
Първото заседание на новоиз-
брания Общински съвет във
Вършец започна тържествено с
химна на Република България,
химна на обединена Европа и
полагане на клетва от общин-
ските съветници, кмета на об-
щина Вършец и кметовете на
кметства от общината.

"Заклевам се в името на Репуб-
лика България да спазвам Кон-
ституцията и законите на
страната и във всичките си дей-
ствия да се ръководя от интере-
сите на гражданите от община
Вършец и да работя за тяхното
благоденствие" - тази клетва да-
доха на 11.11.2019 г. в Конфе-
рентната зала на СПА хотел
„Съни гардън“ новоизбраните
кмет на община Вършец инж.
Иван Лазаров, общинските съ-
ветници и кметовете на с. Долно
Озирово - Ангел Петров и с.
Спанчевци - Емил Иванов, из-
дигнати от ПП ГЕРБ. Веднага
след като се заклеха, те подпи-
саха клетвени декларации и по-
лучиха удостоверенията си за
избор от председателя на Об-
щинската избирателна комисия
Антон Тошев.

Заседанието откри Областният
управител на област Монтана
Росен Белчев и бе ръководено от
най-възрастния общински съвет-
ник в новоизбрания Общински
съвет – Атанас Маджарски от
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

На тържествената церемония
присъстваха народният предста-
вител за избирателен район
Монтана - инж. Дилян Димит-
ров, Петър Чобанов - преподава-
тел в УНСС - София, служители
от Общинска администрация,
представители на регионални
медии, общественици и граж-
дани.

Архимандрит Антим – прото-
сингел на Видинската митропо-
лия, отслужи тържествен
водосвет за здраве и благоден-
ствие, в съслужение с енорий-
ския свещеник на град Вършец
свещеноиконом Петко Бал-
джиев.

Съгласно Решение на Общин-
ската избирателна комисия,
броят мандати за общински съ-
ветници в община Вършец е 13.
В състава на новия Общински
съвет влизат общинските съвет-
ници: инж. Анатоли Димитров,

Иван Андров, Вътко Маринов,
Адриана Николова, д-р Румяна
Дамянова (ПП ГЕРБ); Васил
Замфиров, Иван Замфиров
(ДПС); Латинка Симова, Атанас
Маджарски (БСП ЗА БЪЛГА-
РИЯ); Благовест Христов,
Ивайло Цветанов (ВОЛЯ), Не-
дялко Томов, Георги Найденов
(БНД).

За председател на ОбС - Вър-
шец бяха издигнати кандидату-
рите на инж. Анатоли Димитров
от ПП ГЕРБ и Латинка Симова
от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

След тайно гласуване, със 7
гласа "ЗА" бе избран инж. Ана-
толи Димитров - досегашен
председател на Общинския
съвет.

„От днес ние не сме отделни
личности с индивидуални инте-
реси. Ние се заклехме. Ние сме
Общински съвет Вършец – зако-
нодателната власт на общината.
Обединяват ни отговорността,
която носим и желанието на
всеки един от нашите избира-
тели за едно по-добро бъдеще.

Надявам се да създадем усло-
вия младите хора да се върнат
във Вършец, да имат работа и
достоен начин на живот, дос-
тойни доходи и да ползват при-
родните ресурси на Вършец по
най-добър начин. Да направим
Вършец умен и зелен град – гра-
дът на младите“ – каза в обръ-
щението си новоизбраният
председател на Общински съвет
Вършец инж. Анатоли Димит-
ров.

Тържествената сесия бе за-
крита с изпълнения на певчески
състав от с. Гаганица.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА

Поводът бе провелият се дву-
дневен семинар за обмен на
добри практики в професионал-
ното образование.

Участваха професионални и
профилирани училища от облас-
тите Монтана, Враца, Видин и
Ловеч.

Като част от предложените но-
вости и възобновени добри
стари практики, директорите и
експертите посетиха модерното
школо и се срещнаха с дирек-
тора и екипа.

Кметът на общината инж. Иван
Лазаров поздрави участниците и
подчерта важността на доброто
професионално образование за
реализацията на младите хора.
Той заяви отвореността на Об-
щината за общи действия за раз-
виване на специалности, които
да са от полза за развитието на
Вършец като курортен и зелен
град, каквато е предлаганата

„техник – озеленител“. От след-
ващата година ще предложат ду-
ално обучение в една паралелка
с професии „Готвач“ и „Рехаби-
литатор на термални проце-
дури“. Професиите са избрани,
за да могат младите хора да ос-
танат и да работят в курортния
град.

Професионалното образование
предполага много възможности

за модерни подходи и иновации,
заяви заместник-министърът на
образованието и науката Таня
Михайлова в разговор с екипа на
Средно училище „Иван Вазов“
във Вършец.

Директорът на школото, Ани
Ангелова, представи дейността
на своите колеги в областта на
професионалната подготовка.
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Инж. Иван Лазаров, чиято
кандидатура за кмет на об-
щина Вършец беше издигната
от ПП ГЕРБ за трети пореден
мандат, е новият - стар градо-
началник, избран на втория
тур на местните избори, про-
веден на 3 ноември.

Той се яви на балотаж срещу
конкурента си от БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ Латинка Симова.

За инж. Иван Лазаров гласу-
ваха 2 061 избиратели от об-
щината, или 53,88 % , а
Латинка Симова получи под-
крепата на 1 714 гласоподава-
тели, което е 44,81 %.

Иван Михайлов Лазаров е
роден на 07.10.1971 г. в гр.
Вършец, семеен, с две деца.
Завършил висше образование
с магистърска степен в Уни-
верситета по хранителни тех-
нологии в гр. Пловдив, с
квалификация инженер-техно-
лог в хранително-вкусовата
промишленост и специалност
"Технология на виното и висо-
коалкохолните напитки". Има
допълнителна квалификация
"Създаване на конкурентнос-
пособни стартиращи фирми"
от Агенцията за регионално
развитие и бизнес център
Монтана. Председател на Об-
щински съвет - Вършец от де-
кември 2009 г. до октомври
2011 г. Досегашен кмет на об-
щина Вършец през два по-
следователни мандата от 2011
г. до 2019 г.

На 11.11.2019 г. той встъпи в
длъжност за трети пореден
мандат, положи клетва да
служи в името и за благото на
жителите на община Вършец и
подписа клетвена декларация.

На церемонията присъстваха
народният представители от
12 МИР- Монтана инж. Дилян
Димитров, Петър Чобанов –
преподавател в УНСС - София
, областният управител на об-

ласт Монтана Росен Белчев,
председателят и членовете на
Общинската избирателна ко-
мисия, свещеници, обществе-
ници, граждани и гости на
Вършец.

В словото си при встъпва-
нето в длъжност, новоизбра-
ният кмет инж. Иван Лазаров
сподели: „Искам да благодаря
на всички, които ме подкре-
пиха за трети мандат. Осъзна-
вам отговорността, която
поемам и обещавам да работя
не само за тези, които гласу-
ваха за мен, а да работя в
името на всички жители на об-
щина Вършец.

На общинските съветници
искам да пожелая да оставят
емоциите от местните избори
зад гърба си и да работим за-
едно за Вършец и в името на
община Вършец. Пожелавам
на тях, на новоизбраните кме-
тове, на себе си, през следва-
щите четири години в ушите
ни постоянно да звучат ду-
мите: да се ръководим във
всичките си действия от инте-
ресите на гражданите на об-
щина Вършец".

На официалната церемония
по встъпване в длъжност, про-
ведена в Конферентната зала
на СПА хотел „Съни гардън“,
областният управител връчи
на Иван Лазаров символичния
ключ на град Вършец и кметс-
ката огърлица-медальон – сим-
вол на изпълнителната власт.
Той подари на градоначалника
българската конституция,
папка и химикалка, с която да
подписва новите договори за
евросредства и биографична
книга за рекордьорката-ле-
коатлетка Йорданка Благоева,
родом от нашия край, която да
го мотивира за постигане на
победи и реализиране на меч-
тите.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВОИЗБРАНИЯТ КМЕТ
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ
МИХАЙЛОВА ПОСЕТИ СУ „ИВАН ВАЗОВ“



На 17.09.2019 г. в Пенсионерски
клуб „Козница“ има голям празник
– празник на българския дух, дър-
зост и сила, затова тук се виждат
пременени и с цветя в ръце членове
на клуба.

Отбелязваме тържествено двата
български празника – 6 септември
– Деня на Съединението и 22 сеп-
тември – Деня на Независимостта.
Председателят на клуба Цеца Ан-
тонова откри срещата с прочувст-
вено слово за тези знакови дати за
българския народ, който е призна-
телен и с дълбок поклон пред под-
вига на нашите предци за
обединение и независимост и
чества тези дати като официални
всенародни празници.

Празникът започна с песни, пос-
ветени на България и българския
корен, изпълнени от певческа група
„Детелина“.

Гост на тържеството беше Ла-
тинка Симова – учител по история
и юрист. С вещина тя започна
своята беседа, с вълнуващи и про-
чувствени слова за силата и дър-
зостта, с която българите се
опълчват на великите сили. Увлека-
телно, наситено с чувства и съби-
тия, г-жа Симова ни преведе през
миналото, с което ние трябва да се
гордеем, да помним и почитаме и
което трябва да предадем на бъде-
щето. С особена тържественост
прозвучаха думите от Манифеста,
произнесени във Велико Търново, в

църквата „Св. Четиридесет мъче-
ници“: „Да живее свободна и неза-
висима България! Да живее
българският народ!“.

Цеца Антонова благодари за увле-
кателната беседа и призова всички
ревниво да пазим историята и ми-
налото си, защото те ни водят на-
пред към бъдещето. Защото
наистина съединението прави си-
лата, а силата носи независимостта.

Тържеството продължи с изпъл-
нения на кларинет от Иван Петров
– гост на празника ни. Той изпълни
„Моя страна, моя България“ и „Аз
знам, Българийо“ и в този миг от-
начало тихо-тихо, а после все по-
уверено зазвучаха гласовете на
присъстващите. Атмосферата стана
още по-задушевна, по-тържествена
и по-емоционална.

Стиховете, които прочете Елена
Йончева, допълниха и повдигнаха
градуса на гордост от това, че сме
българи, че българският трибагре-
ник никога не е бил пленяван.

Ето така – съединението, станало
в душите и мечтите за бъдещето на
българския род, постави началото,
посочи пътя и направи България
равностойна европейска държава.
Ето защо Европа трябва да ни при-
знава и уважава като народ със
силен дух, смели мечти и дързост
да върви напред.

Петрана ВЕНКОВА

ТЪРЖЕСТВО НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ

Нова високопроходима линейка
получи филиала на Центъра за
спешна медицинска помощ във
Вършец. Автомобилът е закупен
по проект "Подкрепа за развитие
на системата за спешна медицин-
ска помощ".

Проектът е финансиран от Ев-
ропейския фонд за регионално
развитие чрез Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 2014-
2020, с общ бюджет 163 897
815,62 лв. и тригодишен срок за
изпълнение до 23 октомври 2021
г. Линейките са оборудвани с
най-модерната апаратура, имат и
сервизно обслужване, за което са
подписани петгодишни дого-
вори.

Област Монтана получи общо
девет нови линейки, като три от
тях са в Монтана, две - в Лом, а

във Вършец, Чипровци, Вълчед-
ръм и Берковица - по една.

“Колата ни е много необходима,
за да можем през зимните месеци
да достигаме и до най-трудно
достъпните места в общината”,
заяви завеждащият филиала за
спешна медицинска помощ-Вър-
шец д-р Румяна Дамянова.

Д-р Дамянова изказа своята
благодарност и признателност
към правителството и народния
представител Ирена Димова - де-
путат от ПП ГЕРБ, с чиято под-
крепа и помощ тази нова
придобивка за спешния меди-
цински център Вършец е вече
факт. „Сигурна съм, че с новата
линейка качеството на услуга за
нашите пациенти ще се подобри
значително“, каза д-р Дамянова.

Спас ЗАРЧЕВ

СПЕШНИЯТ ЦЕНТЪР ВЪВ
ВЪРШЕЦ С НОВА ЛИНЕЙКА Ежегодно нашият пенсионерски

клуб „Козница“ очаква, тачи и по-
чита Деня на народните будители.

Дали защото, един от кметовете на
града, по повод на този празник беше
ни нарекъл „будители“ спрямо вну-
ците и правнуците ни или защото,
помъдрели с годините, мислите ни
отнасят назад във времето, когато
пламенно пеехме и декламирахме
поезията на тези предходници, не
знам…

Но за тазгодишния празник бяхме
подготвили доклади, песни и стихове
с подходяща тематика. А чаровните
момичета от певческата група, с кра-
сивите си бели блузи, станаха светъл
фон на хладния ш мрачен следобед
на 1-ви ноември.

Председателят на клуба откри тър-
жеството и предостави възмож-
ността за песен на група „Детелина“.
Прозвуча в двуглас патриотичната
песен по текст на Л. Каравелов „Ху-
бава си, моя горо“.

Емоционалното слово на Цеца Ан-
тонова ни върна няколко века назад
в мрачното робско време, когато тези
будни люде са вършили своята доб-
родетелна деятелност. Тогава тласъ-
кът към този неподражаем подвиг за
всеки от тях е идвал от повика на
собствената му кръв.

Още през Х-ти век епископ Кон-
стантин е оставил следното прозре-
ние: „Голи са народите без книги и
немощни да се борят без оръжие с
противника на нашите души“. И ще
се сетим за онези, които имат най-съ-
ществен принос да го има днешния
празник. Ще споменем първия – Св.
Йоан Рилски, като пример за себеот-
даване и любов към ближния и оте-
чеството; Климент Охридски,
Черноризец Храбър; ще си припом-
ним за Симеон Велики и Борис І, за
Патриарх Евтимий, за Паисий Хи-
лендарски и Софроний Врачански,
Каравелов, Раковски, Ботев, Левски,
Вазов, Чинтулов, за плеяда честни и
сияйни имена – народни будители!
Тук трябва да прибавим имената на
чипровчаните предвъзрожденци, жи-
вели и творили повече от сто години
преди Паисий Хилендарски. Това е
Петър Богдан Бакшев, който написва
първата „История на България“

(1667 г.). Макар само малка част от
нея да е достигнала до наши дни
(увод и 4 глави), те ни дават пред-
става за историческото качество на
произведението, както и Кръстьо
Пейкич - написал съчинения „Огле-
дало на истината между Източната и
Западната църква“.

Само двайсетина години след тях
изгрява личността на Паисий Хи-
лендарски и неговата „История сла-
вянобългарска“, чиято мощ ще
възпламени напълно и завинаги бъл-
гарския национален дух и ще от-
прищи пълноводната река на нашето
Възраждане.

Голямата част от нашите будители
са работили в самота, в глад и мизе-
рия, в монашеска тишина, в сиро-
машки училища и бедни читалища,
в оскъдица и скиталчество, по скали
и орляци, без никакви средства. И
все пак завинаги са се слели с народ-
ната съдба. Затова пиедесталът им,
сътворен от народа ни е толкова
висок, че ако някой днес търси мяс-
тото си там, то може да бъде един-
ствено в неговото подножие, защото
делата им ще дадат плод в бъдното.
Днес ни е нужно бдение за съвестта,
паметта и духа ни.

След увлекателния разказ на г-жа
Антонова, посветен на будителите,
най-прилягаха песните „Не се срами
българин да си“ и „Нашата мила
страна“, изпълнени от група „Дете-
лина“.

Жаждата ни за още интересни
слова продължаваше. Пред нас се из-
прави със скромния си ръст Елена
Йончева – дългогодишен главен биб-
лиотекар във Вършец. Усмихна се и
ни поведе по пътеката на своя труд –
„115 години театрално дело във Вър-
шец“.

Читалището е основано на
04.06.1900 г. Ето ги някои от учреди-
телите: Дончо Станчев, Алекси Боя-
джийски, свещеник Исай поп Тошев,
Симо Господинов, Димитър Тошкин
и др. И пак той – Дончо Станчев, за-
пален от магията на театъра, поставя
първото представление „Вестникар
ли“ на Ив. Вазов през 1904 г.

През следващите трудни военни го-
дини театралната самодейност нама-
лява, но огънят в сърцата на младите

театрали не гасне. Десетки са учени-
ците, които учат в съседни градове,
които силно желаят да стъпят на те-
атралната сцена. А къде отиват съб-
раните средства? В помощ на
сираците и вдовиците от войните!
Поради липса на читалищна сграда,
пиесите се играят в приспособени за
целта помещения в училището или в
частни къщи.

А внушителната сграда на чита-
лище „Христо Ботев“ извисява ръст
през 1937 г., когато за пръв път се
играе пиесата «Хан Татар».

През 2000-та година вършечени
тържествено отпразнуват 100 го-
дишнината на читалището с пиесата
«Двубой» на Ив. Вазов.

Имена, имена на театрални само-
дейци и творби…

През тази година тържествено бе
отбелязана 115 годишнината на теат-
ралното дело във Вършец. Днес мла-
дите театрали от формация
«Медека» ни радват с таланта и ус-
пехите си на наша и чужди сцени…

Един завладяващ разказ! Една
кратка епопея на незабравените!
Всичко това, събирано с години, под-
редено и написано от Елена. Пред-
стои отпечатването му, за да остане
за поколенията.

Много желание, труд и неугасващ
дух у тази отдадена на театралната
самодейност жена, майка, баба и
прабаба! Самата тя – любител-теат-
рал и декламаторка.

Има ли днес будители? Бъдното ще
покаже! Но със сигурност има отда-
деност и бдение за паметта на вър-
шечени!

Ботевата творба «Пристанала», в
изпълнение на Мария Димитрова ни
възпламени, за да изпеем накрая
всички Вазовата «Де е България».

А слънцето за миг ни се усмихна на
прозореца!

Гергана ЕРМЕНКОВА

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В КЛУБ „КОЗНИЦА“
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Празник е! 1-ви октомври –
Международен ден на възраст-
ните хора. Потокът радостен и
празничен от пенсионери – чле-
нове на пенсионерски клуб „Чина-
рите“ – гр. Вършец не спираше,
отправяйки се към ресторанта на
хотел „Съни гардън“.

Човек колкото и добре и щаст-
ливо да е живял, с времето оста-
рява. Нижеха се дни, минаваха
сезони, набраздяваха се ръце и
лица. Времето безмилостно ни от-
далечаваше от младостта, но
построеното и сътвореното от на-
шите родители и от нас, днес ос-
тава в бъдещето. Душата ни бе
буря в морето, но животът про-
дължаваше.

Празникът, мили хора, посвеща-
ваме на вас – труженици, учители,
поети, писатели, лекари, артисти
и работници, отдали младостта,
знанията си, уменията и силите си
за възхода на нашата Родина. Го-
дини носили и трупали умора на
гърба си и в сърцата си, но мла-
достта им бе изпълнена с много
смях и радост.

Тържеството ни бе открито с
поздрав и благодарствени слова от
председателката на ПК „Чина-
рите“ Савка Серафимова. За да
изразят загрижеността и уваже-
нието към възрастните хора, при-

състваха кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, предсе-
дателят на Общинския съвет инж.
Анатоли Димитров и общинският
съветник Олга Яничкова. Всички
те с голяма благодарност и разби-
ране отправиха поздравления по
случай нашия празник. В знак на
обич и признателност, на всички
присъстващи бяха подарени
цветя.

Гости на празника ни бяха и
представители на пенсионерски
клуб – гр. Берковица.

Приветствие към възрастните
хора поднесе Калинка Алексиева
– член на нашия клуб, а Ева Ди-
мова поздрави всички със стихо-
творението „Празник“.

Потопени в магията, красотата и
вълшебствата на музиката и пес-
ните на оркестър „Вършец“, за-
бравихме за телесните и
душевните болежки, мъки и не-
воли.

Пяхме, танцувахме, веселихме
се с младежки ентусиазъм. Сред
нас бяха и най-възрастните чле-
нове на нашия клуб: Пенка Зафи-
рова и Райна Симова, които по
жар и по дух не отстъпваха на
никой от нас.

Празникът ни не мина без изне-
нади, при което най-голямата на-
града отиде при Катя Попова,
която получи бутилка шампанско.

Тържеството вървеше към своя
край, а навън, обагрените в
жълто-червено листа тихо, едно
след друго, падаха и се трупаха,
както се трупат годините ни.

Житейският ни коловоз не бе
осеян с цветя и рози. Той бе стръ-
мен и трънлив, но благороден и
ентусиазиран, с вяра за един по-
добър и справедлив живот.

Живяхме с простичките думи:
надежда, болка, труд и радост.

Ева ДИМОВА

ОТ МИНАЛОТО С ПРИСЪСТВИЕ
В НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО



От няколко години в пенсио-
нерския клуб „Чинарите“ стана
традиция колективно и дру-
жески да отбелязваме рождените
и именните дни, юбилеите на на-
шите членове. Девизът ни е: „Да
живеем и се наслаждаваме на
живота сега, днес и утре!“

На 31 октомври, в празнична,
топла и приятелска обстановка
беше отпразнуван заедно с част
от членовете на клуба ни рожде-
ния ден на една от изявените и

инициативните членове - Ева
Димова.

Приятелите й от клуба, от со-
циалните мрежи, близки и род-
нини я поздравиха и й пожелаха
здраве, обич, много кураж, са-
мочувствие, доброта и всеотдай-
ност, успешна дейност и
благополучие.

Честит рожден ден, Ева!

Савка СЕРАФИМОВА
Председател на ПК „Чинарите“

ВЕСЕЛ ПРАЗНИК И НАЗДРАВЕ!

МЕСТНИ ИЗБОРИ – І ТУР
На 27 октомври никой от пет-

имата кандидати за кмет на община
Вършец не успя да прескочи 50%-
та бариера и да събере необходи-
мото мнозинство, за да спечели
кметския пост на първия тур, ето
защо жителите на общината ще из-
бират новия управник на втори тур.

На балотажа на 3 ноември, досе-
гашният кмет инж. Иван Лазаров
от ПП ГЕРБ ще се изправи срещу
Латинка Симова от БСП ЗА БЪЛ-
ГАРИЯ, които получиха съответно
46.20% (1 903 гласа) и 20.95% (863
гласа).

Класирането на останалите кан-
дидати според процента на събра-
ните гласове, по данни на ОИК е,
както следва:

Благовест Христов (ВОЛЯ) -
16.14% или 665 гласа;
Любомир Първанов (ПП БЪЛ-
ГАРСКА НОВА ДЕМОКРА-
ЦИЯ) - 12.41% или 511 гласа;
Митко Тимчев (ПП МИР) -
3.187% или 131 гласа.

На първи тур бяха избрани за
кмет на с. Спанчевци: Емил Ди-
митров от ПП ГЕРБ (80,26% или
248 гласа) и кмет на с. Д. Озирово:
Ангел Петров от ПП ГЕРБ (55.93%
или 151 гласа).

Процентното разпределение на
гласовете на избирателите за мес-
тата в бъдещия Общински съвет е
следното:

ПП ГЕРБ - 37.61%;
Движение за права и свободи –
ДПС - 16.26%;
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.19%;
ВОЛЯ - 12.73%;
ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕ-
МОКРАЦИЯ - 11.69%;
Инициативен комитет за неза-
висим кандидат за общински
съветник Олга Кирилова Янич-
кова - 3.03%;
ПП МИР - 2.52%;
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НА-
ЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ -
1.68%;
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГА-
РИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ -
0.28%.

Мандатите за общински съвет-
ници се разпределят по канди-
датски листи на политически
партии и коалиции, както следва:

ПП ГЕРБ – 5 общински съвет-
ници;
ДПС – 2 общински съветници;
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 2 общин-
ски съветници;
ВОЛЯ – 2 общински съветници;
БНД – 2 общински съветници.

Изборният ден на територията на
общината протече спокойно и в
нормална обстановка, краят му бе
обявен в 20.00 ч. По данни на ОИК
няма регистрирани инциденти и
подадени писмени жалби.

Избирателната активност на жи-
телите на община Вършец за кмет
на община и общински съветници
на І тур е 65.73%.

МЕСТНИ ИЗБОРИ – ІІ ТУР
Досегашният кмет на община

Вършец инж. Иван Лазаров от ПП
ГЕРБ бе избран за трети пореден
мандат за кмет на общината на вто-
рия тур на местните избори.

На балотажа, който се проведе на
3 ноември, се явиха инж. Иван Ла-
заров (ПП ГЕРБ) и Латинка Си-
мова (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ).

По данни на Общинската избира-
телна комисия (ОИК), инж. Иван
Лазаров печели битката с 53,88%
(2 061 действителни гласове)
срещу опонента си Латинка Си-
мова, която получи 44.81% от вота
на гласоподавателите (1 714 дей-
ствителни гласа).

Правото си на глас на втория тур
на изборите за кмет на община
Вършец упражниха 3 879 жители
на общината.

Изборният ден на територията на
цялата община протече спокойно и
в нормална обстановка, краят му бе
обявен от Общинската избирателна
комисия в 20.00 ч.

По данни на ОИК, избирателната
активност на жителите на община
Вършец за кмет на община, на вто-
рия тур на местните избори е
59,35%.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 Г.
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Уважаеми съграждани,
Мили хора от община Вършец,

Благодаря Ви за даденото дове-
рие!

Измина тежък месец, в който аз
и моят екип трябваше да се борим
с хули, лъжи и манипулации.
Трябваше да не се поддадем на
същия тон на водене на кампания
и да дадем добрия пример - с дос-
тойнство, почтеност и рационална
програма за настоящето и бъде-
щето на Вършец.

Благодаря Ви, че оценихте това
и застанахте отново до мен! Вие
ми дадохте своя глас, своята воля

и своите надежди за едно гра-
дивно развитие на нашата об-
щина. Сега е мой ред да оправдая
това доверие с дела!

Ще дам най-доброто от себе си,
както винаги съм го правил, за-
щото за мен Вършец е кауза и
съдба!

Очаквам да работим заедно, ще
съм отворен във всеки момент за
Вашите прагматични идеи и пред-
ложения.

Защото община Вършец заслу-
жава най-доброто!

С уважение,
инж. Иван ЛАЗАРОВ

ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО
ПОВОД СПЕЧЕЛВАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ
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Посетих пенсионерския клуб, в
който се помещава една от изби-
рателните секции ден преди мест-
ните избори. Уредничката на
клуба миеше пода.

Останах възхитен от чистотата и
от начина, по който беше подре-
дена секцията, съгласно всички
изисквания за провеждане на из-
борите.

Благодарим ти, Ани – от името
на всички членове на секционната
избирателна комисия!

Изборите в нашата секция пре-
минаха в приветлива и спокойна
обстановка, с чувство на отговор-
ност и внимание към всички изби-

ратели, без инциденти и при-
зшествия, за което допринесоха:
Диана Врежакова, Елисавета Ни-
колова, Благой Иванов, Лиляна
Антонова, Невена Стоянова, Зоя
Димитрова. Специален поклон
пред общественичката Елена Го-
ранова, която, въпреки напредна-
лата си възраст, като член на СИК
допринесе не малко за нормалното
провеждане на изборите.

Благодаря ви, мили хора! Бъдете
живи и здрави, и все така отго-
ворни!

Димо КОСТОВ
Председател на 4-та СИК

ПУБЛИЧНА ПОХВАЛА

Наложи ми се да потърся ня-
колко пъти последните месеци ле-
карите от филиала на „Спешна
помощ“ във Вършец за различни
здравословни проблеми.

Възхитена съм от внимателното
отношение, от загрижеността, от
съветите, дадени ми от д-р Дамя-
нов, д-р Дамянова и д-р Рашкова!

Това са хора с големи сърца,
които ми оказаха компетентна

помощ, седяха редом до мен, до-
като преминат кризисните мо-
менти, съветваха ме дори след
това по телефона.

Изказвам голямата си благодар-
ност и признателност към тези ху-
манни лекари и им желая здраве,
все така да обичат професията си
и да помагат всеотдайно на хо-
рата!

Иванка ЛАЗАРОВА

БЛАГОДАРНОСТ ЗА
ЛЕКАРИТЕ С ГОЛЕМИ СЪРЦА

Ваше Високопреподобие aрхи-
мандрит Антим – протосингел на
Видинската света митрополия,

Ваше Високоблагоговейнство
свещеноиконoм Балджиев – ено-
рийски свещеник на гр. Вършец,

Уважаеми г-н Димитров – На-
роден представител,

Уважаеми г-н Белчев – Областен
управител,

Уважаеми г-н Лазаров – Кмет на
Община Вършец,

Уважаеми колеги Общински съ-
ветници,

Уважаеми гости,
Благодаря за подкрепата и гла-

суваното доверие!
За първи път след демократич-

ните промени в страната ни, Вър-
шец има кмет, който за трети
пореден път е избран по волята на
суверена!

За първи път след демократич-
ните промени в страната ни, Вър-
шец има Председател на
Общински съвет Вършец, който е
избран за трети последователен
мандат!

Изборите отминаха. Изговориха
се неща от градивна критика до
безпочвени лъжи. Това беше най-
черната кампания, която съм виж-
дал. Въпреки това, ние – екипът
на г-н Лазаров, не се пречупихме
и през цялото време се опитвахме
да водим позитивна кампания,
кампания в която изтъквахме
своите достойнства и възмож-
ности, а не негативите на другите.

Това, което е необходимо е про-
мяна в начина по който Вършец се
представя пред външния свят, на-
чинът по който всеки един от нас
участва в този процес и дори пуб-
ликациите, които прави в интер-
нет пространството. Необходимо
е да се ползват всички модерни
начини за добра реклама и подоб-
ряване на имиджа на общината.
За промотиране на доброто.

Тук е мястото да благодаря на

всички колеги общински съвет-
ници, които не се подадоха на
емоцията и бяха коректни в своята
кампания.

Това което остана са обещанията
и предизборните програми.
Всички ние, без значение от пар-
тии и листи декларирахме, че ще
работим за благото на Вършец.
Всички ние дадохме дума, да
бъдем отговорни и справедливи
при вземането на решения и тях-
ната реализация.

Наша трябва да е волята, това
което сме обещали да стане реал-
ност. Всеки от нас трябва да е от-
говорен и със своята професия,
със своите знания и умения да ра-
боти за развитието на oбщината!

Много важно нещо, което искам
да кажа е, че основен приоритет е
подобряването на жизнената
среда на всяко населено място.
Това е многостранен процес. За да
има успех в това начинание
трябва всички активно и заедно да
участваме. Да има разбирателство
и взаимодействие между жители,
бизнес, общинска администрация
и общински съвет.

Нека не забравяме, че един об-
щински съветник след като е из-
бран трябва да търси на първо
място решение на проблема и из-
правяйки се да може да даде гра-
дивно предложение. Не случайно
в закона е заложено, че общин-

ският съветник има право не само
да предлага включване в дневния
ред на заседанията на общинския
съвет разглеждането на въпроси
от неговата компетентност, но и
да внася проекти за решения.

През изминалите осем години се
случиха много хубави неща във
Вършец. Общински съвет Вър-
шец заедно с Кмета на Общината
и Общинска администрация рабо-
тихме със сърце и душа, борихме
се за идеите и мечтите си. Про-
мени се облика на общината.
Взехме решения, които задават
нови хоризонти за развитие!
Предстои още много работа.

Само когато Общински съвет,
Кмет и Общинска администрация
гледат в една посока и се допъл-
ват, само тогава има развитие и
просперитет!

За част от колегите общински
съветници предстоящите позиции
и ангажименти са нещо познато,
вече имат натрупани знания, опит
и самочувствие. За другата част
от общинските съветници, това
преживяване е нещо ново – Вие
сте носители на свежест, нови
идеи и енергия. От днес ние не
сме отделни личности с индиви-
дуални интереси, ние сме Общин-
ски съвет Вършец –
законодателната власт на Общи-
ната.

Обединяват ни отговорността,
която носим и желанието на всеки
един от нашите избиратели за
едно по-добро бъдеще. Надявам
се да създадем условия младите
хора да се върнат във Вършец, да
имат работа, да имат достойни до-
ходи и да ползват природните ре-
сурси на Вършец по най добър
начин.

Да направим Вършец умен и
зелен град, град на младите хора!

Благодаря Ви и Бог да пази Вър-
шец!

инж. Анатоли Димитров

ВСТЪПИТЕЛНА РЕЧ НА ИНЖ. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
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ÂÚÐØÅÖ4
ПРОТОКОЛ №1
Днес 11.11.2019 г. от 16.00 часа

в Конферентната зала на СПА
хотел „Съни гардън“, на основа-
ние чл. 23, ал.1 от ЗМСМА и За-
повед № РД 18-76/05.11.2019 г.
на Областния управител на об-
ласт Монтана се проведе пър-
вото заседание на новоизбрания
Общински съвет – Вършец.

Заседанието беше открито и ръ-
ководено от г-н Росен Белчев –
областен управител на област
Монтана.

На заседанието присъстваха:
Всички 13 новоизбрани съвет-
ници, новоизбраните кметове на
село Долно Озирово и село
Спанчевци, г-н Дилян Димит-
ров-народен представител от ПП
ГЕРБ, г-н Петър Чобанов-пре-
подавател в УНСС – София,, не-
гово Високопреподобие
архимандрит Антим протосин-
гел на Видинската митрополия,
свещеноиконом Петко Бал-
джиев-енорийски свещеник на
гр. Вършец, г-н Антон Тошев-
председател на ОИК-Вършец,
представители на читалища,
сдружения с нестопанска цел,
общинска администрация и
граждани.

Заседанието протече при след-
ния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Полагане на клетва и под-

писване на клетвен лист от :
- новоизбраните общински съ-

ветници;
- новоизбрания кмет на община

Вършец;
- новоизбраните кметове на

кметства – село Долно Озирово
и село Спанчевци

2. Откриване на първото засе-
дание от най-възрастния общин-
ски съветник;

3. Избор на председател на Об-
щински съвет – Вършец.

Г-н Антон Тошев – председател
на ОИК Вършец връчи Удосто-
веренията на новоизбраните об-
щински съветници,
новоизбрания кмет и новоизбра-
ните кметове на кметства.

Г-н Росен Белчев – областен
управител на област Монтана на-
прави обръщение към новоиз-
браните общински съветници,
след което пристъпи към първа
точка от дневния ред.

Новоизбраните общински съ-
ветници - Адрияна Николова Ни-
колова, инж. Анатоли Георгиев
Димитров, Атанас Георгиев Ма-
джарски, Благовест Радославов
Христов, Васил Георгиев Замфи-
ров, Вътко Данаилов Маринов,
Георги Ангелов Найденов,
Ивайло Величков Цветанов,
Иван Димитров Андров, Иван
Калинов Замфиров, Латинка
Салтирова Симова, Недялко
Йорданов Томов и д-р Румяна
Трифонова Дамянова, положиха
клетва и подписаха клетвен лист,
съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗМСМА.

Кметът на община Вършец -
инж. Иван Михайлов Лазаров
положи клетва и подписа клет-
вен лист, съгласно чл. 32, ал. 2 от
ЗМСМА.

Кметовете на кметства село
Долно Озирово – Ангел Иванов
Петров и село Спанчевци – Емил
Димитров Иванов, положиха
клетва и подписаха клетвен лист

, съгласно чл. 32, ал. 2 от
ЗМСМА.

На основание чл. 23, ал. 3 от
ЗМСМА г-н Атанас Маджарски
поема ръководството на първото
заседание на Общински съвет –
Вършец за мандата 2019 – 2023
г.

По предложение на г-н Атанас
Маджарски Общински съвет –
Вършец гласува :

РЕШЕНИЕ № 1
Общински съвет – Вършец на

основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от
ЗМСМА избира временна Коми-
сия за избора на Председател на
Общински съвет – Вършец,
която да се състои от трима чле-
нове.

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

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:

Вътко Данаилов Маринов -
Председател на Временната ко-
мисия

Ивайло Величков Цветанов -
Член

Иван Калинов Замфиров - Член
Гласували: „за”- 13; „против”

– 0; „въздържали се” – 0.

Г-н Атанас Маджарски даде ду-
мата на общинските съветници
за номинации за председател на
Общински съвет Вършец.

Г-жа Адрияна Николова пред-
ложи за председател на Общин-
ски съвет – Вършец – инж.
Анатоли Георгиев Димитров.

Г-н Георги Найденов предложи
за председател на Общински
съвет – Вършец – г-жа Латинка
Симова.

Г-н Атанас Маджарски обяви
20 мин. почивка.

След почивката:
На основание чл. 23, ал. 3,

изр.второ и чл. 24, ал. 1 от
ЗМСМА г-н Вътко Маринов –
Председател на Комисията по
избор запозна съветниците с рег-
ламента по гласуването.

Гласува се тайно. Процедурата
се ръководи от Комисията по из-
бора.

След гласуването се пристъпи
към отваряне на избирателната
урна. Председателят на Коми-
сията – г-н Вътко Маринов из-
вади 13 плика.

РЕШЕНИЕ № 3
Резултати от проведеното тайно

гласуване: 7 гласа за инж. Ана-
толи Георгиев Димитров, 5 гласа
за г-жа Латинка Симова и 1 глас
невалиден-празен плик.

Общински съвет – Вършец на
основание чл. 23, ал. 3, изр.второ
и чл. 24, ал. 1от ЗМСМА избира
инж. Анатоли Георгиев Димит-
ров за Председател на Общински
съвет – Вършец.

Поради изчерпване на дневния
ред, председателят на Общински
съвет – Вършец закри заседа-
нието в 17:45 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински

съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 6 1
(ПРОДЪЛЖАВА ОТ БРОЙ 11)

РЕШЕНИЕ № 760
Общински съвет – Вършец на

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА реши:

Утвърждава за учебната
2019/2020 г. една маломерна па-
ралелка в СУ „Иван Вазов“, гр.
Вършец, а именно: X „б“ клас –
14 ученици; Професия „Техник
озеленител“, специалност „пар-
ково строителство и озеленя-
ване“.

Гласували поименно: “за” –
13 – инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, Б. Христов, И. Цвета-
нов, Г. Найденов, Р. Радков, Г.
Иванов и С. Сълков; “против”
– няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 761
Общински съвет – Вършец на

основание точка X, подточка 45
и 46 от Решение № 943-МИ
София, 02.09.2019 г., на Цен-
тралната избирателна комисия
реши:

1. Определя Петър Ганчев Сте-
фанов – зам.- кмет на община
Вършец за временно изпълня-
ващ длъжността Кмет на Об-
щина Вършец /от деня, следващ
деня на решението за регистра-
ция в Общинска избирателна ко-
мисия, гр. Вършец на настоящия
кмет, за кандидат за кмет на об-
щина Вършец в предстоящите
избори за общински съветници
и кметове на 27.10.2019 г., до по-
лагане на клетва от новоизбра-
ния кмет на община Вършец/.

2. Определя Петя Костадинова
Цветкова – технически сътруд-
ник на кметство с. Долно Ози-
рово за временно изпълняваща
длъжността кмет на кметство с.
Долно Озирово /от деня, след-
ващ деня на решението за ре-
гистрация в Общинска
избирателна комисия, гр. Вър-
шец на настоящия кмет, за кан-
дидат за кмет на кметство с.
Долно Озирово в предстоящите
избори за общински съветници
и кметове на 27.10.2019 г., до по-
лагане на клетва от новоизбра-
ния кмет на кметство с. Долно
Озирово, община Вършец/.

3. Определя Катерина Димит-

рова Давидова – технически
сътрудник на кметство с. Спан-
чевци за временно изпълняваща
длъжността кмет на кметство с.
Спанчевци /от деня, следващ
деня на решението за регистра-
ция в Общинска избирателна ко-
мисия, гр. Вършец на настоящия
кмет, за кандидат за кмет на
кметство с. Спанчевци в пред-
стоящите избори за общински
съветници и кметове на
27.10.2019 г., до полагане на
клетва от новоизбрания кмет на
кметство с. Спанчевци, община
Вършец/.

Гласували поименно: “за” –
13 – инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, Б. Христов, И. Цвета-
нов, Г. Найденов, Р. Радков, Г.
Иванов и С. Сълков; “против”
– няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 762
Общински съвет – Вършец на

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА реши:

1. До произвеждането на избо-
рите за общински съветници и
кметове на 27.10.2019 г., вест-
ник „Вършец“ да излезе в два
броя - на 07.10.2019 г. и на
21.10.2019 г., като материалите
се подават съответно за първия
брой до 27.09.2019 г., а за втория
брой до 11.10.2019 г.

2. Всяка партия или коалиция,
регистрирала се за участие в
местните избори в община Вър-
шец, може да публикува предиз-
борни материали в рамките на
половин страница във всеки от
двата броя на вестника, с из-
ключение на първата и послед-
ната страница.

3. Публикуването на агитаци-
онните материали да се извърши
при спазване на Решение № 794-
МИ София, 27.08.2019 г. на Цен-
тралната избирателна комисия.

4. Определя цена на една пуб-
ликация – 100 лв. /сто лева/,
която се заплаща на община
Вършец преди да бъде публику-
ван агитационният материал във
в. “Вършец“.

Гласували поименно: “за” –
13 – инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О.

Яничкова, Б. Христов, И. Цвета-
нов, Г. Найденов, Р. Радков, Г.
Иванов и С. Сълков; “против”
– няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 763
Общински съвет – Вършец на

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА реши:

1. Одобрява и приема: списък
на инвестициите в активи пуб-
лична общинска собственост,
направени от „ВиК“ ООД, гр.
Монтана през 2019 г. в община
Вършец, като част от одобре-
ната инвестиционна програма,
във връзка с изпълнение на ан-
гажимент за минималното ниво
на инвестициите, съгласно при-
ложението към настоящото ре-
шение, включващо 7 /седем/
обекта на обща стойност 31
709.32 лв., без ДДС /тридесет и
една хиляди седемстотин и
девет лева и тридесет и две ст.
без ДДС/, а с ДДС 38 051.18 лв.
/тридесет и осем хиляди петде-
сет и един лева и осемнадесет
ст. с ДДС/.

2. Предава управлението на
приетите активи по т. 1 от нас-
тоящото решение в Асоциа-
цията по „ВиК“ на обособената
територия, обслужвана от „Во-
доснабдяване и канализация“
ООД, гр. Монтана и предава съ-
щите за стопанисване, поддър-
жане и експлоатация на
действащия „ВиК“ оператор,
чрез допълване и/или актуали-
зиране на приложение № 1 от
договора за изпълнение на дей-
ностите по чл.1 98о, ал. 1 от За-
кона за водите.

Гласували поименно: “за” –
13 – инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, Б. Христов, И. Цвета-
нов, Г. Найденов, Р. Радков, Г.
Иванов и С. Сълков; “против”
– няма; “въздържали се” –
няма;

Поради изчерпване на днев-
ния ред, председателят на об-
щински съвет – Вършец закри
заседанието в 15:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински

съвет – Вършец

Със заповед № ОХ-
953/21.10.2019 г. на Министъра
на отбраната е разкрита про-
цедура за обявяване на вой-
нишки длъжности във военни
формирования от състава на
Съвместното командване на
силите (СКС) за приемане на
военна служба на лица, завър-
шили граждански средни или
висши училища в страната и в
чужбина, както следва:

1.1. за в. ф. 48960 – Бургас – 52
войнишки длъжности;

1.2. за в. ф. 42610 - Козарско– 2
войнишки длъжности ;

1.3. за в. ф. 52480 – София – 2
войнишки длъжности;

1.4. за в. ф. 28860 – Г.Малина –
36 войнишки длъжности;

1.5. за в. ф. 52210 – Банкя– 2
войнишки длъжности;

1.6. за в. ф. 22980 – София – 23
войнишки длъжности;

Срок за подаване на доку-
менти - 23.12.2019 г.

За информация:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

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

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

095 272 190 и GSM 0889 661 054

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

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

ОО ББ ЯЯ ВВ АА
Продавам или давам под наем

павилион „Бангладеш“, на ул.
„Република“.

Тел. : 0879 858 655.

П Р ОД А ВА М :
Рафт за консерви;  кухненски

шкаф – бял; телевизор; дърва
за огрев; 2 бр. единични гарде-
робчета; ученическо бюро; 2
бр. единични легла с дюшеци;
печка на дърва; различни раз-
мери бидони; вълнени одеяла;
възглавници; парно за „Лада“ –
2 бр., ново; диван.

За справки: тел. : 0879 858
655.

МАЛКИ
ОБЯВИ



Ученици от СУ „Иван Вазов“ за
трета поредна година участваха в
инициативата „Запознайте се и про-
грамирайте“, която се провежда по
време на Европейската седмица на
програмирането. Инициативата е
създадена с цел да подкрепи изграж-
дането на свят, в който младите хора
притежават необходими дигитални
умения за успешно развитие.

СУ „Иван Вазов“ участва в ини-
циативата чрез Сдружение „Ва-
зовци“ и проекти на Радка
Костадинова – преподавател в учи-
лището. Над 100 ученици влязоха в
света на програмирането по интере-
сен и забавен начин. За участието си
през 2018 г., училището беше отли-
чено с награда – грамота и плакет от
МОН.

Три събития се осъществиха в учи-
лището в периода от 8 до 11 октом-
ври 2019 г.

Инициативата стартира с „Учи-
лище за роботика“ ,официално от-
криване от Петя Цветкова –
помощник- директор в училището и
музикални изпълнения на талан-
тливи ученици на учителя по музика
Камен Пунчев. Петър Стефанов –
зам.-кмет на община Вършец позд-
рави всички присъстващи за учас-
тието в седмицата на
програмирането и пожела успех на
инициативата и участниците в нея.
Учениците бяха поздравени и от
Евелина Георгиева – общински екс-
перт по образованието и гл. редактор
на вестник „Вършец“. Присъства-
щите се запознаха с отбор „Skynet“.
Двама от членовете му: Бенджамин
Горанов и Дейвид Давидов, пред-

ставиха своето виждане за роботи-
ката и програмирането и разказаха
за участието си в Националното със-
тезание по роботика, представиха и
видеоклип от него. 

Участници със затаен дъх се за-
познаха с дизайна на робота. Beн-
циcлaв Cтaмeнoв – преподавател по
информатика и информационни тех-
нологии ги въведе в програмирането
на робота LEGO Mindstorm. Всички
с огромно внимание следяха от ек-
рана програмирането, командите и
реализирането на програмата. За-
познаха се със сензорите на робота,
а самият робот се програмира на
място, така че да се движи по чер-
ната линия и да спира при доближа-
ване на преграда. 

Следващият ден бе посветен на
светлината, светлинно базирани тех-
нологии и производство на свет-
линни източници. Учениците се
срещнаха с Георги Димитров – спе-
циалист по съвременни източници
на осветление, който по увлекателен
и интересен начин ги запозна със
съвременните тенденции на изкуст-
веното осветление и с приноса на
местното производство за модерни-
зиране на осветлението в българ-
ските училища. В този ден
официален гост беше Ани Ангелова
– директор на училището. Послед-
ваха игрите „Аз съм робот“ и
„Бинго“. В първата учениците тряб-
ваше да насочват робота Тереза да
изпълни своята мисия. А във втората
игра трябваше да направят линии на
Бинго картон с правилни отговори
от областта на програмирането. Аб-
солютен победител във втората игра

беше Дейвид Давидов от 10а клас ,
а в първата – Доброслав Иванов от
12а. Победителите и всички активни
участници в игрите получиха на-
гради. След игрите присъстващите
се запознаха с научния проект на
отбор „Skynet“. „Нека бъде свет-
лина“ е изследователски проект,
който беше осъществен с дейта-ло-
гера „Einstein Lab II“. С него се из-
следваха съвременните източници
на осветление, разпространени в
град Вършец. Елина Миронова, Те-
реза Стефанова, Бенджамин Тодо-
ров и Дейвид Давидов разказаха за
изследванията, за резултатите и как
влияят съвременните източници на
осветление на човешкото здраве.

Седмицата на програмирането се
закри на 11 октомври. Д-р Милена
Крумова – преподавател в УНСС и
ТУ – гр. София се срещна като лек-
тор с ученици от 10 до 12 клас. Тя
разказа за нуждата от познаването
на програмирането и съвременни
технологии в образованието и за-
позна учениците с много приложе-
ния, които могат да са им в помощ
при разработване на техни домашни.
Във втората част на събитието, уче-
ниците в компютърния кабинет на
гимназията се научиха да правят QR
код, с който да изпратят домашната
си работа на преподавателя, научиха
се да изработват свой блог. Всички
ученици получиха списък с голям
брой образователни приложения, с а
с някои от тях се запознаха директно
в компютърния кабинет. 

В рамките на инициативата учени-
ците се срещнаха и с робота Бобо,
запознаха се с образовани и компет-
ентни в областта на програмирането
хора, ръководещи производства и
образователни кампании.

Участниците в трите събития по-
лучиха сертификати и награди – те-
ниски, шапки и брошури. 

Трите събития в СУ „Иван Вазов“
станаха възможни, благодарение на
подкрепата на Фондация „Работил-
ница за граждански инициативи“,
SAP България и Techsoup, в рамките
на инициативата „Запознайте се и
програмирайте“. 

Радка КОСТАДИНОВА

СУ „ИВАН ВАЗОВ“ УЧАСТВА В „ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ
И ПРОГРАМИРАЙТЕ“ С ТРИ ИНИЦИАТИВИ
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От 2019/2020 учебна година СУ
„Иван Вазов“ е част от пилотен про-
ект на Национален център за об-
ществено здраве и анализи
„Училища за здраве в Европа“, в
който са включени представители на
43 европейски страни. Акцентът на
дейностите е здравословно хранене
и системни занимания със спорт. Го-
ляма част от навиците, свързани с
начина на живот, се изграждат в
детска възраст. Поради това децата,
които са научени правилно да под-
бират хранителния си режим и да
спортуват ежедневно, е по-вероятно
да водят здравословен живот като
възрастни. 

По интригуващ и занимателен
начин ученици и учители превър-
наха деня в истински празник на
здравето – изработиха табла, презен-
тации и брошури, свързани със здра-
вословния начин на живот,
хигиенните правила при хранене,
значението на цветовете на плодо-
вете и зеленчуците и профилактика
на зъбите. Бяха проведени и диску-
сии по темите „За и против веган-
ството“, „Хранителни нарушения –
от затлъстяване до анорексия“, както

и изследване на лечебните свойства
на билките.

Предизвикателството да бъдат мо-
тивирани учениците, както и да при-
влекат съмишленици, се превърна в
надпревара и забавление за всички,
помогна на подрастващите да се
справят с част от проблемите на на-
шето съвремие и провокира у тях ин-
терес и желание да продължават да
работят по темата. Инициативата
срещна подкрепа и от страна на ро-
дителската общност с представител
Наталия Бърборска – утвърден рес-
торантьор и кулинар, която демон-
стрира на децата, че здравословното
хранене може да бъде и забавно и ги
зарадва със свои специалитети.

Подходът „училище, утвържда-
ващо здраве“ става концепция, при-
зната и приета в цяла Европа и
Централна Азия, като осъществява-
нето на дейности на регионално и
местно ниво в училищата прогре-
сивно нараства. Здравите деца имат
по-голям капацитет за обучение, гри-
жат се за себе си и за другите, вземат
правилни решения и поемат контрол
върху обстоятелствата на живота.

Албена ЦВЕТКОВА

СУ „ИВАН ВАЗОВ“ – УЧИЛИЩЕ,
УТВЪРЖДАВАЩО ЗДРАВЕ

От края на 2018 г. СУ „Иван Вазов“
– Вършец  е партньор по проект
„СПА зони за Европа“ , договор  №
2018-1-IT02-KA229-048106_3   по
програма Еразъм +, КД 2. Другите
две училища - партньори са от Фиу-
джи, Италия и Шавиш, Португалия.
И трите града са термални СПА ку-
рорти. Целевата група са ученици на
възраст от 9 до 12 години. Целта на
проекта е да се запознаят учениците
с устойчивото развитие на трите
СПА курорта от партниращите дър-
жави (България, Португалия и Ита-
лия). Учениците се запознават със
значението на устойчивостта за раз-
витието на териториите,  изготвят
видеа и онлайн дневници и имат въз-
можност да общуват на английски
език. 

Досега се реализираха 4 мобил-
ности по проекта. През месец януари
2019 г. учители от СУ „Ив. Вазов“
посетиха град Фиуджи, Италия, къ-
дето се проведе първата мобилност,
на която учители от трите партни-
ращи училища изготвихме и обсъ-
дихме програмата на проекта, датите
на мобилностите, поставихме нача-
лото на уебсайта на проекта, фей-
сбук и etwinning страниците му.
Всички партньори представихме
презентации за околната среда и со-

циално-културните характеристики
на градовете и държавите си, както и
за своите училища. 

В периода 13-21.05.2019 г. 18 уче-
ници от нашето училище се вклю-
чиха в мобилността в град Шавиш.
Те имаха възможността да посетят
своите приятели от Португалия, да
се запознаят с техния начин на
живот, да учат в продължение на
една седмица в тяхното училище и
да посетят различни забележител-
ности в града и региона. Любезните
домакини осигуриха на децата ден в
СПА центъра на града. Ходихме на
обиколка с екскурзовод из града и се
запознахме с неговата история и кул-
тура. Посетихме местния пазар, кре-
постта, Професионалната гимназия
по туризъм (където децата учиха как
да приготвят традиционни португал-
ски сладкиши, шейкове, да правят
масажи). Ходихме във фабриката
Кампилио за бутилиране на мине-
рална вода и се запознахме с целия
производствен цикъл. Посетихме
природен резерват Ботикас парк, къ-
дето децата видяха как се развъждат
риби, как работи воденица и научиха
за развитието на местния туризъм.
Всичко това бе описано от децата в
специално изготвен блог. Учениците
се научиха как да разчитат QR ко-

дове. На връщане от Шавиш, ние,
учителите от СУ „Иван Вазов“, орга-
низирахме екскурзия на децата в
Мадрид.

Следващата мобилност беше само
за учители. В периода 27.06.-
2.07.2019 г. нашето училище беше
домакин на мобилността, по време
на която учители от трите страни
партньори обсъдиха развитието на
проекта до момента и попълниха
нужната документация. Бяхме орга-
низирали конференция на тема „Ус-
тойчиво развитие на туризма в
община Вършец“ и среща с кмета на
общината.

В периода 6.11.-13.11.2019 г. се
проведе следващата мобилност с 21
ученици от нашето училище в град
Фиуджи, Италия. При пристигането
ни организирахме екскурзия на на-
шите възпитаници из Рим. По време
на престоя ни във Фиуджи нашите
ученици посетиха исторически и
културни забележителности във
Фиуджи и Акуто, учиха как да тан-
цуват традиционни италиански
танци, имаха уроци по италиански.
Домакините ни заведоха на местното
голф игрище, където децата полу-
чиха първите си уроци по голф. По-
сетихме местната фабрика за
бутилиране на минерална вода и се

запознахме с целия процес на бути-
лирането й. Ходихме в СПА центъра,
където научихме за лечебната сила
на местната вода. Посетихме Профе-
сионалната гимназия по кетъринг,
където домакините показаха на уче-
ниците как да декорират торти, да
правят паста и сладки. Учениците
описаха своите впечатления в блога
на проекта.

Родителите и местната общност и
в двата града – Шавиш и Фиуджи –
се погрижиха за комфорта, изхран-
ването и забавлението на децата
участващи в проекта. 

През месец април 2020 г. предстои
нашето домакинство на повече от 60
ученици и учители от трите учи-
лища. Надяваме се, че местната вър-
шечка общност ще бъде съпричастна
в тази ни инициатива и ще ни по-
могне да представим подобаващо и
нашия малък курорт пред гостите ни.
Отправяме апел към всички пред-
приятия и хотели, които имат жела-
ние, да ни поканят на територията си
и да запознаят децата със своята дей-
ност. За връзка – Катя Замфирова
имейл: katia_zam@abv.bg

Катя ЗАМФИРОВА

СПА ЗОНИ ЗА ЕВРОПА 

продължава от 1 стр. >>>
В училището над 550 ученици се обу-

чават в профилите „Икономическо раз-
витие“, „Чужди езици“ и
„Природоматематически“, както и по
професиите „Хотелиер“ и „Техник-озе-
ленител“. Интердисциплинарните
уроци в училището са разработени от
по няколко учители. Педагозите са пре-
минали и курс по сугестопедия, което
много помага за адаптиране на трудния
учебен материал.

Залага се много на практиката и из-
несеното обучение. Това се случва,
благодарение на партньорства с биз-

неса и монахините от Клисурския ма-
настир, където има уникални расти-
телни видове.

Имат създадена и ученическа компа-
ния. Тук се правят публични защити,
на които учениците защитават свои
тези пред учители, родители и общест-
веност.

Озеленяването и най-разнообразните
изделия в цялото училище – в двора,
както и мебелите в коридорите и
стаите, са дело на самите учители и
ученици. Тук имат собствена метеоро-
логична станция и слънчев часовник.

Петя ГЕНОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИ-
ХАЙЛОВА ПОСЕТИ СУ „ИВАН ВАЗОВ“
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В ранни зори, възрастните хора
от пенсионерски клуб «Коз-
ница» се събираха край парки-
рания пред клуба автобус, за да
се впуснат в поредното вълну-
ващо пътешествие през дебрите
на величествения планински
проход Троян – Кърнаре с над-
морска височина 800 м., от къ-
дето се открива великолепна
гледка.

Първата ни дестинация беше
гр. Стара Загора. Посетихме
местния исторически музей,
построен върху древна  римска
улица, в който са съхранени над
100 000 съкровища от древ-
ността. Тези безценни находки
разкриват над 8 000 годишната
история на града и региона.

Продължихме към с. Черни
Осъм, където ни очакваха нови

приключения и изненади в При-
родонаучния музей, построен
през 1975 г. През 1956 г. мест-
ният учител Илия Христов за-
почва да препарира животни и
птици, срещащи се в Троянския
дял на Стара планина, за да ги
показва в обучението по биоло-
гия. С  течение на времето инте-
ресната сбирка започва да
привлича посетители от цялата
страна и по-късно с експонатите
на учителя Христов е обзаведен
музея, с  помощта на ученици,
учители и цялата общественост
в селото. През годините колек-
цията непрекъснато се разши-
рява и обогатява – от
най-малките: птици, бозайници,
влечуги, до най-едрите екзем-
пляри, като сърни, елени, вълци,
лисици, мечки, които оставят не-

забравими спомени у посетите-
лите.

На другия ден потеглихме за
Троян, посетихме Троянската
Света обител, където се съхра-
нява копие от иконата на Света
Дева Троеручица, помогнала на
много жени да се сдобият с
рожби след молитви пред ико-
ната. Помолихме се и ние за
здраве и дълголетие.

Преданието говори за монаси
от Атон, които отиват във
Влашко със светинята на манас-
тира – чудотворната икона на
Богородица Троеручица, която е
копие на старата чудотворна
икона в Хилендарския манастир
(ХІV век). Иконата е осветена на
6 август 1935 г. от Великотър-
новския митрополит Иларион
Критски в чест на успението на
Пресвета Богородица.

Жилищните корпуси на Троян-
ския манастир са изградени от
дърво във възрожденски стил.
Васил Левски тук основава час-
тен  (местен) революционен ко-
митет, но поради настаняване на
турски части в манастира, той не
участва пряко в Априлското въс-
тание.

Удовлетворени и доволни от
преживяното през двата вълну-
ващи дни, се прибрахме по до-
мовете си, за да ни грабнат
отново ежедневните домашни
задължения.

Захаринка НИКОЛОВА

ВДЪХНОВЯВАЩ ПРЕХОД ПРЕЗ ПРОХОДА ТРОЯН – КЪРНАРЕ

С курбан за здраве на 8 ноем-
ври в с. Спанчевци отбелязаха на
храмовия празник на църквата
„Св. Архангел Михаил“.

Празникът започна с водосвет,
отслужен от отец Захарий. Той
пожела мир и на жителите на
китното балканско село.

Последва раздаването на кур-
бана – понеже е петък, той бе бо-
бена чорба и риба.

Хората в селото се обединиха в
молитвите си за честити и
здрави дни.

Храмът е построен през 2007 г.
Тогава той е осветен от видин-
ския митрополит Дометиан на
празника Рождество Богоро-
дично. От тогава до днес, тради-
цията да се прави курбан на
днешния ден не е прекъсвана.

Петя ГЕНОВА

ХРАМОВ ПРАЗНИК В 
СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

3 декември е #ЩедриятВтор-
ник – Световен ден на дарител-
ството и доброволчеството, на
който благотворителните органи-
зации използват силата на соци-
алните медии, за да достигнат до
сърцата на милиони дарители в
над 110 държави по целия свят.

#GivingTuesday е глобална ини-
циатива. Идеята се появява в
САЩ през 2012 г. като реакция
спрямо Черния петък и манията
по безконтролно пазаруване по
празниците, когато повечето
хора, заливани отвсякъде с рек-
ламна информация, купуват
твърде много и ненужни вещи.

#Щедрият вторник/#GivingTu-
esday се отбелязва за първи път в
България през 2014 г. по инициа-
тива на Фондация BCause, член
на CAF Global Alliance. Създаден
е и сайт
http://givingtuesday.bcause.bg, с
идеята да привлича съмишле-
ници.

В България партньорът на дви-
жението #ЩедриятВторник е
Фондация BCause, която избра за
фокус на кампанията тази година
образованието и мотото „Лично

за дарителството в училище“. 
Средно училище „Иван Вазов”

–  Вършец откликна на поканата
на организаторите и идеята ни за
„Кът на грамотността“ бе из-
брана и включена в инициати-
вата.

Нашата кампания предвижда да
се създаде в училището ни „Кът
на грамотността“, който ще
включва пейка - отворена книга
и къщичка за книги. Пейката ще
бъде закупена, а къщичката ще
бъде изработена от наши уче-
ници. Книгите ще се набират от
самите ученици. Инициативата е
на Ученическия съвет при СУ
„Иван Вазов“ и учениците ще са

водещи при нейното реализи-
ране. От  осъществяването й ще
се възползва широк кръг от мест-
ната общност - ученици, учи-
тели, граждани.

Акцията разчита на родители,
бивши ученици, съседи и при-
ятели и може да бъде подкрепена
с онлайн дарения в Платфор-
мата.бг и ДМС, и с дарителски
SMS на номер 17777 с текст
DMS KNIGA.

Имената на всички дарители ще
бъдат показани веднага на сайта
на кампанията, освен желаещите
анонимност. Нека заедно да про-
меним нашето училище!

Ваня СТРАХИЛОВА

СУ „ИВАН ВАЗОВ” СЕ ВКЛЮЧВА В
#ЩЕДРИЯТВТОРНИК С ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КЪТ НА ГРАМОТНОСТТА

Туристическият информацио-
нен център (ТИЦ) във Вършец
получи пет нови електрически
велосипеда за планинско коло-
ездене. Новият атракцион ще се
предлага на туристите на града
и местните жители от април
2020 г.

Велосипедите са предоста-
вени безвъзмездно чрез пар-
тньорите на Община Вършец –
„АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИО-
НАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗ-
НЕС ЦЕНТЪР 2000“ – гр.
Монтана, по проект „Съв-

местно приключение по пла-
нинските пътеки“, финанси-
рани от Програма Интеррег
V-A Румъния-България.

Планинските електрически
велосипеди са снабдени с GPS
система.

Първи изпробваха новите
електровелосипеди служите-
лите от Туристическия инфор-
мационен център, като
направиха велоразходка  до
местността „Иванчова поляна“
край Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТИЦ ЩЕ ПРЕДЛАГА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ
ЗА ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ

По инициатива на Туристи-
ческия информационен център
към община Вършец, две ин-
формационни табла  улесняват
туристите и гостите на курор-
тния град.

Таблата са в самия център на
града, като новото е поставено
на входа на емблематичната
Слънчева градина, а другото,
намиращо се на главната улица
пред Туристическия информа-
ционен център е с обновена
карта и ремонтирана дървена
конструкция.

На тях, върху картата с ули-
ците на Вършец са указани 43
категоризирани места за наста-

няване (хотели, бунгала, къщи
за гости, стаи за гости), с ад-
реси и телефони за връзка и са
обозначени забележителнос-
тите и атракциите в града.

Монтираното осветление поз-
волява информационните табла
да бъдат използвани от турис-
тите денонощно.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБНОВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ
ТАБЛА УЛЕСНЯВАТ ТУРИСТИТЕ

ВЪВ ВЪРШЕЦ
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По случай 13 ноември – Све-
товния ден на добрата дума, на-
шата съгражданка -
пенсионерката Райна Симова, не
забрави хората от Центъра за
настаняване от семеен тип на

лица с физически увреждания
във Вършец, като ги поздрави,
пожела им здраве и дълголетие и
ги почерпи със сладкиши.

Катя ПОПОВА

ЗА ДОБРОТАТА И ДОБРАТА ДУМА


