО/ - 589 гласа (13,40
%), Веселин Марешки /Инициативен ко-
митет/ - 368 гласа (8,37%) , Трайчо
Трайков /РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК/ –
201 гласа (4,57 %) , Ивайло Калфин /Коа-
лиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ/ – 141
гласа (3,21 %) и Пламен Орешарски
/Инициативен комитет/ - 60 гласа
(1,36%).

Останалите кандидат-президентски
двойки получиха по-малко от 1% от до-
верието на гласоподавателите.

Най-много са гласовете за Румен Радев
в 5-та секция, а най-голяма подкрепа за
Цецка Цачева бе регистрирана във 2-ра
секция в гр. Вършец.

С бюлетината „Не подкрепям никого“
са гласували 221 жители на общината,
или 5,03 % от гласувалите.

В избирателните секции на терито-
рията на община Вършец няма регистри-
ран нито един глас за
кандидат-президентската двойка Йор-
данка Колева – Веселин Христов, издиг-
ната от Инициативен комитет.

Избирателната активност в община
Вършец на І тур на президентските из-

бори достигна 64,20 %. Най-висока бе тя
в 14-та секция в с. Стояново, където гла-
суваха 100% от правоимащите, а най-
ниска - във 2-ра секция, намираща се в

сградата на Корпус 2 на СУ „Иван Вазов“
– гр. Вършец. В нея правото си на глас
упражниха само 48,51 % от имащите
право на вот.

На ІІ тур на изборите за президент на
Република България, от общо 6784 гласо-
подаватели, вписани в избирателните
списъци, правото си на вот в община
Вършец упражниха 4111 човека.

По данни от протоколите на секцион-
ните избирателни комисии, кандидат-
президентската двойка Румен Радев –
Илияна Йотова, издигната от Инициати-
вен комитет, получи 59,00 % или 2363 от
действителните гласове, а тандемът
Цецка Цачева – Пламен Манушев, издиг-
нат от ПП ГЕРБ, събра 36,83 % или 1475
гласа.

С бюлетината „Не подкрепям никого“
са гласували 167 жители на общината,
или 4,17 % от всички гласували.

Избирателната активност в община
Вършец на ІІ тур достигна 60,60 %, която
е с 3,58 % по-ниска, в сравнение с тази на
І тур.

Най-много действителни гласове
Румен Радев събра в 5-та секция на гр.
Вършец (292 гласа), в която 71,22 % от
гласувалите предпочетоха него, а най-го-
ляма подкрепа за Цецка Цачева (228 дей-
ствителни гласа) дадоха
гласоподавателите във 2-ра избирателна
секция на гр. Вършец. В процентно от-
ношение, най-голям дял действителни
гласове (64,60 % от всички гласове) Ца-
чева получи в 11-та секция в с. Горна
Бела речка.

В 9-та секция в с. Спанчевци, двамата
кандидат-президенти събраха абсолютно
еднакъв брой действителни гласове – по
113.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
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600 кандидати за бране на ягоди
търси испански кооператив на произ-
водители на плода. Срокът за канди-
датстване на желаещите българи да се
възползват от офертата е 10 януари
2017 г.

Работодателите предлагат брутна за-
плата в размер на 40,15 € на ден, като
след внасяне на здравни осигуровки и
данък общ доход нетното възнаграж-
дение е 38,70 € на ден. В края на ме-
сеца се удържат и социалните
осигуровки. Разходите за път до Испа-
ния са за сметка на кандидата, като

стойността на билета се удържа от пър-
вата заплата. Връщането до България е
за сметка на работодателя, ако работ-
никът остане до края на кампанията и
не напусне самоволно работа. Работ-
ното време е 6 ч. и 30 мин. на ден при
шестдневна работна седмица, а почив-
ният ден е в зависимост от производи-
телността и климатичните условия.

Кандидатите трябва да са жени на
възраст от 20 до 40 г., да имат опит в
селскостопанска работа, да са физи-
чески здрави, без заболявания на
опорно-двигателния апарат, да нямат

проблеми с кръвното налягане, алер-
гии и да са свикнали на тежък физи-
чески труд, който се полага ежедневно.

Интервютата за подбор ще се прове-
дат през първата половина на януари
2017 г. в различни градове на страната.
Очакваното заминаване на одобрените
кандидати е през февруари и март 2017
г. Трудовите договори се подписват на
място в Испания и съдържат клауза за
пробен период до 15 дни.

Кандидатите следва да заявят своя
интерес в бюрата по труда по место-
живеене.
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На 30.10.2016 г. се състоя мило тър-
жество на работилите в Трудово-произ-
водителна кооперация «Г. Димитров» -
Вършец в ресторант «Тинтява».

Тържеството откри г-жа Райна Симова
– бивш плановик в кооперацията. Спо-
ред нея емоционалната среща е отглас,
идващ от миналото и носещ силата на
спомена, останал в сърцата на всички
присъстващи.

С «Добре дошли!» тя поздрави всички,
работили в ТПК «Г. Димитров» и дошли
на тържеството на спомена,с пожелание
за здраве и приятни минути. Връщайки
се назад в спомените, Райна Симова при-
помни историята на кооперацията – от
началото й, свързано с определяне те-
рена за строежа на сградата на 4 етажа,
до цялостната дейност на предпри-
ятието, състояща се от услуги за населе-
нието и производство на стоки за
вътрешния и външния пазар, осъществя-
вана от 500 работници, в т.ч. 150 над-
омно работещи, организирани в над 20
отдела и цехове. Начело на цялата дей-
ност – от началото до пенсионирането
си, ръководител и председател на коопе-
рацията е бил Георги Аначков, роден в с.
Вършец.

Дейността по отдели, цехове и техни
отговорници е следната:

Шивашки отдел за мъжко облекло –
Михаил Николов; Шивашки отдел за
дамско облекло - Мара, Дена, Гина,
Милка; Обущарски услуги; Снабдител-
ски отдел – Петко Гайдарски и Павлин
Ангелов;

Химическо чистене – Цеца Топалска;
Бръснарски салон; Фризьорски салон;
Козметичен салон (открит по предложе-
ние и идея на Райна Симова) – Веса Ца-

канска; Художествена бродерия, Фъкана
бродерия, Ръчно плетиво – Деша Ман-
кова, Райна Манкова, Наца Евденкова;
началник-склад за продукцията – Ирина
Димитрова; Плетиво машинно – Младен
Каменов; Метален отдел – Славомир
Младенов; Бояджийски отдел – Георги
Антонов; Щампа (покривки, кърпи) –
Ангел Лилов (Пикьора); Склад – Георги
Багджийски; Дарак, предачен цех, жа-
кардов отдел, родопски одеяла и килими
– Петър Колов; Склад – Пенка Зафирова
и Дана Баталска; Дърводелски цех в кв.
Заножене – Митко Симов и Борислав
Николов; Хлебарски отдел – Марко Сте-
фанов; Търговски павилион – Йонка Ан-
дреева; Сладкарски цех – Цеца Тачева;
Сладкарница – Христо и Иванка Стефа-
нови.

През това време са били построени
още две солидни сгради, едната от които
рекламна къща за стоките, произвеж-
дани в кооперацията (днес бар), а другата

на 4 етажа, един от тях с кухня и трапе-
зария за топла храна на работниците.

По време на срещата бе почетена с ед-
номинутно мълчание паметта на всички
починали бивши работници и служи-
тели, които днес не са сред нас.

Идеята и цялостната организация на
тази вълнуваща среща на работилите в
ТПК «Г. Димитров», предизвикала ра-
достни сълзи, топли прегръдки и це-
лувки е на г-жа Гана Петрова – бивш
счетоводител в кооперацията. Присъст-
ващите изразиха благодарността си към
нея с бурни аплодисменти и пожелания
за крепко здраве и да е все така активна
и действена.

За нашето добро настроение, Дуо «Ме-
джик» без прекъсване доказваше за по-
реден път своите музикални и вокални
способности.

Разделихме се с пожелание за нови
срещи.

Райна СИМОВА

Незабравимо минало

ТЪРЖЕСТВО НА СПОМЕНА

Съгласно числовите данни от протоко-
лите на секционните избирателни коми-
сии, избирателната активност на
жителите на община Вършец на Нацио-
налния референдум, проведен на 6 но-
ември 2016 г. е 56,55 %.

Броят на гласоподавателите според из-
бирателните списъци (сумата от гласо-
подавателите при подаването им в СИК
и вписаните допълнително в деня на ре-
ферендума) в община Вършец е 6873.
От тях правото си на глас упражниха
3887 човека.

Резултатите показват, че на първия въ-
прос от референдума: „Подкрепяте ли
народните представители да се избират
с мажоритарна избирателна система с
абсолютно мнозинство в два тура?“ с
ДА са отговорили 75 % от жителите на
общината (2915 действителни гласа), с
НЕ – 13,58 % (528 действителни гласа),
без еднозначен отговор са 9,18 % (357
гласа). Броят на недействителните гла-
сове е 87 (2,24 %).

На втория въпрос от референдума:
„Подкрепяте ли въвеждането на задъл-
жително гласуване на изборите и рефе-

рендумите?“ с ДА са отговорили 67 %
от жителите на общината (2604 дей-
ствителни гласа), с НЕ – 21,74 % (845
действителни гласа), без еднозначен от-
говор са 9,03 % (351 гласа). Броят на не-
действителните гласове е 87 (2,24 %).

На последния въпрос: „Подкрепяте ли
годишната държавна субсидия, отпус-
кана за финансиране на политическите
партии и коалициите, да бъде един лев
за един получен действителен глас на
последните парламентарни избори?“, с
ДА са отговорили 75,53 % от жителите
на общината (2936 действителни гласа),
а с НЕ – 12,32 % (479 действителни
гласа), без еднозначен отговор са 9,91 %
(385 гласа). Броят на недействителните
гласове е 87 (2,24 %).

Най-голяма активност в деня на рефе-
рендума на територията на община Вър-
шец бе регистрирана в 11-та секция в с.
Горна Бела речка (88%), а най-ниска във
2-ра секция на гр. Вършец – в нея само
15,39 % о се възползваха от правото си
да отговорят на поставените въпроси в
националния референдум.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Има в Северозападна България едно
китно селце с минерални извори и с
един добър ангел-спасител, който по-
мага безрезервно на всички болни деца,
самотни майки, стари хора и пенсио-
нери, инвалиди – безвъзмездно и без да
очаква нещо в замяна. Става въпрос за
балканското село Спанчевци и за него-
вия кмет Емил Иванов.

Само бях чувала за добрините, извър-
шени от този човек, докато не ми се на-
ложи и на мен лично да го помоля за
съдействие и помощ. Без да се замисли
за миг, не ми отказа, въпреки оскъдното
му време и многото ангажименти като
кмет на селото. Наложи се да обикаля
заради мен разни институции и свърши
всичко, за което го бях помолила. Исках
да му заплатя поне финансовите раз-

ходи, които беше направил заради мен
– не прие нито стотинка! Нямам думи,
за да изразя благодарността и възхище-
нието си – пиша това, което ми диктува
сърцето: едно голямо, човешко БЛАГО-
ДАРЯ! Благодаря на него и на неговата
секретарка Катя, защото те двамата,
рамо до рамо вършат добрини, незабра-
вими за всички жители на това село.
Вниманието им се изразява дори в това,
че те почитат рождените дни на всеки
от нас!

Благодаря им от сърце! Господ да им
даде цялото здраве на света!

Нека да има повече такива добри и
благородни хора като тях, защото те
поддържат вярата ни в доброто!

Цветанка ВАСИЛЕВА
с. Спанчевци

За добрите хора – добра дума

Б Л А Г ОД А Р Н О С Т ИСПАНСКИ РАБОТОДАТЕЛИ ТЪРСЯТ
КАНДИДАТИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ ЗА СЕЗОН 2017

В слънчевия есенен ден на 16 ноем-
ври, членовете на клуб „Чинарите“ – гр.
Вършец отпразнуваха Деня на христи-
янското семейство и щастливи годиш-
нини на три „скорпиона“ – Катя, Цонка
и Ева.

Изнесена беше беседа за значението и
характера на християнското семейство.
Присъстващите поздравиха трите рож-
денички, като им поднесоха много
цвета и красиви подаръци. Пожелаха им
много здраве, щастливи пенсионерски
дни и дълъг живот на тях и семействата
им.

Рожденичките благодариха за топлите
думи и се отплатиха с щедра почерпка.
Ние, членовете на клуба също бяхме
подготвили свои кулинарни изненади –
масите се отрупаха с всякакви вкусотии.

Празникът премина в задушевна ат-
мосфера, изпълнена с много песни,
смях и веселие.

Лили БОРИСОВА

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

На 29.10.2016 г. Верка Манчова Алек-
сандрова пожела да отпразнува 70-го-
дишния си юбилей. Беше поканила
роднини, близки и приятели – общо 45
човека. Трапезата бе подготвена от сна-
хите Емилия и Росица, и синовете Иван
и Красимир.

Въпреки 70-те си години, Верка не
пропусна нито едно хоро. Всички се ве-
селихме много и останахме възхитени
от сръчните и весели снахи на Верка,
които тичаха около масите и зареждаха,

а от там – право на хорото. Дано
това да стане традиция и все по-често
да се събираме и да се веселим.

На снимката е щастливата Верка със
синовете и снахите си пред огромната
торта, подарък от тях. Пожелаваме й от
все сърце крепко здраве и дълги, щаст-
ливи старини!

Нина ИВАНОВА
Председател на

ПК „Еделвайс“ – с. Драганица

ПОЧЕТОХМЕ РОЖДЕНИЧКА В
ПЕНСИОНЕРСКИЯ НИ КЛУБ

Колективът на ТПК "Г. Димитров" през 1982 г.

Рожденичката със синовете и снахите сиРожденичката със синовете и снахите си

Агенцията по заетостта обявява прием
на заявки по схема „Обучения и заетост
за младите хора”, която е насочена към
безработни лица до 29 години включи-
телно, както и по схема „Обучения и за-
етост“ – за безработни лица на възраст
над 29 години. И двете схеми са съфи-
нансирани от Европейския социален
фонд на Европейския съюз по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020.

От 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. във
всички бюра по труда в страната, всеки
работодател, който желае да наеме безра-
ботни лица по тези схеми, може да под-
аде заявка за разкриване на свободни
работни места, съобразно своите потреб-
ности. На този втори етап от изпълне-
нието на схемите, безработните лица,
одобрени от работодателите, ще имат
възможност да преминат професионално
обучение и/или обучение за придобиване
на ключова компетентност с ваучери съг-
ласно ПМС № 280/2015 г.

За схема „Обучения и заетост за мла-
дите хора” заявки за разкриване на сво-
бодни работни места на територията на
София-град няма да се приемат. Работо-
дателите, които желаят да разриват сво-

бодни работни места на територията на
София-град, могат да направят това с
подаване на заявка по схема „Младежка
заетост”.

Максималният брой безработни лица,
които могат да се наемат от страна на 1
работодател, е 10 /десет/. При набирането
на заявки няма да бъдат изисквани съ-
пътстващи документи. Те следва да се
представят преди сключване на договор
със съответния работодател.

За да се гарантират справедливи усло-
вия и равнопоставеност при кандидатст-
ването, набраните заявки ще бъдат
разгледани и оценени от Комисиите по
заетостта към Областните съвети за раз-
витие на база критерии, посочени в ут-
върдена от министъра на труда и
социалната политика Методика за оценка
на заявки от работодатели. Подробна ин-
формация за работодатели и безработни
лица, както и документите за канди-
датстване са публикувани на официал-
ната интернет страница на Агенцията по
заетостта (www.az.government.bg).

Допълнителна информация може да се
получи в Дирекция “Бюро по труда”-
Берковица и филиал Вършец.

СТАРТИРА НОВ ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ ЗА
ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ

ЛИЦА ПО ОП РЧР 2014-2020 Г.
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През миналата учебна година в СУ
“Иван Вазов“ официално бе създадена
школа по астрономия. В предходната го-
дина имаше такава неофициална форма на
работа, в която, изпълнените с любо-
питство към Космоса и жажда за астроно-
мически знания ученици, започнаха своето
обучение. За техните успехи разказахме
преди една година - Преслав Асенов дос-
тигна до ІІ място на Международната аст-
рономическа олимпиада в
Санкт-Петербург и на VІ място в Нацио-
налната олимпиада по астрономия, Тереза
Стефанова също имаше забележителни
постижения. На базата на тези успехи,
през изминалата учебна 2015/2016 г. спе-
челихме проект, финансиран от Фондация
„Америка за България“ за нуждите на шко-
лата по астрономия.

Постигнахме забележителни успехи: от-
ново блестящо представяне на Междуна-
родната петербургска олимпиада по
астрономия на ученик от школата – Габ-
риела Стефанова от ІХ клас влезе във фи-
налното класиране, което е изключително
постижение, тъй като участваше във въз-
растова група за 9 -ти клас, а в профили-
раните паралелки в българското училище в
9-ти клас се изучава материал за 8-ми клас
по общообразователните предмети. В
Русия учениците в 10 клас завършват
своето средно образование и вече са ус-
воили математическия материал , който в
България се изучава в 12 клас. Габриела
трябваше да се справи, освен с всички аст-
рономически понятия и закономерности
на ниво руска образователна система, и със
сложен математически апарат, като пока-
зателни, логаритмични и тригонометрични
уравнения. За този успех и за участието си
в астрономически конкурси, Габриела по-
лучи поощрителна стипендия в Национал-
ния конкурс „1000 стипендии“.

До втори тур на Международната петер-
бургска олимпиада по астрономия дос-
тигна и Росица Давидова. Много малко не
й достигна, за да бъде допуснато до фи-
налния, трети тур. Но тя заслужено бе но-
минирана в Националния конкурс „

Космосът“, където завоюва ІІ място с раз-
работка за прабългарския календар и по-
лучи своята награда лично от генерал
Георги Иванов - първия български космо-
навт.

Тереза Стефанова пък бе само на 0,5
точки от класирането си за Национална
олимпиада по астрономия. Тя е с година
по-малка от връстниците си, но се справя
удивително добре с астрономическата ма-
терия. На областния кръг на олимпиадата
по астрономия постигна най- висок резул-
тат за област Монтана. Тереза участва със
свои материали и макети и в други кон-
курси.

Със средствата от Фондация „Америка за
България“ тези ученици участваха в пре-
стижната лятна астрономическа школа
„Белите брези“, разположена до гр. Ар-
дино, в прекрасните Родопи. За да бъдат
включени в нея, учениците трябва да имат
класирания на Национални олимпиади и
награди от Национални конкурси, и одоб-
рение от специална академична комисия,
след попълване на анкетни карти от же-
лаещите. Обикновено в школата взимат
участие само ученици над 17 години,
рядко се включват преподавателите им. За
наша радост, през юли тази година напра-
виха изключение за учениците от по-
малки възрастови групи . От СУ „Иван
Вазов“ – гр. Вършец одобрение за школата
получиха Тереза , Габриела , Преслав и аз

като техен преподавател. Последваха ин-
тензивна работа, обучение, наблюдения,
полезни връзки, контакти, приятелства,
както и тежък дневен и нощен режим,
който изковава тук силните характери на
младите астрономи. Денят ни започваше в
11часа със ставане от сън и след храна
следваха теоретичните занимания. Ак-
тивно се почиваше между вечерята и на-
блюденията - почистваше се планината в
околностите около лагера или се спорту-
ваше. Километровите преходи по стръмни
пътеки от хижата, в която нощувахме, до
централната хижа и от там до поляната за
наблюдения, също бяха вид спорт. От
10.30 вечерта до 5.00 сутринта на следва-
щия ден се провеждаха наблюденията.
Прибирахме се в хижата мокри от росата,
уморени от взирането в небето, но изклю-
чително удовлетворени от наученото и на-
блюдаваното. Високо в планината на
Орфей, далече от светлинното замърсяване
на цивилизацията, прекрасното звездно
небе разкри част от тайните си на младите
и търсещи астрономи от Вършец. Те се на-
учиха да търсят, наблюдават и определят
радиантите на метеорните потоци, да за-
писват и обработват своите изследвания.
Научиха разположението и формата на
всички съзвездия и известни астеризми на
лятното небе. Тези знания те предават ус-
пешно на другите ученици от училището
по време на училищното наблюдение.

С всички тези постижения и успехи, през
тази учебна година астрошколата ни ще
функционира с подкрепата на фондация
„Работилница за граждански инициативи“,
чрез спечелен проект по програма „Знание
за успех“. В рамките на проекта ще бъде
закупен нов мобилен телескоп, тъй като те-
лескопът, закупен от Фондация „Америка
за България“ е голям и трудно преносим.
Чрез новия проект учениците от школата
ще получат възможност да присъстват на
астрономически конференции, да посеща-
ват планетариуми и обсерватории. Вяр-
ваме, че ще оправдаем доверието на ФРГИ
за предоставения ни грант, и се надяваме
на нови бъдещи успехи.

Радка КОСТАДИНОВА
Ръководител на школата по астрономия

Кулинарна изложба под мотото „Гоз-
бите на баба” организираха в Градската
художествена галерия във Вършец чле-
новете на пенсионерски клуб „Чинарите.
Атрактивното събитие събра много
гости: кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров, зам.-кмета на общината
Петър Стефанов, общински съветници,
служители от ОбА, спонсори на излож-
бата, общественици и жители на Вър-
шец.

„Изложбата ни е посветена на Деня на
християнското семейство. Чрез нея ис-

каме да покажем традиционните за
нашия регион ястия, чиито рецепти, на-
следени от нашите баби и прабаби рев-
ностно се пазят във всяко семейство и се
предават но деца и внуци. Желанието ни
е да пресъздадем онази задушевна ат-
мосфера на уют и топлота, която е царяла
около софрата на патриархалното бъл-
гарско семейство в миналото и да се пох-
валим с майсторлъка и кулинарните
умения на местните жени“, каза при от-
криването на изложбата председателката
на клуба Савка Серафимова.

Кметът на общината инж. Иван Лаза-
ров похвали участничките в изложбата за
старанието и кулинарните им умения, из-
рази благодарността си, че съхраняват
магията на домашното готвене и изрази
подкрепата си към такъв вид инициа-
тиви. „Носталгията по вкусовете на
детството е жива във всеки от нас. В
днешното време, когато се откъснахме от
природата, а храната ни вече не е толкова
здравословна, всеки от нас пази спомена
за вкусните домашни гозби на баба, съ-
творени от натурални продукти, подпра-
вени с дъхави балкански билки и с много
любов при приготвянето им“, подчерта
Лазаров.

Даниела Лилова – специалист в Турис-

тическия информационен център пре-
зентира изложените ястия, разказа как се
приготвя и какви подправки се слагат в
тях.

Бяха показани типични ястия и про-
дукти, характерни за нашия край – „ша-
рена сол“ с балкански билки и
подправки; „лютика” – вид лютеница; ка-
чамак с масло и сирене; пълнени пиперки
със зрял фасул; боб в глинено гърне;
бухти с коприва; пилешка саламура; сел-
ска лютеница; тиквеник; тиква, пълнена
със сушени плодове и ядки; печени кара-
мелизирани ябълки; лучник с кестени;
рибена чорба; печена кокошка; постни
сарми в лозови листа; прясно балканско
козе сирене; домашни „бабини“ курабии

и торти; милинки; баница с грозде; до-
машна „налагана“ баница с яйца и сирене
и още много традиционни гозби.

Трапезата бе осветена от свещеноико-
ном Петко Балджиев – енорийски свеще-
ник на гр. Вършец, а за празничното
настроение допринесоха изпълненията
на стихове, песни и танци но децата от ІІ
клас на СУ „Иван Вазов“ с класен ръко-
водител Дора Данаилова и от предучи-
лищната група в НУ „Васил Левски“ –
кв. Изток с ръководител Радка Евгениева.

Майсторлъкът на готвачките и краси-
вата украса на ястията впечатлиха всички
присъстващи, които опитаха от „гозбите
на баба“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА „ГОЗБИТЕ НА БАБА”

продължава от 1 стр. >>>
Едно от нещата, които най- много мо-

тивира учениците, е възможността да
направят експеримент, особено в
об¬ластта на природните науки. Децата
са любопитни и силно се впечатляват от
опитите в час по физика. А в училище
„Иван Вазов“ във Вършец могат да се
похвалят с един от най-модер¬ните и
оборудвани кабинети по физика и астро-
номия.

Ежегодно ученици от училището при-
състват на вълнуващите церемонии по
представяне на проектите и връчване на
голямата награда на конкурса и мечтаят
да имат щастието да я получат. Тази го-
дина СУ „Иван Вазов“ вече може да се
похвали с ученик, носител на тази пре-
стижна награда – Анета Лазарова от ХІІ
клас спечели първото място в катего-
рията „Идеи за Космоса“. Направле-
нието „Идеи за научни и технически
експерименти“ е за деца от 14 до 18 го-
дини и тази година в него взеха участие
15 ученици. Освен първото място за от-
личната разработка, уче¬ничката получи
и пра¬вото да представи своите научни
резултати по време на церемонията по
награж¬даването на лауреатите.

През изминалата учебна година Ани
зае първо място в Ученическа академия
на БАН с проекта си „Съвременни из-
точници на светлина“, за който академик
Петър Кендеров отбеляза , че има из-
ключително високо научно ниво. За це-
лите на този проект, Анета проучи има
ли съответствие на данните от опаков-
ките с действителните характеристики
на най-съвременни източници на освет-
ление в търговската мрежа, като измери
интензитета на светлината във видимия
и в ултравиолетовия диапазон. За извър-
шването на измерванията бе използвана
дигиталната лаборатория „Айнщайн“,
предоставена от Центъра за творческо
обучение – гр. София.

Тази разработка бе допълнена впо-
следствие и от експерименти, проведени
във Физическия факултет на Софийския
университет. В лабораторията на катедра
Оптоелектроника, под ръководството на
доц. Иван Халтаков, Анета изследва
спектрите на най-купуваните съвремен-
ните източници на светлина, предлагани
в търговската мрежа на област Монтана.
Новата разработка бе представена на
Международния конкурс „Уреди за ка-
бинета по физика“, в секция „Изслед-
ователски експерименти и компютърни
разработки“ и зае почетното ІІ-ро място.

На базата на тези експерименти, Ани
Лазарова, под ръководството на Радка
Костадинова проучва спектрите на съв-
ременни изкуствени източници на свет-
лина и кои от тях са най-безопасни за

хората, както и как те влияят на космо-
навтите, които са подложени постоянно
на изкуствено осветление. Така се стига
до разработката „Осветление в Космоса“
. Тя се заражда от малка идея – една
презентация в училище по повод Меж-
дуна¬родната година на светлината.

„Запалих се да изследвам раз¬лични
светлинни източници, тъй като разбрах,
че повечето хора не познават влиянието
на светлината върху нас. Прочетох раз-
лични статии по въпроса и почнах сама
да правя изслед¬вания. Най-трудно ми
беше да разпределя информацията,
която получих, тъй като обемът ѝ не
беше малък. Получавах информация от
много места, трябваше да определя коя
е достоверна. Разбрах, че инфор¬ма-
циите от интернет често не са верни и
доказателство за това са изследванията,
които направих. Самото изследване из-
искваше постановка с оптично влакно.
Избрах да изучавам източници, които се
ползваха във Вършец и които бяха едни
от най-евти¬ните. Най-използваните
бяха предимно с нажежаема жичка“,
споделя ученичката.

Според думите на председателя на жу-
рито доц .Таня Иванова от Института за
космически изследвания към БАН, „с из-
следователските експерименти и с ана-
лиза на резултатите, разработката на
Анета е истински дисертационен труд“.

Голямата награда бе връчена на Анета
Лазарова точно но 1 ноември – Деня на
народните будители, в Политехническия
музей – София лично от патрона на кон-
курса – първия български космонавт ге-
нерал Георги Иванов. Постижението на
бъдещата абитуриентка заинтригува ре-
дица журналисти и бе отразено в нацио-
налните медии - отделена бе цяла
страница в ежеседмичника на МОН „Аз-
Буки“ за Анета и нейната преподава-
телка и ръководител на проекта Радка
Костадинова, излъчено бе специално ин-
тервю по програма „Хоризонт на БНР,
поместена бе публикация в списание
„Професионално образование“.

За този огромен труд Анета Лазарова
заслужено получи стипендия за изклю-
чителни умения от националния конкурс
„1000 стипендии“.

След многобройните й успехи в об-
ластта на астрономията още от VІІ клас,
изненадващото е, че дванадесетоклас-
ничката няма да бъде бъдещ астроном, а
мечтае да стане архитект. „Мисля, че
това е най-добрият избор, която ще от-
рази съвкуп¬ността от интереси, които
имам. Освен, че се занимава с физика,
много обичам и да рисувам“, откровена
е носителката на голямата награда на
фондация „Еврика“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧЕНИЧКАТА АНЕТА ЛАЗАРОВА Е
НОСИТЕЛЯТ НА ГОЛЯМАТА

НАГРАДА НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“

МЛАДИТЕ АСТРОФИЗИЦИ ОТ ВЪРШЕЦ СЕ
ГОРДЕЯТ СЪС СВОЯТА ШКОЛА ПО АСТРОНОМИЯ



В деня на народните будители, в худо-
жествената галерия „Кирил Петров“ -
Монтана бе представен новият брой на
алманаха за литература, изкуство и кул-
тура "Огоста`2016".

Алманахът е дело на редакционен екип,
ръководен от главния редактор Мартен
Калеев, наш писател-земляк и носител на
почетното звание „Заслужил гражданин
на Вършец“.

„В поредния брой на алманаха са вклю-
чени творби на 94-ма поети и писатели и
на 36-ма художници, като от тях около
80% са родени в този пусти наш Северо-
запад, на който все някак си не му дос-
тига самочувствие или лобита, за да
докаже, че ни има и има защо да ни има“,
сподели Калеев.

„Място е отделено на нашите имените
земляци Лъчезар Станчев, Емил Кора-
лов, Никола Статков, Димитър Осинин.
По моя покана гостува и проф. Миглена
Николчина, която сподели свои мисли за
литературата. Тя представи романа „Тру-
сът“, написан от нейния баща Илия Ни-
колчин. Макар да е предложен за печат
още през 1985 година, романът за пръв
път вижда бял свят именно чрез откъс,
поместен в алманаха. Не трябва да за-
бравяме, че писателят Илия Николчин е
работил като учител във Вършец. Полу-
чихме специално писмо от Емилия и Лю-
бомир Коралови, поздравления от проф.
Румяна Станчева и Владимир Станчев.
Алманахът утвърждава името на Вър-
шец, защото е сред четирите големи из-
дания от този род в страната, дори се
разпространява на четири континента“,
каза за в-к „Вършец“ Мартен Калеев

Художествената галерия "Кирил Пет-
ров" в Монтана се оказа тясна за гости и
автори на изданието, имаше правос-
тоящи, дошли и от други градове, и от
столицата. Никой не си тръгва, ничий те-
лефон не звънва. В близо двучасовия диа-
лог с почитателите на литературата
Мартен Калеев и автори говорят за чо-
вешката доброта и за благородството на
думите, за литература, за издадени и не-
издадени книги, за нас и за света в нас, за
народните будители и мисията им.

Читателите изразиха задоволството си,
че в нашия пусти Северозапад имало
хора, които се вълнуват, чакат алманаха.
Защото в него има нещо много повече от
хартия, има я светлината на авторите-пи-
сатели, художници, критици, изследова-
тели, превъплътена в думи.

„Алманахът е нещо добро. И то е добро,
защото е направено от хората на Северо-
запада за хората на Северозапада. На
малко места в България в момента се
случват такива културни събития!“ – каза
кметът на Монтана Златко Живков, който
е издател на алманаха заедно с Дружест-
вото на писателите от област Монтана с
председател Мартен Калеев.

„Не само с хляб се живее. Мисля, че
това е библейска мъдрост, която не си
повтаряме достатъчно често. Нека по-
често си създаваме такива невероятни
моменти на културна заедност и кул-

турно общуване, какъвто е алманах
"Огоста", сподели в словото си проф. Ни-
колчина, която по емоционални причини
е свързана с колоритния Северозапад,
включително и с град Вършец.

Във встъплението си към читателите на
алманаха главният редактор на сборника
Мартен Калеев пише: „Всяка литера-
тура, всяко изкуство, има своите непро-
четени книги, неопознати имена,
неоткрити стойности, забравени таланти
и величия. Чрез нашите страници даваме
шанс на читателя за лични откривател-
ства. Алманах "Огоста" вече ня-колко го-
дини прави сериозен опит да припомня,
да осветява имена и произведения, за да
прави възможни и достъпни ярките пос-
тижения от най-новата биография и на
Северозапада, а и на страната. Може би и
затова толкова много хора очакват поред-
ния брой.“

„С новото издание на алманах „Огоста“
прославяме уникалния Северозапад и
родния град. След щафетните четения
„Магическият Северозапад“, посветени
на Радичков и провеждани по инициа-
тива на Регионална библиотека „Гео
Милев“ – Монтана, премиерата на ал-
манаха се превърна в истински празник
на народните будители!“, каза още за чи-
тателите на вестник „Вършец“ писате-
лят-земляк Мартен Калеев.

Евелина ГЕОРГИЕВА

áðîé 11, íîåìâðè 2016 ã. Êàëåéäîñêîï ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ4

На 02.11. 2016 г. в Регионалния ис-
торически музей в Стара Загора се
проведе тържествена церемония по
награждаването на отличените
участници в Националния младежки
конкурс за есе „Аз в бъдещето”.

Конкурсът се организира от об-

щина Стара Загора, НЧ „Родина
1860“, клуб „Млад писател“ и вест-
ник „Teen’s paper“. За първи път тази
година в него се включиха млади
хора от България, Македония и
Русия с общо 89 творби - 72 произ-
ведения на български, 3 творби на
турски език, 3 материала от съседна
Македония и 11 есета от Русия.

Съгласно статута на конкурса, тази
година чуждоезичните материали
бяха оценявани от жури, за което
езикът е роден (майчин) - за есетата
на турски - жури от СНЦ „Етносвят
България”, а за тези на руски език -
от жури от Руски културно-инфор-
мационен център, София.

Есетата на български език бяха оце-
нявани от жури в състав: председа-
тел акад. Благовеста Касабова -
литературен критик и писател и чле-
нове: Даниела Стоева- литератор и
преподавател и Димитър Никленов-
писател и драматург.

Във възрастова група 13 – 18 го-
дини, ІІ-ро място и плакет завоюва
ученичката от 10а клас на СУ „Иван
Вазов“ Вълкана Костова, член на
училищен клуб „Добротворци“.

Желаем на Вики да не спира да се
бори, да следва мечтите си и носи
светлина!

Ива СТЕФАНОВА

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА
НА ЕДНО МОМИЧЕ

ВЪЛНУВАЩА ПРЕМИЕРА, ПОСВЕТЕНА НА
ПРАЗНИКА НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На 28 и 29 октомври 2016 г. СУ „Иван
Вазов”- гр. Вършец за пореден път бе
домакин на Есенно астропарти, което
тази година се реализира по проект на
Виваком - конкурс „Регионален грант“,
който финансира 10 проекта от стра-
ната, сред които е и нашият. Освен Ви-
ваком, спонсор на астропартито бе и
Българска стопанска камара. Целта на
проекта е да мотивира младите хора да
изучават астрономия, да прилагат съв-

ременните информационни технологии
и да променят социалното общуване.

Оркестър „Дефилир” и мажоретният
състав към училището посрещнаха гос-
тите на събитието, а Галя от ІХ клас из-
пълни песен, с която очарова всички
присъстващи. Астропарти „Вършец
2016“ откри Ани Ангелова - директор
на СУ „Иван Вазов“.

Участие в събитието взеха общо 84
ученици от Русе, Враца, София, Пра-

вец, с. Владимирово, област Монтана и
разбира се, от нашето училище. Всички
бяхме обединени от интереса към зага-
дъчния и необятен Космос, към краси-
вото звездно небето, към науката
астрономия. Небесата са едни и същи
за всички, без значение от възрастта и
границите, защото на небето няма гра-
ници, дори и условни!

С интерес слушахме лекциите, под-
несени ни по достъпен начин. Д-р
Сунай Ибрямов - преподавател в ШУ
„Епископ К. Преславски”, катедра
„Теорeтична и приложна физика”, ни
представи презентация на тема „Млади
звезди”. Лекциите „Гравитационни
вълни” и „Оптична интерференция: от
Юнг до гравитационните вълни” ни
представи доц. д-р Иван Стефанов -
преподавател в СУ„Св. Климент Ох-
ридски”, катедра „Квантова електро-
ника”. Александър Куртенков,
докторант в СУ„Св. Климент Ох-
ридски” ни изнесе лекция на тема „За-
тъмнени двойни звезди”, а Иво
Джокин, директор на Общински цен-
тър за извънучилищни дейности и за-

нимания по интереси - с.Байкал, ни за-
позна с проекта „SPACE AWERE-
NESS”.

По време на представянето на про-
екта ни беше възложена задача да на-
правим макет на космическия апарат
„Розета”, кацнал на кометата Чурумов-
Герасименко и заспал там, защото не
можал да разтвори соларните си панели
поради неудобно място. През октомври
се събудил, излъчил последен сигнал и
заспал завинаги.

Астрономът Стефан Станев ни „пре-
несе” в галактическото пространство
със своята лекция „Пътеводител на га-
лактическия живот”. Анета Лазарова,
ученичка от ХІІ б клас в нашето учи-
лище, представи разработката си, с
която стана носител на голямата на-
града на тазгодишния национален кон-
курс „Космосът”.

Забавна част от деня беше и виктори-
ната, подготвена от Габи и Ния -уче-
нички от Х б клас в нашето училище,
от която научихме интересни факти за
Вселената.

Проведохме вълнуващо нощно на-

блюдение на двойни звезди от съзвез-
дието„Лебед” и звезден куп „Плеяди”.
Въпреки облачния ден, вечерта небето
се проясни, сякаш специално за нашето
Астропарти.

И преди да изпратим новите си при-
ятели, с голям интерес изслушахме
лекцията на д-р Владимир Божилов -
преподавател в катедра „Астрономия”
на Физическия факултет на СУ„Св.
Климент Охридски”. От нея разбрахме,
че когато няма рамки и кръгове, чове-
кът разбира мащабите на Вселената. И
в него нараства възхищението към ма-
щабите на науката, на астрономията и
чудесата на Вселената!

Димана ГОШОВА
Ученичка от XIБ клас
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Със заповед № ОХ-816/25.10.2016 г.
на министъра на отбраната на Репуб-
лика България са обявявени вакантни
длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждан-
ски висши училища в страната и в
чужбина във Военномедицинска ака-
демия:

1. За офицери – 44 (четиридесет и че-
тири) вакантни длъжности;

2. За сержанти – 8 (осем) вакантни
длъжности.

Длъжностите ще се заемат след про-
веждане на конкурс, проведен от на-

чалника на Военномедицинска акаде-
мия, като информация за необходимите
документи, условията и реда за канди-
датстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН
ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10,

ет. 2 (всеки вторник
от 08.30 до 16.30 часа)

Емил Иванов, тел. (09527) 21 90 и
GSM 0898 740 104

Срок за подаване на заявленията във
Военно окръжие ІІ степен -Монтана –

02.12.2016 г.

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

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21-90
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