
На 5 март с официална церемония
стартираха строително-ремонтните
работи по проекта на Община Вър-
шец „Реализиране на инвестицио-
нен проект “Градска
пречиствателна станция за отпа-
дъчни води (ГПСОВ) в град Вър-
шец”, одобрен за безвъзмездно
финансиране, съгласно Договор за
безвъзмездна финансова помощ №
58111-С113-304 от 29.12.2008 г.
между община Вършец и Минис-
терството на околната среда и во-
дите, на обща стойност 5 376 920
лв.

Гости на церемонията бяха народ-
ният представител от ПП „ГЕРБ” в
Монтански избирателен район Ди-

митър Аврамов, Спиридон Алек-
сандров – представител на Минис-
терство на околната среда и водите
гр. София, Нина Петкова – зам.-об-
ластен управител на област Мон-
тана, Деница Славкова – директор
на РИОСВ гр. Монтана, инж.Ва-
лери Иванов – управител на „ВиК”
– Монтана, Радослав Рашев, Нистор
Гергов и Николай Николов – пред-
ставители на Басейнова дирекция за
управление на водите Дунавски
район, гл. инспектор Красимир Ки-
рилов – началник на РПУ- Вършец,
инж.Анатоли Димитров – председа-
тел на ОбС гр.Вършец, инж. Иван
Лазаров – кмет на община Вършец,
Петър Стефанов – зам.-кмет, инж.

Даниела Тодорова – секретар на Об-
щината, Валентин Ефтимов – ръко-
водител на проекта, общински
съветници и граждани.

Кметът на общината инж. Иван
Лазаров в словото си подчерта, че
след изпълнението на този проект
Вършец ще разполага с нова и мо-
дерна пречиствателна станция за
битови отпадъчни води, отговаряща
на всички европейски изисквания,
която ще обслужва населението на
града и туристите, които го посеща-
ват. Проектът ще спомогне за под-
обряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на
отпадъчни в град Вършец и при-
веждането й в съответствие със за-

конодателството на ЕС за устойчива
околна среда. Реализирането на
проекта ще допринесе за повиша-
ване качеството на живот на насе-
лението и качеството на
предлагания туристически продукт,
привличане на нови инвестиции и
създаване на нови възможности за
повишаване на регионалната конку-
рентноспособност на общината.
Като представител на Общината и
възложител на обекта, кметът лично
ще следи за стриктното изпълнение
на всички дейности, заложени в
него и завършването му в определе-
ния срок. Той пожела успешна ра-
бота на фирмата – изпълнител
ДДЗД „ПОНС-МАСС” – гр. София

и покани всички присъстващи да за-
повядат отново тук след няколко ме-
сеца, за да открием заедно
изградената вече нова пречиства-
телна станция и се порадваме на но-
вата придобивка.

Спиридон Александров от МОСВ
връчи на кмета Иван Лазаров позд-
равителен адрес от името на минис-
търа на околната среда и водите
Николай Цанков и изказа задовол-
ството си от това, че Вършец изпре-
варва вече много от големите
общини в страната ни, чрез изграж-
дането на такава модерна и съвре-
менна пречиствателна станция за
отпадъчни води.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПЪРВА КОПКА НА НОВА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА
СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

На големия християнски празник
Благовещение, жителите и гостите
на Вършец имаха възможността да
се докоснат до чудотворната икона
на св. Богородица Акатистна (Зог-
рафска), която бе изложена в мест-
ния православен храм „Св. Георги
Победоносец”. Тя бе придружа-
вана от викария на Видинския мит-
рополит епископ Сионий.

Историята на чудотворната икона
е свързана с 26-те зографски мъче-

ници. Тя принадлежала на един
старец монах, който живеел в
килия близо до манастира. Всеки
ден той четял акатист на Св. Бого-
родица пред нея. Веднъж, когато се
молил, иконата му проговорила и
му казала да отиде до Зограф и да
предупреди монасите, че латин-
ците (кръстоносци и римокатоли-
чески свещеници) идват. Монахът
се затекъл към манастира. Когато
пристигнал видял, че иконата по
чудесен начин се озовала там и го
чакала пред портите. После тя била
внесена в кулата, където се затво-
рили монасите. След опожарява-
нето на кулата и трагичната гибел
на мъчениците, иконата била на-
мерена в пепелта. Тя била почти
неповредена. Само леко почерня-
лата й повърхност напомняла, че е
минала през огън. По размери ико-
ната не е голяма – близо 20 на 35
см, но силата, която се излъчва от
нея е голяма.

В деня на поклонението пред чу-
дотворната икона, в храма бе от-
служена Света литургия и изнесен
Духовен концерт с песни в изпъл-
нение на вокална група „Joy” при
СОУ „Иван Вазов” с ръководител
Камен Пунчев.
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Всеки народ има своя история - ле-
топис на победите и пораженията, на
години на възход или на робство, ми-
гове на безметежна радост, оставили
своя отпечатък върху по-нататъш-
ната му съдба завинаги. И свой един-
ствен и неповторим Национален
празник – мерило за историческата
памет и будната съвест на нацията.

Такъв за нас, българите е 3 март –
дата, която слага началото на Третата

българска държава. На тази дата през
1878 г. е подписан Санстефанският
мирен договор между Русия и Ос-
манската империя, с което се слага
края на Руско-турската война от
1877-1878 г.

Националният празник на страната
ни и 134-та годишнина от Освобож-
дението на България от османско иго
бяха отбелязан във Вършец с тър-
жествена церемония по издигане на

Националното знаме пред сградата
на Ощинска администрация. На це-
ремонията присъстваха председате-
лят на Общинския съвет инж.
Анатоли Димитров, кметът на общи-
ната инж. Иван Лазаров, зам.-кметът
Петър Стефанов, секретарят на Об-
щината инж. Даниела Тодорова, об-
щински съветници, граждани и
гости на града.

продължава на 3 стр. >>>

ПОСРЕЩАНЕ НА ИКОНАТА НА
СВ. БОГОРОДИЦА АКАТИСТНА

ПОКЛОН И ВЪЗХВАЛА НА БЪЛГАРИЯ!
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Даниела Ангелова Тодорова е ро-
дена на 23.08.1965 г. в гр. Вършец.

Завършва средното си образование
в ЕСПУ „В.Коларов” гр. Вършец със
златен медал.

Висше образование с магистърска
степен придобива във Висшия сел-
скостопански институт „Васил Ко-
ларов” гр. Пловдив, със специалност
“Полевъдство” и квалификация ин-
женер агроном. Има допълнително
придобита педагогическа правоспо-
собност с квалификация „Препод-
авател в средните учебни заведения
по растениевъдни науки”.

Общински съветник в Общински
съвет – Вършец, мандат 2007-2011г.

Работила е като Изпълнителен ди-
ректор на “Елснер София” ЕООД до
октомври 2010 г.

Семейна, с две деца.

- Опитът, който имате като ръ-
ководител на голяма чуждест-
ранна фирма ще Ви е от полза в
работата като секретар на Об-
щина Вършец. В какво смятате да
насочите усилията си?

- 15 години работих в една и съща
австрийска фирма – това е предпри-
ятието за изкупуване, преработка и
дълбоко замразяване на плодове и
зеленчуци, по-известно във Вършец
като „Хладилника”. Преминах през
всички степени на йерархията – от
ОТК, през организатор произ-
водство и началник производство,
до изпълнителен директор през по-
следните 7 години. Производството
беше един непрекъснат 24-часов

цикъл на работа и това изискваше
перфектна организация - всеки де-
тайл трябва да бъде прецизно пла-
ниран, защото дори и минимален
престой и забавяне водят до загуба
на пари. Там се работеше „под на-
прежение“, с добре подбран, рабо-
тещ екип, с планове и срокове,
изискваше се прецизно бюджети-
ране, затова съм научена на дисцип-
лина. Не всеки може да издържи
толкова дълго при такива изисква-
ния и такова темпо на работата. Ето
защо, действително смятам, че на-
трупаният опит е изключително
ценен в сегашната ми работа като
секретар, защото той ме научи на от-
говорност, на професионализъм, на
бързо вземане на решения. Мисля,
че най-важното за един ръководител
е да носи отговорност, защото то-
гава той поема ангажимента, че ще

свърши докрай определената ра-
бота.

Освен това четири годишният ми
опит като общински съветник също
ми дава предимство в сегашната ми
работа.

- В тази връзка, какви качества
смятате, че трябва да притежават
служителите в Общинска адми-
нистрация, Вие участвахте ли в
разработването на новата струк-
тура?

- Да, това е част от задълженията
ми, вменени в длъжностната харак-
теристика, участвах с предложения
и идеи в цялостната подготовка на
структурата. Работата в Общинска
администрация е колективен процес
и тук екипността е много важна,
подборът на персонала също е от
значение. Търсим хора образовани,
компетентни, с желание за работа, с
нужната мотивация, защото добри
резултати се получават само с ка-
чествени хора. Проблемът на мал-
ките градове като нашия е
„изтичането” на образованите
млади хора – не само към големите
градове, но и към чужбина. Новото
ръководство на общината има амби-
цията и намерението да привлече
тези млади специалисти. Вече имам
поглед върху силните и слабите
страни на сегашните служители.
Процесът по подбор на персонала в
нашата администрация все още не е
приключил и той ще продължи до
тогава, докато се получи една ка-
чествена администрация, един екип
от хора, готови да работят като

единна система. Относно екип-
ността, смятам че сегашното ръко-
водство – кмет, зам.-кмет секретар,
заедно с председателя на Общин-
ския съвет сме един много добър
екип, в който нещата се обсъждат,
задълженията са много добре раз-
пределени и работата върви добре.

- Какво ново предстои в подоб-
ряване качеството на предлага-
ните услуги?

- Смятаме да оптимизираме про-
цеса на обслужване на гражданите
чрез въвеждане на електронни ус-
луги и работа „на едно гише”. За
целта на партера в сградата на Об-
щинска администрация ще бъде из-
граден фронт-офис. По този начин
ще се улесни работата на админист-
рацията и качеството на обслужване
на гражданите, защото всички пред-
лагани услуги ще бъдат събрани на
едно място. Т.е. усилията ни ще
бъдат в посока бързо и качествено
обслужване, включително и по
електронен път, което да бъде въз-
можно най-лесно и достъпно.

- Какви са предстоящите задачи
в областта на нормативната
уредба на Общината?

- Очакват се промени в Закона за
държавния служител, което неми-
нуемо ще доведе до промени и в На-
редбата за заплатите на служителите
в държавната администрация, Кла-
сификатора на длъжностите в адми-
нистрацията и Наредбата за
условията и реда за оценяване на
служителите в държавната адми-
нистрация. Това ще промени почти

целия документооборот, свързан с
длъжностите характеристики и
атестирането на персонала. Актуа-
лизирахме почти всички наредби и
стратегии на Общината, те вече са
приети от Общинския съвет. Но има
още много работа.

- Предвиждате ли подобряване
на работната среда, какво се
прави за повишаване капацитета
на служителите от Общинската
администрация?

- В най-скоро време предстои да
започне саниране на сградата на Об-
щината, подмяна на дограма, смяна
на парното отопление. Предвиж-
даме закупуването на шест нови
компютърни конфигурации за нуж-
дите на служителите. Като цяло,
смятам, че работният процес е оси-
гурен добре с материали и консума-
тиви. В бюджета на Общината тази
година са предвидени и средства за
повишаване капацитета на служите-
лите – курсове, обучения, семинари,
обмяна на опит.

- И накрая, ще бъде интересно да
научим, какви са Вашите увлече-
ния, имате ли хоби и остава ли Ви
време за него?

- Опитвам се да спортувам през
свободното време, но напоследък
все по-рядко ми се отдава тази въз-
можност, поради натовареното ми
ежедневие и многото служебни ан-
гажименти. Обичам туризма, раз-
ходките сред природата, те ме
разтоварват и зареждат с много по-
ложителни емоции.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Новото ръководство на Община Вършец:

инж. агр. ДАНИЕЛА ТОДОРОВА – СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ:
„ОТГОВОРНОСТТА Е НАЙ-ВАЖНОТО КАЧЕСТВО ЗА ЕДИН РЪКОВОДИТЕЛ”

Има един български филм
„Топло”. Класика в жанра.

До неотдавна всички ние – деца
и персонал, обитаващи Целод-
невна детска градина „Звънче” в
кв. Заножене, също бяхме герои
от подобен филм. С мъка успя-
вахме някакси да поддържаме
нормална температура в помеще-
нията с морално и материално
остаряла техника и средства.

Сюжетът за нас, обаче се разви
в съвсем благоприятна насока.
Суровите февруарски студове из-
караха от строя парната инстала-
ция и тръбопровода. Бяхме
поставени пред изключително
голям и труден проблем – как да

продължи нормалното ни еже-
дневие при подобни условия?

Щастливата развръзка на нашия
„сюжет” бе написана от ръко-
водството на Община Вършец.
На място веднага пристигнаха и
се запознаха с проблема лично
кметът г-н Иван Лазаров и зам.-
кметът г-н Петър Стефанов.

След консултация с компетен-
тно техническо лице се взе реше-
ние да се пристъпи към
незабавен ремонт.

Сега е топло и приятно на де-
цата, и на всички нас. А още по-
топло е в душите ни за това, че
проблемът, стоящ от много го-
дини пред нас, сега беше чут и се

взеха спешни мерки за възстано-
вяване на нормален учебен про-
цес.

Затова от сърце благодаря на г-
н Иван Лазаров и г-н Петър Сте-
фанов за адекватните действия!

И ненапоследно място благо-
даря на г-н Ивайло Данов и него-
вия помощник Георги, които се
трудиха денонощно в нечовешки
студ, но приключиха качествено
и в обещания срок ремонтните
дейности.

На всички от сърце желая
здраве, лични и професионални
успехи!

Антоанета АЛЕКСИЕВА
Директор на ЦДГ «Звънче»

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т

С традиционното „Добре
дошли” кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, зам.-кме-
тът Петър Стефанов,
председателят на Общинския
съвет инж. Анатоли Димитров и
служителите от Общинска адми-
нистрация Вършец посрещнаха
гости от Община Ново село, об-
ласт Видин. Групата включваше

кметът на общината Георги Стое-
нелов, кметски наместници, слу-
жители от Общинска
администрация Ново село.

Колегите обмениха информация
и споделиха добри практики в раз-
лични направления от дейността
на Общинската администрация и
Общинския съвет на двете об-
щини.

ОБМЯНА НА ОПИТ С
ОБЩИНА НОВО СЕЛО

По инициатива на Сдружение с
нестопанска цел „Гражданско об-
щество Вършец 2011”, на 8 март
– международния ден на жените
стартира кампания за издигане
авторитета на жените чрез обявя-
ване на конкурс „Жена на годи-
ната 2012”.

Ще бъдат номирани наши съг-
ражданки, изявили се в общест-
вения живот, бизнеса,
просветното дело и медицината,
а в края на годината 5-членно
жури от Сдружението ще опред-
ели победителката в конкурса и
ще връчи приза „Жена на годи-

ната”.
Редакцията на вестник „Вър-

шец” подкрепя тази нова за
нашия град инициатива, като на
страниците на вестника ще бъдат
представени интервюта и твор-
чески портрети на номинираните
дами.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Редакцията на Общински вестник
“Вършец” поздравява новороде-
ните бебета:
Ана Александрова Данчева, ро-

дена на 12.01.2012 г.
Мелани Николаева Иванова,

родена на 13.01.2012 г.
Божидар Апостолов Василев,

роден на 20.01.2012 г.

Евгени Славейков Евгениев,
роден на 22.01.2012 г.
Валентин Александров Петров,

роден на 25.01.2012 г.
Денислав Мирославов Първа-

нов, роден на 28.01.2012 г.
Преслава Димитрова Христова,

родена на 07.02.2012 г.
Йорданка Надеждова Йорда-

нова, родена на 14.02.2012 г.
Мария Пламенова Костова, ро-

дена на 12.02.2012 г.
Бихтер Христова Иванова, ро-

дена на 17.02.2012 г.
Габриела Георгиева Алексан-

дрова, родена на 17.02.2012 г.
Иван Евгениев Райков, роден на

17.02.2012 г.

Десислава Славкова Илиева,
родена на 18.02.2012 г.
Николай Капков Николов, роден

на 18.02.2012 г.
Миладин Бисеров Крумов,

роден на 23.02.2012 г.
Николай Крумов Николаев,

роден на 25.02.2012 г.
Георги Станиславов Ангелов,

роден на 28.02.2012 г.
Борислав Сергеев Бориславов,

роден на 08.03.2012 г.
Димитринка Боянова Велич-

кова, родена на 08.03.2012 г.

На бебетата и техните семей-
ства – ЧЕСТИТО! Желаем им
много здраве и сбъднати мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ



Писма на
читателите:

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
Изразявам своята сърдечна бла-

годарност към Мариана Димчева
за грижовното й отношение към
нас, пациентите на СБР „Св.
Мина” гр. Вършец. Тя е глътка
обич и топлина за нас, посреща
ни и ни изпраща с неугасващия
си ентусиазъм, с младежкия си
чар и с опита на майстор при ма-
сажните техники.

Освен това, в кратките диалози
на тема „здравни проблеми”, тя
препоръчва ефикасни, изпитани
лечебни средства от народната
медицина на страдащите от кон-
кретни болежки и оплаквания
възрастни хора.

Благодаря и на Мариана Ива-
нова, Сашка Николова, Лидия
Стойчева, Емилия Йорданова,
Дора Евлогиева, Русанка Анто-
нова , Снежана Добрилова и Се-
рафимка Първанова за проявения
такт и професионализъм.

На всички тях желая от все
сърце много здраве, сили, бод-
рост, щастлив семеен живот и все
така благословени да подобряват
физическото и психическото със-
тояние на дошлите тук, във Вър-
шец с надеждата за оздравяване.
Ще запазя спомена за красивите
природни забележителности на

вашия град и за милия персонал
на „Св. Мина”.

Елена ЙОНКОВА
гр. Пловдив

* * * * *
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ НА

В-К „ВЪРШЕЦ”,
Искам публично да изкажа

своята най-сърдечна благодар-
ност за огромното внимание и
грижи към мен по време на лю-
тата зима, оказани ми от сем.

Иванка и Милко Спасови, сем.
Калина и Ангел Кирови и г-жа
Савка Серафимова.

Мили приятели, бъдете живи и
здрави и все така внимателни
към възрастните хора. Вие ни да-
вате вярата и надеждата, че доб-
рото около нас съществува, че
милосърдието и състраданието
са неотменна черта от характера
на българина.

Райна СИМОВА
гр. Вършец
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В края на февруари в „Интер
Експо Център" гр. София се про-
веде 29-ото издание на Междуна-
родната туристическа борса
„Ваканция и СПА Експо 2012".
Тази година изложението се осъ-
ществи под патронажа на Минис-
терството на икономиката,
енергетиката и туризма, в сътруд-
ничество с БАТА, БХРА, АБТТА,
Софийски туристически район и
Столична община. Участваха над
290 фирми от 16 страни: България,
Турция, Австрия, Германия, Ита-
лия, Русия, Тунис и др. Унгарският
национален туристически офис и
Министерството на туризма на Па-
лестина се представиха за първи
път.

Изложението беше открито от
министъра на икономиката, енер-
гетиката и туризма Трайчо Трай-
ков. В церемонията участваха
заместникът-министърът Иво Ма-
ринов, дипломати, представители
на бизнеса и неправителствени ор-
ганизации.

Акцентът на борсата тази година
бе културния туризъм - устойчива
концепция за четири сезона, с го-
лямо разнообразие от алтерна-
тивни форми за отдих и
пътешествия. На борсата бе вклю-
чен и нов раздел – „Детска вакан-
ция", който бе посветен на

свободното време на деца от
всички възрасти. Програмата бе
интересна и разнообразна, включ-
ваща теми по актуални проблеми,
новости и тенденции в развитието
на туризма.

За пореден път Община Вършец
участва на самостоятелен щанд с
нова визия. На щанда бяха пред-
ставени новите брошури и кар-
тички за културните и исторически
забележителности, хотели, къщи за
гости и заведения на територията
на общината. На щанда бе пред-
ставена презентация „ Вършец –
град на здравето” и рекламен филм
„Вършец – преди и сега”, което
даде възможност на посетителите
на изложението да се запознаят с
природните дадености и историята
на района. Представихме по атрак-
тивен начин продуктите и услугите
си, създадохме нови контакти ди-
ректно с потребителите. Беше про-
явен интерес към възможностите
за туризъм във Вършец и региона,
както от страна на туроператорите
и туристическите агенции, така и
от страна на общини за възмож-
ностите за туризъм в общината. И
тази година участието на Община
Вършец на Туристическата борса
беше изключително успешно!

Вера МАТЕЕВА
Даниела ЛИЛОВА

УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
НА МЕЖДУНАРОДНАТА
ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА

„ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО 2012“

В хотелски комплекс „Тинтява”
гр. Вършец се проведе кръгла
маса на тема „Възможности и
перспективи за развитие на тран-
сграничен регион Вършец-Соко-
баня”, организирана в рамките на
проект № 2007СВ16IРО006-
2009-1-102, „Култура и балне-
ология - устойчив туристически
продукт”, финансиран от Про-
грамата за трансгранично сът-
рудничество по Инструмента за
предприсъединителна помощ
България-Сърбия.

Водещ партньор по проекта е
Сдружение “Местна инициа-
тивна група – Вършец”, а пар-
тнираща организация е
“Организация за туризъм, кул-
тура и спорт” – гр. Сокобаня.
Проектът е на обща стойност 51
799 евро, срокът за изпълнение е
от 28.07.2011 г. 28.07.2012 г.

Трансграничните общини Вър-

шец и Сокобаня имат много
общи характеристики - лековити
минерални извори, централна
улици с чинари, благоприятен
климат и природни дадености,
много подходящ за развитие на
туризъм. Подобни са и страте-
гиите за развитие на двете об-
щини. Ето защо те биха могли да
обединят идеите и усилията си за
представяне на културното и
природно наследство на тран-
сграничен район Вършец - Соко-
баня чрез създаване на
атрактивен туристически про-
дукт.

По време на кръглата маса се
проведе дискусия по проблемите
и възможностите за развитие на
трансграничния регион с фокус
развитие на културен и балне-
отуризъм.

На събитието присъстваха инж.
Иван Лазаров – кмет на община

Вършец, който откри срещата и
приветвтва участниците, Татяна
Петрова – ръководител на про-
екта, Любинко Миленкович –
координатор, представители на
Местнат инициативна група –
Вършец, на туристическия биз-
нес и услуги, експерти в областта
на туризма от двете общини.

Мултимедийни презентации
„Качество и привлекателност на
туристическа дестинация Вър-
шец” и „Сокобаня – зеленото
сърце на Сърбия” представиха
Даниела Лилова – Туристически
информационен център Вършец
и Любинко Миленкович от Соко-
баня – координатор на проекта.

Интересни и емоциални бяха
презентациите и на гост-лекто-
рите доц. д-р Бистра Димитрова
– преподавател в Националната
спортна академия относно устой-
чивото развитие на SPA&Wel-
lness индустрията и туризма в
България, и на Елза Зарева – член
на УС на Национална балнеоту-
ристическа федерация и Управи-
тел на „Агенция за балнео и
здравен туризъм” на тема «Раз-
витие на балнеотуризма в Бълга-
рия – перспективи и проблеми».

Участниците в кръглата маса
дискутираха относно възможнос-
тите и перспективите за развитие
на устойчив туризъм в трансгра-
ничен регион Вършец – Соко-
баня и се обединиха около идеята
за създаване на интегриран про-
дукт за културен и балнеоложки
туризъм, на основата на същест-
вуващото богато природно и кул-
турно наследство.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ И СОКОБАНЯ ЩЕ РЕАЛИЗИРАТ
СЪВМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

продължава от 1 стр. >>>
С песни за България се пред-

стави Дамската вокална група
към НЧ „Христо Ботев 1900 г.” с
художествен ръководител Елена
Горанова, а малките Теодор Зам-
фиров и Айлин Ферад рецити-
раха пред събралото се
множество патриотични стихо-
творения и вечното и незабра-
вимо „Аз съм българче”.

Тържествено слово по повод
празника произнесе кметът на
общината инж. Иван Лазаров,
който сподели пред събралите се:
„Изстрадалият българският
народ 500 години е бил лишен от
своята политическа и духовна
свобода. В продължение на пет
века е било потъпквано неговото
самочувствие и самосъзнание.
На днешния ден ние честваме
възраждането на това наше на-
ционално самочувствие, чест-
ваме нашата национална гордост,
величието на нашия народ.

Свободата не ни беше дадена
даром, тя бе извоювана - по пътя
на саможертвата, на хайдушките
пътеки, на създаването на рево-

люционните комитети на Дякона
Левски. Тя отеква във величието
на Априлската епопея и в грохота
на Руско-турската Освободи-
телна война.

На 3 март се създава не само но-
вата българска държава, но за-
почва създаването на
българските институции и утвър-
ждаването на българската дър-
жавност.

Днес, чествайки нашия Нацио-
нален празник, ние преоткриваме
Свободата като ценност. Затова
искам да Ви поздравя, и да кажа:
честит Национален празник на
България! Поклон и признател-
ност пред величието и саможер-
твата на всички знайни и
незнайни герои, дали живота си
за Свободата на Отечеството!”

Тържествената церемония за-
върши с народно веселие и
кръшни български хора, в изпъл-
нение на ученическия духов ор-
кестър „Дефилир” при СОУ”
Иван Вазов” с ръководител Ди-
митър Пеев.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОКЛОН И ВЪЗХВАЛА
НА БЪЛГАРИЯ!



И тази година учениците от СОУ
„Иван Вазов“ Вършец - възпита-
ници на преподавателката по фи-
зика и астрономия Радка
Костадинова участваха в Национал-
ния конкурс „Физиката в моите
очи“. Радостен е фактът, че от петте
представени от тях проекта, три са
номинирани за награди. Презента-
циите на проектите и награждава-
нето на участниците ще се проведе
по време на заключителния етап на
конкурса, на 1 април 2012 г. в На-
родната астрономическа обсервато-

рия Варна.
Номинираните проекти на нашите

ученици са:
„Светлината отвътре“ - изслед-

ователски проект с акцент върху ла-
бораторна работа, І възрастова
група. Проектът е разработен от
Анета Лазарова 7 клас, Александра
Алексиева 6 клас и Симона Нико-
лова 6 клас.

„Ядрена енергия“ - илюстрати-
вен проект за нови знания, ІІ въз-
растова група. Проектът е
разработен от Георги Леков 12 клас

МГ Плевен и Жасмина Костадинова
12 клас, СОУ Вършец.

„Магнитно поле“ - изследовател-
ски проект, ІІ възрастова група.
Проектът е разработен от Михаела
Манолова 10 клас и Жасмина Кос-
тадинова 12 клас.

За втора поредна година вършеч-
ките деца са в челните места на
този конкурс. Миналата година те
заеха първо място при старшата
възраст за изследователски проект
и наградата на Microsoft за Бълга-
рия, и трето място при младшата

възраст. Сайтовете са изработени с
Microsoft Expression Web 4.0 и
могат да се отварят със смартфони
и таблети.

Първият проект представи рабо-
тата на ученици от шести и седми
клас, които се включиха добро-
волно в изследователски европей-
ски проект - „Изследователи на
фотони“. От България бяха одоб-
рени шест училища - НПМГ-
София, СМГ - София, ЕГ Варна, МГ
Велико Търново, 31 СОУ „Патриарх
Евтимий“ - София и СОУ - Вършец,
а за работата си СОУ „Иван Вазов”
Вършец получи и оборудване за ка-
бинета по физика - лазери, LED
диоди, дифракционни решетки,
филтри, чиято стойност е неизме-
рима. Материална помощ оказа и
самото училище – закупиха се бате-
рии за всеки ученик и огромен брой
консумативи, тъй като за всеки екс-
перимент се предлагаше голямо ко-
личество информация, анкети и
тестове. След обработването им те
се изпращаха до екипа в Европей-
ския съюз, отговарящ за проекта.
След приключването на експери-
мента, материалите останаха под-
арък за кабинета по физика, а
учениците получиха удовлетворе-
нието от невероятните пилотни екс-
перименти.

И още една радостна новина:
първа награда за Жасмина Костади-
нова 12 клас СОУ „Иван Вазов“ в
Националния конкурс „Радиацията
и човекът“ на фондация „Рьонтген“,
който се проведе за първи път тази
година в България. Конкурсът е
анонимен и включва всички прило-

жения на йонизиращите лъчения в
живота на човека – медицина, енер-
гетика, индустрия, селско стопан-
ство и др., както и въздействието на
радиацията върху човека и защи-
тата на хората. СОУ „Иван Вазов“
участва с разработка на Михаела
Манолова „Рентгенови лъчи и при-
ложение в медицината“ и три раз-
работки на Жасмина Костадинова :
„Лъчетерапия“, „Мария Кюри“ и
„Изследване на биологичното дей-
ствие на рентгеновите лъчи“. От 57
разработки бяха допуснати до пуб-
лична защита 11 на ученици от
София, Перник, Ямбол, Вършец,
Пловдив, Сливен и Правец.

След представянето на единад-
есетте разработки, 7 членно жури
от водещи български медицински
физици: доц. Женя Василева, доц.
Венцеслав Тодоров, гл.ас. Роберт
Попиц, директорът на Националния
политехнически музей д-р Екате-
рина Цекова, директорът на Нацио-
налния център по радиолиология и
радиационна защита проф. Радос-
тина Тенева Георгиева и др., при-
съди единодушно първа награда на
Жасмина Костадинова от Вършец,
като след нея се наредиха предста-
вителите на Перник и Пловдив.

Това е още едно потвърждение за
това, че учениците на Радка Коста-
динова и децата на Вършец са и
най-добрите в България.

Желаем им още много изяви на на-
ционални и международни кон-
курси, и да ни радват все така със
своите високи постижения.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ НА ВЪРШЕЦ НИ
РАДВАТ СЪС СВОИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
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На 26.03.2012 г. учениците от
втори клас на СОУ „Иван Вазов”,
изучаващи ромски фолклор пос-
рещнаха с „Лаче авиян” /Добре
дошли/ гостите на подготвения от
тях открит урок.

Децата представиха себе си пос-
редством рисунки – с цветя, сър-
чица, футболни топки и ръцете на
приятелството. Малките артисти
запознаха публиката с веселата
история на хитрия щъркел от ром-
ската народна приказка „Цигул-
ката на щъркела”, украсиха
кошница с красиви пролетни
цветя, пяха и се забавляваха. По-
лучиха специални поздравления
от г-жа Ани Ангелова, директор
на училището и учителките от ОУ
„Васил Левски” – с. Смоляновци.

Фолклор на етносите – ромски

фолклор е свободно избираем уче-
бен предмет за учениците от нача-
лен курс в училището вече
четвърта година. Провежда се под
ръководството на Бояна Митрова
с децата от полуинтерната група.
Въвеждането му е по инициатива
на ЦМЕДТ „Амалипе” за всички
училища, работещи по програма
„Превенция на отпадане на ром-
ските деца от училище”. Основ-
ната му цел е преодоляването на
предразсъдъците към ромските
деца, взаимното опознаване на
учениците и възпитаване в
чувства на разбиране и толеран-
тност чрез изучаване на ромската
история, бит и традиции като част
от общонационалната българска
култура.

Албена ЦВЕТКОВА

Открит урок по СИП – Фолклор на етносите

Жасмина Костадинова (в средата) с част от журито на конкурса Рьонтген

В осмомартенския празничен
ден ръководството на Сдружение
с нестопанска цел „Козница”, съв-
местно с Община Вършец събра
всички жилаещи да празнуват
жени от нашата община. За пръв
път тази година в тържеството се
включиха и жени от с. Черкаски.

Празникът ни бе уважен от
кмета на общината инж. Иван Ла-
заров, секретаря на Общината
инж. агр. Даниела Тодорова, об-
щинските съветници Олга Янич-
кова и Адриана Николова.

Г-н Лазаров поздрави всички
присъстващи с топли думи и по-
желания за здраве и успехи.

Певческата група поздрави же-

ните със свои изпълнения, а
Слави Таралански се постара за
веселото настроение на всички
присъстващи.

По време на тържеството бяха
организирани няколко конкурса.
Журито с председател Живко
Костов излъчи следните победи-
телки:

- „Най-благородна дама” –
Иванка Герасимова

- „Най-елегантна дама” – Анна
Стоянова

- „Най-екстравагантна дама” –
Венка Методиева.

Ръководството на клуба вложи
много усилия в организирането
на празника, затова присъства-

щите сто и тридесет жени и гости
останаха доволни.

Денят премина с много танци,
песни, смях и веселие.

От името на всички присъст-
ващи благодарим на организато-
рите и най-вече на персонала на
ресторанта на „Учебен център на
ВиК – Враца”, и лично на управи-
теля на базата г-н Цвети Ко-
новски.

В края на празника настрое-
нието нарасна до краен предел.
Всички се разделихме доволни и
щастливи, като си пожелахме до
нови, весели срещи.

Иванка НАЧЕВА
член на СНЦ „Козница”

ОБИКНОВЕН ДЕН – ПРЕКРАСЕН ПРАЗНИК
По случай Първа пролет ние,

пенсионерите от Сдружение с
нестопанска цел „Козница” про-
ведохме излет до местността
„Иванчова поляна”

Под мотото „Пролет пукна, ние
– не!” си организираха пикник с
изобилие от вкусни ястия и ла-
комства.

Групата за популярни песни
„Незабравка” към клуба на пен-
сионера изнесе пролетен концерт
на открито, сред красивата при-
рода и дъхавата борова гора.

Излетът премина в много весе-
лие, смях и закачки, а вицовете
нямаха край.

Изморени, но в добро настрое-
ние, всички се прибрахме до-
волни и щастливи. Обещахме си
всеки месец поне по веднъж да
излизаме сред природата, за да се
зареждаме с бодрост и положи-
телни емоции.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
Председател на СНЦ „Козница”

ПРОЛЕТ ПУКНА
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