
18 декември от 18.00 ч. – Ко-
леден благотворителен концерт
с участието на ученици от СУ
"Иван Вазов" - гр. Вършец

място: НЧ “Христо Ботев
1900”

21 декември от 17.00 ч. – Ко-
леден концерт, организиран от
НЧ “Христо Ботев 1900“с учас-
тие на самодейци

място: НЧ “Христо Ботев
1900”

21 декември от 18.00 ч. – Ко-
леден концерт

място: НЧ “Пробуда 1934 -
Заножене”, кв. Заножене

21 декември от 17.00 ч. - Ко-
леден концерт

място: НЧ “Изгрев 2019” - с.
Горна Бела Речка

22 декември от 17.30 ч. - Рож-
дественски концерт на Българ-
ска евангелска църква - Вършец

място: НЧ "Христо Ботев
1900"

25 декември от 18.30 ч. – Ко-
леден концерт

място: НЧ "Просвета1922" - с.
Горно Озирово

27 декември от 12.00 ч. – Ко-
леден концерт

място: НЧ "Васил Левски
2015" - с. Драганица

27 декември от 18.00 ч. – Ко-
леден концерт

място: НЧ "Просвета1946" - с.
Долно Озирово

28 декември от 12.00 ч. – Ко-
леден концерт

място: кметството в с. Долна
Бела Речка

28 декември от 12.00 ч. – Ко-
леден концерт

място: “НЧ "Просвета 2005" -
с. Черкаски

28 декември от 18.00 ч. – Ко-
леден концерт

място: “НЧ "Просвета1935" -
с. Спанчевци

1 януари от 00.30 ч. - народно
веселие и посрещане на Новата
2020 година на Централния
градски площад, с участието на
Духов оркестър "Вършец":
празнична заря, безплатно вино
и новогодишна баница с къс-
мети.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

П Р О Г Р А М А
НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

В края на ноември ДАЗД
връчи престижните си награди
“Аз гарантирам щастливо
детство“.

Общини, юридически лица,
доставчици на социални ус-
луги за деца, детски градини,
училища, центрове за специ-
ална образователна подкрепа и
читалища бяха сред награде-
ните в четири категории.

Само три общински адми-
нистрации – Вършец, Банско и
Варна, получиха признание за
усилията за подобряване на
живота на децата в България.

Общинска администрация
Вършец получи ОТЛИЧИТЕ-
ЛЕН ЗНАК „АЗ ГАРАНТИ-
РАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“
В КАТЕГОРИЯ „УСПЕШНА
ПРОМЯНА“ за съвместната си
работа с Център за обществена
подкрепа – кв. Раковица, Бер-
ковица.

Наградата бе връчена на зам.-
кмета Петър Стефанов и на
Теодора Генова, управител на
социалната услуга.

Основен критерий, по който
се присъждат отличителните
знаци, е приносът в грижата за
децата и за дейности и ини-
циативи, допринасящи за съз-
даването на условия за тяхното
пълноценно развитие.

Церемонията се водеше

лично от председателя на
ДАЗД д-р Елеонора Лилова, а
денят бе избран не случайно –
на 20 ноември се навършват 30
години от подписването на
Конвенцията за правата на де-
тето на ООН.

Важността на наградите бе
потвърдена от присъствието на
цялото ръководство на Соци-
алното министeрство - Бисер
Петков - министър на труда и
социалната политика, Лазар
Лазаров, Зорница Русинова и
Султанка Петрова - зам.-ми-
нистри на труда и социалната
политика. Миинистър Бисер
Петков изказа задоволството
си, че наградите стават тради-
ция с това тяхно второ издание.

„Дълбоко символично е това,
че в седмицата на детето коле-
гите от Държаната агенция за
закрила на детето са избрали
точно този ден, за да връчат го-
дишните награди „Аз гаранти-
рам щастливо детство”. Радвам
се, че началото, което беше
поставено миналата година
има своето продължение и вяр-
вам, че ще има за много години
занапред, защото то отдава
признание на това, което мисля
че ни обединява всички нас,
събралите се тук, именно же-
ланието ни, искрения ни стре-
меж да осигурим на нашите
деца щастливо детство”, каза
министърът.

ЦОП – Берковица, кв. Рако-
вица работи с Община Вършец
от няколко години като предос-
тавя интегрирани услуги в под-
крепа на децата – здравни,
социални, образователни, пси-
хологически. Те се извършват
на терен, като социалните ра-
ботници са постоянно сред
нуждаещите се. „Благодаря на
Община Вършец, че безрезер-
вно ни се довери и съвместната
ни работа дава резултат. Благо-
дарим на ДАЗД, че оцениха, че
и една малка община, като на-
шата, може да върши големи
неща.“

продължава на 2 стр. >>>

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

В очакване сме на светлите
Коледни празници и на Нова
година. Сърцата ни се изпълват
с радост и празнични чувства.
Светът около нас ни се струва
по-светъл и добър.

Обръщам се към вас в този
специален момент на надежда,
като ваш съгражданин и като
кмет.

Изминаващата година бе
важна за общината, защото
имахме много добри постиже-
ния – по отношение на ин-
фраструктурата и туризма,

социалните дейности, култу-
рата и образованието. Бяхме
свидетели и на много силно
гражданско участие и добър
пример, особено от страна на
младите хора.

Това ми дава силна вяра, че и
следващата година ще е спорна
и добра за всички нас.

Продължаваме с амбиция и
отговорност да работим за раз-
витието на общината. Много
неща са започнати и ще имат
своя финал в следващите го-
дини. Много са и идеите за
нови проекти и посоки за раз-
витие на Вършец. Ще разчи-
там на всички вас – на вашите
идеи, на вашето отговорно от-
ношение и на вашата актив-
ност.

От сърце ви желая едни из-
пълнени с радост празнични
дни! Нека домовете ви са
пълни с обич, близки хора и
смирение!

Вярвайте в доброто, доброт-
ворствайте, давайте добър при-
мер! Трудете се усърдно и
обичайте Вършец!

Благословени да сте!
Честити празници!

Инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ – С ПРИЗНАНИЕ ОТ ДЪР-
ЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

СКЪПИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

В навечерието сме на един от
най-светлите християнски праз-
ници – Рождество Христово.
Празник на непреходните ду-
ховни ценности. Празник, озна-
менуващ силата на вярата и
надеждата, когато любовта е
навсякъде около нас и всички
ние сме по-добри, по-толеран-
тни и милосърдни.

И независимо от нашите раз-
личия, нека тези вечни христи-
янски ценности ни обединяват и
направят единни като общество.
Да отворим сърцата си за повече
доброта и обич, да се отнасяме
със съчувствие и подкрепа към
нуждаещите се.

Следвайки хода на времето, се
изправяме на прага на Новата
2020 година и всички ние си пра-
вим равносметка за успехите,
постигнатите резултати и раз-
очарования.

Въпреки неизменните труд-
ности и през изминалата година
продължихме да се движим във
вярната посока. Работихме за
един по-добър Вършец като
място за живеене и среда за на-
шите приятели и гости на общи-
ната. Взехме решения, които
задават нови хоризонти за раз-
витие. Продължаваме да рабо-
тим усилено за привличане на
инвестиции и постигане на
добри резултати, за създаване на
възможности, чрез които да за-
държим младите хора в общи-
ната. Предстои още много
работа по благоустройството на
града и развитието на туризма.

Всеки един от нас е различен,
но ни обединяват любовта към
Вършец и желанието ни за него-
вото благополучие. Нека съу-
меем да се чуваме и разбираме и
с добра воля и здрав разум да
подобрим живота в нашата об-
щина.

Да стъпим на изграденото до-
сега и заедно да преборим труд-
ностите, с мисъл и за комфорта
на днешния ден, но най-вече с
мисъл за бъдещите поколения!

На всички Вас, на Вашите се-
мейства и приятели, желая бла-
гословени и щастливи
празнични дни! Заобиколени от
любимите си хора, да се насла-
дим на коледната магия и топли-
ната, която носи със себе си!

Нека Новата 2020 година Ви
донесе много здраве и щастие,
успехи и сбъднати желания!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!

ЧЕСТИТА НОВА 2020 ГО-
ДИНА!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

По традиция, на 6 декември -
в навечерието на коледните и
новогодишните празници, бяха
запалени светлините на елхата
пред сградата на Общината и на
фонтана в центъра на Вършец.

Главната улица на града е ук-
расена със светещи коледни и
новогодишни фигурки, прида-
ващи празнична атмосфера.

В сградата на Общинската ад-
министрация красива украса с
гирлянди и новогодишни иг-
рачки радва очите на гражда-
ните и на служителите.

В очакване на най-светлите
празници, витрините на магази-
ните, офисите и хотелите в цен-
тралната градска част
заблестяха с разноцветни лам-
пички, украсени елхи и коледни
играчки.

Евелина ГЕОРГИЕВА



На 5 декември сдружение
„Местна инициатива за Вършец“
организира кръгла маса на тема
"Отправяне на препоръки, свър-
зани с подобряване на граждан-
ското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мо-
ниторинг на политики и законо-
дателство".

Събитието се проведе в конфе-
рентната зала на хотел „Съни гар-
дън”, град Вършец и е част от
изпълнението на Проект №
BG05SFOP001-2 .009-0192
„Ефективно взаимодействие
между гражданското общество и
местната власт за постигане на
по-добро управление на община
Вършец“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Добро управле-
ние“.

Участваха представители на
неправителствени организации,

представители на Община Вър-
шец, кметове на селата, туристи-
чески бизнес, земеделски
производители, търговци, граж-
дани.

Има ли гражданско общество в
общината и как се формира граж-
данска активност – това бе акцен-
тът на дискусията.

Присъстващите бяха изключи-
телно активни и категорични –
гражданското общество сме
всички ние – със собствените си
действия и желание да проме-
няме света около нас.

Гражданското общество не оз-
начава на всяка цена конфронта-
ция с местните власти. Напротив
– градивното е всеки да дава идеи
и да работи за реализирането им.
Безплодното говорене и хули не
помагат.

Гражданското общество се „от-
глежда“ още от примера у дома, в

детската градина и в училището.
Когато децата виждат добър при-
мер, те ще продължат по този път.

Бе подчертана активността и
важността на читалищата, клубо-
вете на пенсионерите, малките
инициативни групи, които обла-
городяват определени обекти,
доброволчеството – особено сред
гимназистите.

„Доброто е заразно, както и
злото. От нас зависи кое ще над-
делее.“ – каза кметът на Спан-
чевци Емил Димитров.

Гражданското общество е преди
всичко действие, какво прави
всеки от нас за местната общност,
за държавата.

Финалът на проекта е на 17 де-
кември, когато ще се инициира и
консултативен съвет по въпро-
сите на туризма със силно граж-
данско участие.

Петя ГЕНОВА
---------- www.eufunds.bg ----------

Проект № BG05SFOP001-2.009-
0192, „Ефективно взаимодействие
между гражданското общество и мест-
ната власт за постигане на по-добро
управление на община Вършец“ се
осъществява с финансовата подкрепа
на Европейски социален фонд чрез ОП
„Добро управление“ 2014-2020 г. Съ-
държанието на публикацията е отго-
ворност единствено на Сдружение
„Местна инициатива за Вършец“ и по
никакъв начин не трябва да се възпри-
ема като израз на становището на Ев-
ропейския съюз или на Управляващия
орган на Програмата.

Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров, сключи два
договора за зимното снегопо-
чистване и поддържане на
улици и четвъртокласна пътна
мрежа на територията на общи-
ната. Договорите са сключени
съгласно Закона за обществени
поръчки, след проведена про-
цедура, с „ПЪТИЩА – М“
ЕООД, гр. Монтана.

Предмет на договорите е:
„Зимно снегопочистване на об-
щина Вършец за зимен сезон
2019– 2020 г.“.

Първият договор е с две само-
стоятелно обособени позиции:

1. "Снегопочистване на улич-
ната мрежа в населените места
на община Вършец"

2. "Снегопочистване и час-
тично опесъчаване на четвър-
токласната пътна мрежа на
община Вършец“,

Договорът в сила за терито-
рията на община Вършец,
включваща четвъртокласната
пътна мрежа на общината с
обща дължина 28.4 км. Снего-
почистването ще се извършва
по цялата четвъртокласна
пътна мрежа, а опесъчаването
ще се извършва на път MON
1091 Сопово-Черкаски- грани-
цата с община Беркавица в
участъка от км. 0+000 до
км.4+000 /от м. Сопово до на-
чалото на с.Черкаски/ с дъл-
жина 4 км., и в участъка от

началото на с.Драганица до
центъра на с.Драганица с дъл-
жина 1 км.

Вторият договор е за „Зимно
снегопочистване на община
Вършец за зимен сезон 2019 –
2020 г.“, по обособена позиция:
1."Снегопочистване на улич-
ната мрежа в населените места
на община Вършец".

Мястото на изпълнение на
Договора е територията на об-
щина Вършец, включваща
следните населени места: град
Вършец с. Спанчевци, с. Драга-
ница, с. Черкаски, с. Стояново,
с. Долно Озирово, с. Горно
Озирово, с. Долна Бела Речка и
с. Горна Бела Речка.

Изпълнителят е задължен да
отчита извършеното, като се из-
готвя приемно-предавателен
протокол с подпис и на двете
страни, след което ще бъде осъ-
ществено плащане.

От подписването на договора
изпълнителят се задължава да
поддържа в техническа готов-
ност техниката, оборудвана с
специален инвентар за снего-
почиставе,

Със заповед на инж. Лазаров
е създадена организация за от-
четност и контрол на качест-
вото на зимното
снегопочистване и поддържане
на улиците и пътищата.

Петя ГЕНОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Е
ГОТОВА ЗА ЗИМАТА

КРЪГЛА МАСА ЗА ГРАЖДАНСКОТО
ОБЩЕСТВО СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ
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Община Вършец монтира ме-
тални вертикални стойки, на
които представители на бизнеса
могат поставят свои рекламни
указателни табели.

Те са позиционирани на 5 клю-
чови места в града – център,
входни артерии и др., така че да
са от полза както на бизнеса,
така и на чужди посетители.

От новата придобивка вече се
възползваха представители на
туристическия бранш и на про-
изводства.

Желаещите могат да поставят
свои табели безплатно на тези
места, като единствено трябва да
се спазва стандарта за дизайн.

Петя ГЕНОВА

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ
НА ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ

На 21 ноември 2019 г. в конфе-
рентната зала на хотел „Съни
гардън“ се състоя кръгла маса на
тема "Консултативните съвети
по въпросите на туризма - меха-
низъм за гражданско участие в
политиките за развитие на ту-
ризма“.

Присъстваха представители на
Сдружение „Местна инициатива
за Вършец“, представители на
други неправителствени органи-
зации, представители на Об-
щина Вършец, местния
туристически бранш, граждани,
ученици от СУ „Иван Вазов“,
където има паралелки, свързани
с туризма.

Срещата започна с приветствие
на кмета на общината инж. Иван
Лазаров. Той подчерта важ-
ността на местното гражданско
участие, като фактор за създа-
ване на ефективни политики в
областта на туризма и като гене-
ратор на нови идеи за неговото
развитие. „Вършец е туристи-
чески град и за нас е важно да го
развиваме в тази посока. Ето
защо, всяка идея на хората,
които са част от туристическия
бизнес, е много важна. Ще про-
дължим да полагаме усилия за
запазването на доверието между
администрацията и местните
хора, предоставящи туристи-
чески услуги. Консултативните
съвети са част от този процес.“

Таня Петрова – ръководител на
проекта, накратко запозна при-
състващите с неговите цели:
“Постигане на ефективно взаи-
модействие между гражданското
общество и местната власт за
постигане на по-добро управле-
ние на община Вършец. Такава
кръгла маса има за задача да ак-
тивизира гражданското участие
и сътрудничеството с местната
власт, да се подобри още повече
комуникацията между структу-
рите на гражданското общество
и администрацията, подобря-
ване на средата за гражданско
участие в управлението“.

Нужни са общи действия, коо-
периране и добро информиране
по всички комуникационни ка-
нали, за да се активизират мест-
ните хора – около това се
обединиха участниците в сре-
щата. „Прави се много и хората
трябва да го знаят, това ще им

даде стимул да участват с идеи.“
– каза модераторът на срещата
Таня Цветкова.

Друг акцент бе предложението
да се създават пакетни туристи-
чески продукти, които да са за
активните туристи, които искат
като цяло да опознаят нашия
край.

Петя ГЕНОВА
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Първата оценка за усилията на

Община Вършец дойде от УНИ-
ЦЕФ, когато през месец септем-
ври с инж. Лазаров подписаха
Меморандум за сътрудничество.
За това и на снощната церемо-
ния, като подкрепа за община
Вършец, присъства Десислава
Енчева - програмен директор

„Услуги в общността“ към УНИ-
ЦЕФ - България.

Преди церемонията, зам.-кме-
тът Петър Стефанов посети от-
ново ЦОП – Берковица, кв.
Раковица и се срещна със соци-
алните работници и с децата,
които в момента имаха занима-
ния там.

Петя ГЕНОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ – С ПРИЗНАНИЕ
ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА

ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО



Искам да благодаря публично
на едно прекрасно момиче – Се-
лена Тихомирова Миронова, уче-
ничка от ХІ а клас в СУ „Иван
Вазов“, гр. Вършец.

На 9 декември отидох да из-
тегля пенсията си, бях с висока
температура, на връщане ми при-
лоша и едва се прибрах у дома.

След малко на входната ми
врата позвъня познато съседско
момиче - Селена. Имах рожден
ден и когато я поканих да я по-
черпя, онемях – тя държеше в
ръце моето портмоне и ми го
връщаше с цялата пенсия и до-
кументи в него. Прибирайки се
от училище, детето е видяло из-
пуснатото от мен портмоне на
улицата и от банкомат-картата

вътре прочита името ми.
Аз съм на 74 години, видяла

съм много през живота си, но
това, което направи това момиче
ме разтърси дълбоко. Благород-
ната постъпка на Селена ме
трогна до сълзи. Това беше най-
емоционалният подарък, който
получих за рождения си ден!

Благодаря на нея, на нейните
родители и учители за възпита-
нието, което има това красиво,
умно и добро момиче с голямо
сърце!

Мила Селена, бъде жива и
здрава! Бъди благословена, рад-
вай се на всичко хубаво в жи-
вота!

Людмила ТАЧЕВА
гр. Вършец

ПОСТЪПКА, ДОСТОЙНА
ЗА ПРИМЕР И ПОХВАЛА

При голям интерес, съпричаст-
ност и откровеност, на
11.12.2019 г. в заседателната зала
на Община Вършец се проведе
кръгла маса „Заедно в името на
децата“. Тя бе организирана от
Община Вършец и ЦОП (Цен-
тър за обществена подкрепа) –
гр. Берковица, кв. „Раковица“, с
подкрепата на УНИЦЕФ Бълга-
рия - в лицето на Десислава Ен-
чева - програмен директор
“Социални услуги в общността”.

Събитието бе уважено от ди-
ректорите на двете училища в
града, директора на детската гра-
дина с филиали в общината, на-
чалника на "Криминална
полиция" към РУП Вършец,
кметовете на селата Спанчевци
и Долно Озирово, общинския
съветник д-р Дамянова, социа-
лен работник от ДСП, здравния
медиатор и кметския наместник
в кв. “Изток”, общински служи-
тели, отговарящи по здравни, со-
циални и образователни
въпроси.

Поводът за срещата бе отчет-
ност на реализираните дейности
от екипа на ЦОП на територията

на община Вършец; профили-
ране на видовете подкрепа,
предоставяни от ЦОП; иниции-
ране на засилено междуинститу-
ционално сътрудничество и
работа в трансдисциплинарни
екипи на територията на община
Вършец.

„Радвам се, че днес успяхме да
се съберем всички хора, които
работим за благото и проспери-
тета на децата. Идеята на тази
среща е ние, като социална ус-
луга, работеща на територията
на общините Берковица и Вър-
шец, да разкажем за нашите ус-
луги и дейност и да видим на
къде вървим – заедно с вас. За-
щото за нас е много важно, както
и до сега, но още по-целенасо-
чено и в една посока, за да
имаме още по-добри резултати в
подкрепа на децата и техните се-
мейства. Нашият ЦОП има фи-
лиал тук на третия етаж на
Медицинския център. Това,
което е основно в нашата работа
е, че ние постоянно сме на терен,
сред хората, което , вярвам, по-
вишава качеството на помощта,
която оказваме.“ – каза в нача-

лото на срещата директорът на
ЦОП – кв. Раковица, Теодора Ге-
нова.

Секретарят на община Вършец
Даниела Тодорова, също изказа
подкрепата си за такива работни
срещи и за съвместна работа:
„Всички работим в една посока,
а днес сме се събрали, за да
видим до къде сме стигнали в
тази важна работа и какво още
ни предстои да свършим. Об-
щина Вършец винаги е работила
в подкрепа на децата. Бих ка-
зала, че работата ни стана по-
всеобхватна и по-интегрирана,

когато започнахме да работим
заедно с ЦОП – кв. „Раковица“.
Това е пътят – да работим за-
едно! Показва го и признанието,
което получихме – първо чрез
поканата от страна на УНИЦЕФ
за сключването на споразумение
за сътрудничество и второ – ко-
гато преди дни получихме поче-
тен знак „Аз гарантирам
щастливо детство“ от ДАЗД.“

"Радвам се, че срещата се про-
вежда точно днес, защото на
днешната дата 11 декември 1946
г., е създаден Детският фонд на
ООН /УНИЦЕФ/. Ние с радост

подкрепяме инициативите на
ЦОП - кв. "Раковица" и Общи-
ната, които подпомагат децата и
семействата. Работата е тежка,
много тежка, особено, когато е
на терен, но виждам смисъла -
защото вие го правите. А успе-
хът идва от общите усилия."

Всички присъстващи се обеди-
ниха в позицията, че отличава-
нето на Община Вършец от
страна на ДАЗД за реализира-
нето на дейностите на ЦОП - кв.
“Раковица” предизвиква и из-
исква още по-голяма отговор-
ност, заангажираност и активна
работа с цел подобряване на бла-
госъстоянието на децата и под-
крепа на най-уязвимите.

Като резултат от срещата,
освен договореността за по-сис-
темна и целенасочена съвместна
работа по конкретни случаи, из-
лезе и решението на всеки два
месеца да се организира такова
събитие, с присъствието на
всички институции, за набеляз-
ване на нови цели и споделяне
на добри практики по обществе-
нозначими теми.

Петя ГЕНОВА

"ЗАЕДНО В ИМЕТО НА ДЕЦАТА“ - КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА
ОТ ЦОП, КВ. РАКОВИЦА И ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
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И тази година пенсионерите от
клуб „Козница“ се събраха, за
да отбележат заедно Въведение
Богородично, което Българската
православна църква чества на
21 ноември. Той е един от 12-те
Господски и Богородични праз-
ници и е посветен на християн-
ското семейство и
православната младеж.

Председателката на клуба
Цеца Антонова откри празника
с думите, че семейството е ос-
новна градивна частица на об-
ществото, където децата се
научават на най-ценните житей-
ски уроци и общочовешки цен-
ности.

Певиците от група „Детелина“
бяха подбрали от богатия си ре-
пертоар песни, посветени на се-
мейството и обичта, с които ни
поздравиха.

Всеки от членовете на клуба
беше приготвил, в съзвучие с
традицията, постно ястие.

Гост на тържеството ни беше
уважаваният от всички енорий-
ски свещеник отец Петко Бал-
джиев, получил своето
образование у нас и в Гърция.
Сред съгражданите ни е извес-
тен с интелекта и ерудицията
си, с прекрасния си глас.

Отец Балджиев говори за
християнското семейство и за
Въведение Богородично като
празник, който трябва да се по-
чита и уважава, защото е пре-
красен повод да покажем на
близките си нашето уважение и
обич, и колко много означават
те за нас. Семейството е цен-
ност, съумяла да съхрани народ-
ността и духовността на
българите през годините.

На този ден в клуба имахме
двоен празник. Освен Деня на
християнското семейство, за-
едно отпразнувахме и 93-я рож-
ден ден на Надежда Иванова,
или както ние я наричаме - кака
Надка, активен член на клуба.
Неотлъчно до нея винаги е гри-
жовният й син Станчо Станков,
също член на нашия клуб – ост-
роумен и притежаващ неподра-
жаемо чувство за хумор.

Цеца Антонова се обърна към
рожденичката с топли, сър-
дечни благопожелания и й
връчи цветя и скромен подарък.
Кака Надка получи поздравле-
ния и цветя и от много свои
приятелки. Тя благодари на
всички и с гордост се похвали,
че първите поздравления за
рождения си ден е получила от

своите внуци и правнуци от да-
лечна Австралия.

Гледах тази мъдра и трудолю-
бива жена, която познавам и
уважавам отдавна и си предста-
вих, как в клуба ни влизат за-
едно тя, Виолета Теодосиева и
Катина Александрова (светла й
памет), която винаги имаше
какво да каже и идваше с голям
букет цветя от градината си, и
разбира се – Станчо – всички
активни членове на клуба.

Някога професионалната ши-
вачка Надежда Иванова и ней-
ната учителка в занаята Мария
Давидова, вече покойница (аз на
шега ги наричам „вършечките
Коко Шанел) създаваха ефектни
модели на дрехи и обличаха с
красиви тоалети младите не-
вести и девойки и техните све-
кърви и майки. И досега Надка
е запазила усета си към краси-
вото и спретнатото - той си
личи и от облеклото й, и от до-
машната й градина. А трудолю-
бието й е достойно за
възхищение – неуморна е. Не
пропуска никога и да поздрави,
да похвали, да каже добри думи
на всеки, който по някакъв
повод се е представил добре.

Кака Надка ни почерпи за
здраве и тържествено обеща за-
едно да отпразнуваме и 100-ния
й рожден ден.

Споделихме обща трапеза с
постните ястия за Деня на хрис-
тиянското семейство и разбира
се, най-хубавия сладкиш бе при-
готвен от умелите ръце на най-
възрастния член на нашия клуб
– рожденичката кака Надка.

Обещахме си и занапред да
спазваме християнските цен-
ности, да обичаме децата и
близките си, защото тази обич е
в основата на всяко здраво се-
мейство.

Елена ЙОНЧЕВА

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Община Вършец реализира До-
говор за съвместна дейност № РД
04-58 от 01.07.2019 г., сключен
между Фонд „Социална закрила“
и Община Вършец за проект
„Доставка на ново кухненско обо-
рудване за нуждите на Домашен
социален патронаж, гр. Вършец“.

Доставени са електрическа
печка с 6 плочи, миялна машина,
електропарен казан и електри-
чески фритюрник, на обща стой-
ност

24 152 ,40 лева с ДДС, като
средствата от Фонд „Социална за-
крила“ са 21 737, 16 лева и собст-
вено финансово участие на
община Вършец - 2 415,24 лева.

Основната цел на проекта е об-
новяване на материалната база на
Домашния социален патронаж в
гр. Вършец, чрез закупуване на
ново кухненско оборудване.

Конкретните цели на проекта са
създаване на условия за подобря-

ване дейността на „Домашен со-
циален патронаж - гр. Вършец“,
чрез повишаване качеството на
приготвяне и съхраняване на хра-
ната, както и подобряване усло-
вията на труд на персонала,
предоставящ услугата.

На 06.12.2019 г. беше доставено
и монтирано професионалното
кухненско оборудване, отгова-
рящо на потребностите на до-
машния социален патронаж.

Кухненското оборудване е ново
и енергоспестяващо, което е
предпоставка за намаляване на
разходите по приготвяне и съхра-
няване на храната.

Спас ЗАРЧЕВ

ДОСТАВИХА НОВО КУХНЕНСКО
ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА

ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ



Арена Вършец бе домакин на 22-то
издание на националния фестивал
„Млади приятели на полицията“.

На 30-ти ноември бе Международ-
ният турнир по олимпийско карате, а
на 1-ви декември бе техническият се-
минар по карате самозащита.

254 участници от 17 клуба от Бъл-
гария и гости от Румъния и Сърбия
се включиха в демонстрациите.

Гости на празника бяха инж. Иван
Лазаров – кмет на община Вършец,
Русалин Русалинов – вицепрезидент
на националната асоциация по карате
и на Федерацията по бойни изкуства
на МВР, Андрей Ковачев – евродепу-
тат, Петър Стефанов – зам.-кмет на
община Вършец, гл. инспектор Ма-
риан Божинов – началник на поли-
цейско управление Вършец.

Организатори на фестивала бяха
шихан Тони Петров – президент на
Централен полицейски карате клуб и
главен инструктор сенпай Пламен
Първанов, а главен съдия - Милен
Димитров.

„Радвам се, че имам възможността
да ви поздравя с добре дошли и да ви
приветствам с провеждането на този
национален фестивал по бойни спор-
тове „Млади приятели на полицията“
– каза инж. Иван Лазаров. Благодаря
на Тони Петров, че организира този
прекрасен празник тук, в това спор-
тно съоръжение, което е наша гор-
дост. Искам да пожелая успешно
представяне на всички клубове, да
победят най-добрите. Нека да напра-
вим провеждането на този фестивал
тук традиция, да останете с пре-

красни впечатления от нашия град.
Чакаме ви отново!“

„Благодаря на организаторите! Бла-
годаря на кмета Лазаров, че във Вър-
шец има такава прекрасна спортна
зала! Леко ви завиждам, защото по
мое време нямаше такива неща, а бих
искал да се включа. Желая ви здраве
и много хубави емоции“ – обърна се
към участниците Андрей Ковачев.

Русалин Русалинов бе впечатлен от
Арена Вършец и от цялостната орга-
низация на събитието: „Изненадан
съм от това, което виждам в град
Вършец. Преди двадесет и две го-
дини, когато за пръв път направихме
този фестивал, го нарекохме турнир
„Млади приятели на полицията“.
Радвам се, че днес мога да ви при-
ветствам в залата и да пожелая на
всички добро представяне, на тре-
ньорите да са безпристрастни, Нека
да бъде празник и успех на всички!“

Състезания по макевара, ката и ку-
мите – индивидуално и отборно, бе
програмата на първия фестивален
ден.

През втория ден, в техническия се-
минар по карате самозащита бяха
включени три модула - практика
„Принципи и енергийност в каратето.
Удари и защита“, лекция „Карате –
спорт, философия и култура“, прак-
тика „Техники на контрол и работа с
кобутан“.

Семинарът бе воден от шихан Тони
Петров и екипа му – сенпай Пламен
Първанов, сенпай Владислав Шиш-
ков и сенпай Ралица Иванова.

Петя ГЕНОВА

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „МЛАДИ ПРИ-
ЯТЕЛИ НА ПОЛИЦИЯТА“ ВЪВ ВЪРШЕЦ
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Добротворец – „добро” и „тво-

рец” или просто творци на доб-
рини – това сме ние, момичетата
от училищния клуб, избрали топ-
лината на грижата и красотата на
обичта. Все още малки хора, но с
големи сърца. Готови да окажем
помощ на нуждаещите се от нея
хора. Има ли нещо по-вдъхновя-
ващо от усмивката на човека, на
който си помогнал, от изпълне-
ните с радост детски очи или от
чувството да си полезен на някой?
Според мен няма нищо, което да
може да се сравни с това, да виж-
даш как човек се радва дори и на
най-малкия жест на внимание.

Декември – месецът на добро-
волчеството, ни зарежда. Всяка го-
дина по традиция посрещаме
нашите приятели, сем. Стюард,
Таня Станчева и Росен Събев,
които осигуряват 150 коледни под-
аръка за деца и ученици в нерав-
ностойно положение. Празнуваме
с тях Международния ден на доб-
роволеца и си обещаваме да се
видим отново. Работата ни не е
малко, но резултатът е вдъхновя-
ващ – много усмивки, прегръдки и
надежда.

Успехите ни мотивират – изпра-
щаме 2019 г. с две отличия – но-
минация от НАРД и Фондация
„Лале“ за Доброволческа инициа-
тива на годината и лична победа
на Люси Йонина и Ванеса Васи-

лева в Националния конкурс на
Министерството на младежта и
спорта „Мисията доброволец –
(не)възможна“. За четвърта по-
редна година две момичета се на-
редиха в челото на класацията за
Доброволец на 2019 г.. Почетните
си плакети те получиха от замест-
ник-министър Николай Павлов на
официална церемония в зала
„Джон Атанасов“ – гр. София.

С вдъхновение работим и по
предстоящите задачи – провежда-
нето на традиционните коледни
благотворителни базар и концерт,
организирани от единадесетоклас-
ниците и абитуриентите.

За мен да си добротворец, озна-
чава да си не само добър, а и креа-
тивен и борбен човек, защото ние

се борим да отключим доброто,
което се крие във всеки един от
нас. Всеки може да е творец в тази
насока, стига да иска. Правиш
добро дори, когато подадеш ръка
на някой, който не може да се из-
прави, когато прегърнеш някой,
който се нуждае от топла пре-
гръдка или просто, когато накараш
някой да се усмихне. Не са нужни
само материални средства, за да
помагаш. Нужно е само да имаш
добро сърце и да вярваш, че даже
в най-лошия човек, който позна-
ваш, се крие прашинка на надеж-
дата за споделеност и обич.

Ние, момичетата от клуб „Доб-
ротворци“ ви желаем светли и бла-
гословени празници!

Таня-Мари ДИМИТРОВА

МЕСЕЦ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В СУ „ИВАН ВАЗОВ“

Талантливият художник и него-
вият наставник Елеонора Иванова
се включиха в инициативата на
ЦОП – Берковица, кв. Раковица,
чиято идея е деца да нарисуват за
децата от детското отделение на
МБАЛ - Берковица картини, с
които да украсят стените.

Доказан творец, Даниел Давидов
направи едни от най-хубавите кар-
тини, с които да зарадва болните
дечица в отделението.

На едно място бяха събрани деца
от всички училища от Берковица и
Вършец, с които екипът работи, за
да се нарисуват картини, които ще

бъдат дарени на Детското отделе-
ние към болницата в Берковица.

Екипът изказва и специални бла-
годарности на талантливата ху-
дожничка Елеонора Иванова,
която подкрепи децата.

ЦОП – Берковица, кв. Раковица
работи заедно с Община Вършец
за подкрепа на деца и семейства в
риск на територията на общината.

Съвместните им усилия наскоро
бяха оценени и възнаградени, като
Община Вършец получи почетен
знак на ДАЗД - “Аз гарантирам
щастливо детство”.

Петя ГЕНОВА

ДАНИЕЛ ДАВИДОВ ОТ СУ "ИВАН ВАЗОВ"
СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА

„ДОБРИНИ БЕЗ ПОВОД“

В периода 11.10-14.10.2019 г. в
конферентната зала на Спа-хотел
„АТА”- град Вършец се проведоха
четири фокус групи във връзка с
изпълнението на дейност 1: „Раз-
работване на анализи, свързани с
подобряване на гражданското
участие в процесите на формули-
ране, изпълнение и мониторинг
на политики“ от Проект №
BG05SFOP001-2.009-0192 „Ефек-
тивно взаимодействие между
гражданското общество и мест-
ната власт за постигане на по-
добро управление на община
Вършец“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Добро управле-
ние“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европей-
ския социален фонд .

Цел на дейността е разработва-
нето на два анализа.

Анализ № 1 ще представи съ-
ществуващата рамка в общината
за сътрудничество между общин-
ската администрация и граждан-
ския сектор, както съгласно
нормативната уредба, така и пред-
вид прилаганите на практика под-
ходи. Ще бъде проведен общ
структурен и организационен ана-
лиз на системата за сътрудни-
чество с гражданския сектор,
включващ анализ на правната
уредба, регистриране на изпол-
званите от администрацията про-
цедури за определяне на
заинтересованите страни в раз-
лични области на местната поли-
тика, както и на механизмите за
сътрудничество и комуникация с
представители на гражданския
сектор и други заинтересовани

страни, включително администра-
цията.

Анализ № 2 ще анализира капа-
цитета на гражданския сектор на
територията, за да се определят
областите на взаимодействие
между органите на местната власт
и гражданския сектор. Дейността
ще включва и документален ана-
лиз на европейски практики за ра-
ботата на НПО с местните и
регионални власти в страни-
членки на ЕС, извеждане на доб-
рите примери и извлечените
поуки.

Във фокус групите участие взеха
над 36 представители на целевите
групи по проекта: служители на
общинска администрация Вър-
шец, представители на неправи-
телствени организации, граждани
и бизнеса от територията на об-
щина Вършец.

В периода 15.11-16.11.2019 г. в
заседателната зала на Община
Вършец се проведоха четири ра-
ботни срещи във връзка с изпъл-
нението на Деъност 2: „Изготвяне
на оценка и отправяне на препо-
ръки, свързани с подобряване на
гражданското участие в проце-
сите на формулиране, изпълнение
и мониторинг на политики и зако-
нодателство“ от Проекта. Целта е
усъвършенстване на дейността,
структурата и организацията на
работа в общинската администра-
ция за взаимодействие със струк-
турите на гражданското общество.

В четирите работни срещи
участваха над 40 представители
на целевите групи по проекта:
служители на общинска адми-
нистрация Вършец, представи-

тели на неправителствени органи-
зиции, бизнес, граждани от об-
щина Вършец.

В периода 30.11.2019 г.-
03.12.2019 г. в заседателната зала
на Община Вършец се проведоха
четири работни срещи във връзка
с изпълнението на Дейност 3:
„Разработване на механизъм и ин-
струментариум за обратна връзка
и оценка от страна на гражданите
и бизнеса за взаимоотношенията
им с администрацията“ от Про-
екта. Целта на дейността е прила-
гане на подобрени механизъм и
инструментариум за обратна
връзка и оценка от страна на
гражданите и бизнеса за взаимо-
отношенията им с администра-
цията в община Вършец. В
четирите работни срещи участ-
ваха над 60 представители на це-
левите групи по проекта
:представители на местната власт,
служители на Общинска адми-
нистрация – Вършец, представи-
тели на неправителствени
организиции, бизнес, граждани от
община Вършец.

Таня ПЕТРОВА

----------- www.eufunds.bg ----------
Проект № BG05SFOP001-2.009-

0192, „Ефективно взаимодействие
между гражданското общество и мест-
ната власт за постигане на по-добро
управление на община Вършец“ се
осъществява с финансовата подкрепа
на Европейски социален фонд чрез ОП
„Добро управление“ 2014-2020. Съ-
държанието на тази публикация не
представлява непременно официал-
ната позиция на Европейския съюз.
Отговорност за съдържанието на пуб-
ликацията носят единствено нейните
автори.

ПРОВЕДЕНИ ФОКУС ГРУПИ И РАБОТНИ СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА ПО
ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕСТНАТА ВЛАСТ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“



През месец ноември в Каш-
кайш, Португалия, на 11-тия Ев-
ропейски фестивал „Наука на
сцената 2019“ си дадоха среща
STEM (Science, Technology, En-
gineering and Mathematics) на-
уките, дигитализацията и
високите технологии.

Във фестивала взеха участие
450 учители от 36 страни: Бъл-
гария, Канада, страни от Се-
верна и Южна Африка, Беларус,
Украйна, Казахстан, Китай.
Всеки участваше с мисията да
сподели състоянието на образ-
ованието в страната си, да се за-
познае с проектите на другите
страни, да получи максимални
впечатления и знания чрез обмен
на информация.

България бе представена на на-
учния форум от 9 учители,
определени от журито на Нацио-
налния фестивал „Наука на сце-
ната 7“ в гр. Севлиево. В
конкуренция с 49 проекта от ця-
лата страна, те бяха класирани и
представени на Международния
фестивал в Португалия.

Сред тях е и проектът „На-
родна астрономия и метеороло-
гия“ на Радка Костадинова -
учител по физика и астрономия
в СУ „Иван Вазов“ гр. Вършец,
представен в категория „Диги-
тална грамотност и научно об-
разование“. Проектът е

реализиран с огромен интерес и
желание от учениците от шко-
лата по астрономия и метеоро-
логия към училището, чийто
ръководител е Костадинова.

С разновидност на този проект,
през 2018 г. ученичките Габ-
риела Стефанова, Елина Миро-
нова и Тереза Стефанова от
Вършец завоюваха първа на-
града на Националния конкурс
„Космосът“ и трета награда на
Националния конкурс „Учени-
чески институт на Българската
академия на науките“.

Проектът е класиран на второ
място на Националния конкурс
„Наука на сцената 7“ в гр. Сев-
лиево и е одобрен за представяне
от Европейския организационен
комитет на 11-я Европейския
фестивал „Science on Stage“ в
Португалия. Почти година след
българския фестивал, ръководи-
телят на проекта Радка Костади-
нова го представи пред журито
на фестивала и колегите си от
Европа и света. Проектът по-
лучи покана за публикация от
главната редакторка на европей-
ското списание „ Наука в учи-
лище“ (Science in School).

„Народна астрономия и метео-
рология“ е изследователски
проект, предназначен за ученици
от горен курс. Той се реализира
след подготовка и проучване на

литература с поверия, както и
разговори с по-възрастните по-
коления за тях. Учениците отся-
ват поверията, свързани с
астрономическите обекти и до-
казват достоверността им, след
продължителни ежедневни на-
блюдения на положението на
Слънцето (изгреви и залези),
фази на Луната, положения на
звезди, звездни купове (Плея-
дите). Те систематизират и обра-
ботват огромна информация и
стигат до извода, че натрупаният
от поколения опит за предсказ-
ване на времето е почти досто-
верен – в рамките на 60-70%.
Освен това, те установяват и
топлинни рекорди, разлика
между данните от метеороло-

гичната станция в двора на учи-
лището, придобита по проект
към Фондация „Работилница за
граждански инициативи“ и SAP
България (немска компания,
най-големият доставчик в Ев-
ропа на софтуерно осигуряване)
и данните от мобилните прило-
жения.

„Българските учители се пред-
ставиха достойно и предизви-
каха интерес със своите
разработки. В рамките на 3 дни
всеки преподавател представи на
щанд своя проект, запознавайки
любознателните колеги и посе-
тители на фестивала с работата
си чрез постери, експеримен-
тални установки, демонстраци-
онни експерименти, брошури,
видеоматериали. Едновременно
с това можахме да се запознаем с
проектите на другите участници
чрез разглеждане на техните
щандове и чрез участие в рабо-
тилници, и в пленарни лекции и
демонстрации“,

Завърнах се, заредена с емоции
и информация от преживява-
нията, запознанства с много учи-
тели от всички части на Европа
и света, общи интереси, любов
към науката и желание за работа
със споделени проекти в бъдеще.
Всяка обмяна на опит, идеи и
иновации е изключително ценна.

Натрупах професионални зна-

ния за усъвършенстване на рабо-
тата си чрез използване на ре-
сурси, с които се запознахме по
време на фестивала. Всички те
предоставят възможности за до-
пълнително, качествено и инте-
ресно обучение на учениците.
От тях могат да се черпят ре-
сурси за уроците, да се осъщест-
вяват виртуални експерименти,
може да се комуникира с колеги
от Европа.

Всички участници сме благо-
дарни за изключителните усилия
на проф. Ани Георгиева за осъ-
ществяването на тази чудесна
възможност – участието ни във
Фестивала. Благодарности и към
ръководителя на нашата делега-
ция – д-р Лилия Атанасова,
която беше неотлъчно с нас, по-
магаше, насочваше и ръково-
деше. Благодарности и на
спонсорите, дарили средства за
участието във фестивала!“, каза
Радка Костадинова след завръ-
щането си от Фестивала.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧИТЕЛ ОТ ВЪРШЕЦ ПРЕДСТАВИ БЪЛГАРИЯ НА
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН ФЕСТИВАЛ В ПОРТУГАЛИЯ

Разказът „Четирилистна дете-
линка“ на Валентин Дойчинов –
най-сладкодумният разказвач в
моята група за целодневна орга-
низация на учебния процес в СУ
„Иван Вазов“, вече е част от лите-
ратурен сборник „Моето семей-
ство“. Забавни, тъжни, цветни,
сантиментални, наивни и съвър-
шено искрени са творбите, които
децата създадоха и несъмнено
всеки, докоснал се до тях, ще по-
чувства специалния им заряд.
Този сборник се роди, за да ни на-
помня, че няма нищо по-свято от
семейството, по-хубаво от усеща-
нето да бъдем ,,заедно" и разбира
се, че талантът няма граници.

На 7 декември при сцената на
„Bulgaria Mall“ в София, малки и
големи се насладиха на празника,
посветен на сборника с детско
творчество „Моето семейство“,
издаден от списание „9 месеца“ -
вълнуващо преживяване, изпъст-
рено с много изненади, награди,
песни и танци.

Луксозното издание събира сти-
хотворения, разкази и рисунки от
деца, участвали в Националния
конкурс „Моето семейство“, орга-
низиран от списанието. Негов лъ-

чезарен посланик бе Станислава
Цалова – усмихнатото лице на
bTV .

Младите художници и писатели
бяха отличени от жури в състав:
Васил Горанов (рисунки), Силвия
Недкова (стихотворения) и Йор-
данка Белева (разкази).

По време на празника, отличе-
ните участници в сборника полу-
чиха своите заслужени награди
(екшън камера от „Kassaba Sys-
tems“, ваучер за книги на стойност
50 лв. от „Ozone.bg“, календар с
картини на Васил Горанов за 2020
г. с емблематични личности, съ-
бития и духовни центрове от бъл-
гарското Възраждане).

Конкурсът за детско творчество
„Моето семейство“ бе обвързан и
със социална кауза, а именно бла-
готворителна кампания в помощ
на недоносени бебета – ‚,Деца да-
ряват живот на деца“. Беше заку-
пена животоспасяваща апаратура
(5 компресорни инхалатора и 1
спринцовкова инфузионна помпа)
за Клиниката по неонатология на
Университетска акушеро-гинеко-
логична болница “Майчин дом” в
София.

Анелия ИВАНОВА

МЛАД ПИСАТЕЛ ОТ ВЪРШЕЦ
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От 22 до 24.11.2019 г. в град
Търговище се проведе ХVIII-
то Национално състезание по
природни науки и екология , с
представяне и защита на про-
екти. Участие в него взеха 95
ученици с 52 проекта от 22 об-
ласти на страната. Състеза-
нието се проведе при
любезното домакинство на
Първо СУ „Св. Седмочисле-
ници”, гр. Търговище.

Целта на състезанието е да се
осигури възможност на учени-
ците да представят свои авто-
рски идеи и интерпретации по
определен проблем, резултати
от изследвания в областта на
природните науки и еколо-
гията, да защитят собствена
позиция по актуални за об-
ществото проблеми, да пока-
жат оригинално мислене, както
и да обменят идеи помежду си.

В първа състезателна група
(V-VII клас) бяха представени
13 проекта, а във втората въз-
растова група (VIII-XII клас) –
39 проекта. Тези проекти бяха
оценени от Национална коми-
сия, а получените оценки уче-
ниците могат за използват за
прием във висши училища при
решение на съответните уни-
верситети.

Вършец беше представен за
пръв път от Тереза Стефанова
– ученичка от ХІ клас в СУ
„Иван Вазов“ с проекта „Да
бъде светлина“, с ръководител

Радка Костадинова – препод-
авател по физика и астрономия
в училището.

Тереза представи «тежък»
физичен проект, насочен към
здравето на хората. Изследвана
е честота и амплитудата на
електромагнитните трептения
(в ултравиолетовия и видимия
диапазон) и промяната на ин-
тензитета в зависимост от уве-
личаване на разстоянията от
източника на светлина. Проек-
тът е разработен във връзка с
представяне на училищния
отбор по роботика "СкайНет"
на Национално състезание по
роботика, където е награден и
отличен с максимален брой
точки. В изследванията се
включиха ученици от сегаш-
ния 11а клас, като най- ак-
тивни в разработката и
представянето му са Тереза
Стефанова и Елена Ивайлова.

В първия ден от Национал-
ното състезание по природни

науки, над 100 ученици от
двете възрастови групи пре-
зентираха на щанд своите из-
следвания и резултати. Тереза
Стефанова представи специ-
ално изработени за състеза-
нието очила за наблюдаване
спектрите на различни лампи,
както и дейта-логер за измер-
ване интензитета на UV лъчи.
Чрез програма на дисплей се
показваше графиката на лъ-
чите.

През втория ден тя защити
проекта пред журито. И в двата
дни проектът предизвика
голям отзвук и интерес сред
присъстващите. Тереза беше
поздравявана за представянето
и знанията си. Тя зае 5- то
място в класирането, а общият
брой точки от двата дни - 52 й
донесе оценка Отличен 6.00,
която се признава за прием във
всички химични, физични и
биологични специалности на
Софийски университет, както и
в Химико-технологичния в
София, Югозападния в Благо-
евград, Шуменския универси-
тет .

Благодарности на Тереза Сте-
фанова и научния й ръководи-
тел Радка Костадинова - за
отличното представяне на Вър-
шец, за труда и усилията им, за
упоритостта и силата, с която
се справят с предизвикател-
ствата!

Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧЕНИЧКА ОТ ВЪРШЕЦ С ПРИЗОВО
МЯСТО ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
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