
- Г-н Лазаров, коя според Вас е
най-интересната и значима прак-
тика в община Вършец за тази го-
дина?

- За едно от най-значимите дости-
жения на община Вършец през тази
година смятам реализирането на про-
ектите „Изграждане на градска пре-
чиствателна станция за отпадни

води” и „Изграждане на туристи-
чески атракционни съоръжения в
град Вършец" чрез построяване на
летен амфитеатър в парка, финанси-
рани от Оперативна програма
"Околна среда 2007 - 2013" и Про-
грамата за развитие на селските ра-
йони 2007-2013 г на Европейския
съюз.

Градът ни вече разполага с модерна
пречиствателна станция за битови от-
падъчни води, което ще допринесе за
подобряване и развитие на инфраст-
руктурата за третиране на отпадъчни
води и привеждането й в съответст-
вие със законодателството на ЕС за
устойчива околна среда. Надявам се
да се повиши качеството на живот на
населението и качеството на предла-
гания туристически продукт, привли-
чането на нови инвестиции. Със
задоволство мога да отбележа, че
Вършец изпреварва вече много от го-
лемите общини в страната ни чрез
изграждането на това модерно съо-
ръжение.

Новопостроеният летен амфитеа-
тър в парка е една прекрасна турис-
тическа атракция за жителите и
гостите на Вършец, с открита сцена
за провеждане на фестивали, теат-
рални постановки, лятно кино и
други културни изяви, като се над-
явам, че съоръжението ще повиши
туристическия потенциал на града.
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На 11.10.2013 г. в "Балната зала " на
РС на КНСБ гр. Монтана бяха разда-
дени наградите от конкурса за произ-
ведения на изкуството, организиран
от Благотворителен фонд „Проф. Же-
лязко Христов” в направленията жи-
вопис, иконопис и есе на тема
„Доброто”. Участниците бяха раз-
пределени в две възрастови групи:
първа възрастова група (5 – 9 г.); втора
възрастова група (10 – 14 г.)

Комисията номинира победителите
сред участници от три области: Мон-
тана, Враца и Видин.

Росица Манова от 2-а клас на СОУ

"Иван Вазов" участва с две рисунки и
получи II-ро място в първа възрастова
група, раздел „Живопис”.

Жасмина Андреева от 7-в клас на
същото училище, участва с есе на
тема "Доброто" и получи III-то място
във втора възрастова група, раздел
„Есе”.

Наградените деца се завърнаха от
областния кръг с медали, грамоти и
подаръци.

Произведенията им продължават
по-нататъшно участие на национално
ниво.

Дора ДАНАИЛОВА

НАГРАДЕНИ ДЕЦА ОТ СОУ "ИВАН ВАЗОВ"
НА КОНКУРС НА КНСБ В МОНТАНА

Една от най- светлите дати в бъл-
гарския календар е 1 ноември.

На този ден българският народ
празнува Деня на народните буди-
тели. Това е празникът на българ-
ските просветители,
революционери, книжовници, учи-
тели.

Това е денят, в който ние, учени-
ците от IVб клас при НУ „В.
Левски” свеждаме глави в дълбок
поклон към Вас, учители, за да Ви
кажем едно огромно БЛАГОДА-

РИМ!
Благодарим Ви, за грижите и тър-

пението, с които ни обгрижвате
всеки ден!

Благодарим Ви, че запалихте иск-
рата на знанието в нашите малки,
детски сърчица!

Честит празник!
Пожелаваме Ви високи постиже-

ния в благородното дело, да бъдете
съвременните будители!

Учениците от IVб клас
НУ „В. Левски”

ПОКЛОН И ГОЛЯМО БЛАГОДАРИМ!

На 21.09.2013 г. се проведе ежегод-
ният традиционен събор на с. Спан-
чевци. За доброто настроение на
жителите и гостите на селото се пог-
рижи известната и уникална Берковска
духова музика, като участието й беше
осигурено със средства, събрани от
жители на с. Спанчевци и финанси-
ране от Община Вършец. За украсата
на площада и организацията на народ-
ното веселие се погрижиха дамите от
Женско сдружение „Тодорини кукли”.

Дни преди събора беше положена
нова асфалтова настилка на главната
улица и на площада на селото, със съ-
действието на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров и кмета на с.
Спанчевци Емил Иванов.

Празникът беше неповторим. По
думи на местни и гости на селото,
такъв събор не е имало, от както се
помнят.

Емил ИВАНОВ
кмет с. Спанчевци

СЪБОР НА СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Имам удоволствието да Ви поздравя

по случай 1-ви ноември – Деня на на-
родните будители.

Първи ноември е празникът на на-
шата историческа памет, на нацио-
налното ни самочувствие и
самосъзнание, на българската духов-
ност.

Освен почитта си към възрожден-
ските будители – книжовници и про-
светители, на този ден изразяваме
признанието си и към нашите съвре-
менни будители – учители, дейци на
културата и църковни деятели, жур-
налисти, които продължават мисията
да подтикват, събуждат, възпитават, да
работят за каузата на истинското про-
светителство, да дават приноса си за
запазване и издигане на българската
духовност, а с това и на самата ни
нация.

Скъпи днешни будители,
С Вашата просветителска дейност, с

опита и мъдростта на знанията, пред-
авани на поколенията след Вас, Вие
със заслужена гордост носите зва-
нието будители на българската нация.

Пожелавам Ви все така да съхраня-
вате всичко българско и родно, да
вдъхновявате младото поколение към
завоюване на нови хоризонти в образ-
ованието и културата.

На всички Вас – днешните будители
на България, желая здраве, лични и
професионални успехи, и достойно
продължаване на делото на народните
будители!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
инж. Иван ЛАЗАРОВ

Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН
АДРЕС ОТ КМЕТА НА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА

НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Кметът на община Вършец инж.

Иван Лазаров, зам.-кметът Петър
Стефанов, секретарят на общината
инж. агр.Даниела Тодорова и пред-
седателят на Общински съвет –
Вършец инж. Анатоли Димитров,
взеха участие в ІХ-та годишна
среща на Националното сдружение
на общините в Република Бълга-
рия.

Форумът се проведе от 13 до 15
октомври 2013 г. в курортния ком-
плекс Албена.

Срещата е уникално за местните
власти събитие, което включва раз-
нообразни форми за придобиване
на нови умения, за споделяне на
идеи, за обсъждане на бъдещите
общински реформи с министри и
народни представители.

Тази година акцентът на включе-
ните във форума прояви бе върху
приоритетите на взаимодействие
между общините и централната
власт, и прякото влияние на това
взаимодействие върху използва-
нето на европейските фондове. По
време на миналогодишната среща
бе направена равносметка от ус-
вояването на европейските
средства пет години след присъе-
диняването на страната ни към ЕС.
Тази година вниманието и на мест-
ната, и на централна власт бе насо-
чено върху новите възможности,
които ще получат общините през
следващия програмен период.

На срещата бяха представени
разнообразни общински практики
в различни сфери на дейност – со-
циални услуги, устойчиво разви-
тие, както и един от проектите на
НСОРБ – “Е-Подем – в подкрепа на

общинските европроекти”, финан-
сиран по ОП “Техническа помощ”.
Проведе се дискусия “Приоритети
на взаимодействие между цен-
трална и местна власт”, с участието
на министър-председателят Пла-
мен Орешарски, както и на минис-
търа на труда и социалната
политика Хасан Адемов. В края на
дискусията бе подписано и Спораз-
умение за сътрудничество между
Министерски съвет и НСОРБ. Про-
ведоха се форуми, свързани с ин-
теграцията на ромите, устойчивото
развитие, лобирането и т. н. В пле-
нарната сесия “Българските об-
щини в ЕС – поуките 7 години
по-късно” взе участие вицепремие-
рът и министър на правосъдието,
министрите на регионалното раз-
витие, на околната среда и водите.
По време на годишната среща бяха
връчени и традиционните награди
на НСОРБ – община и общинар –
реформатор, партньор и дарител на
общините, журналист и медия на
общините. Проведоха се четири
форума по „общински” европро-
грами – ОП “Региони в растеж”,
ОП “Околна среда”, ОП “Развитие
на човешките ресурси” и ОП
“Наука и образование”, както и по
Програмата за развитие на сел-
ските райони под общото заглавие
“Програмен период 2014 – 2020 г.
– потребности и приоритети”. На
тях бяха представени новите въз-
можности, които имат общините
като основни бенефициенти по
тези програми и позицията на
местната власт по представените
проекти на програми.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В ІХ ГОДИШНА

СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
Интервю с кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров

Кметът на работно посещение в Норвегия



За всички членове на пен-
сионерски клуб „Козница”
гр. Вършец, медицинските
работници мерят безплатно и
ежедневно кръвното наля-
гане всяка сутрин от 9.30 до
10.30 ч.

Áðîé 10, îêòîìâðè 2013 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ2

В рамките на проекта за безвъз-
мездна финансова помощ № А 12-
22-134/11.04.2013г. „Общинска
адми- нистрация Вършец - ком-
петентна и ефективна” по Опера-
тивна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г. бяха прове-
дени шест обучения, свързани с
реализиране на основната цел на
проекта: повишаване на админист-
ративния капацитет и подобряване
на ефективността и ефикасността
на работата на общинска админист-
рация в община Вършец.

1. Беше проведено 12-дневно спе-
циализирано компютърно обучение
(AutoCAD, ArchiCAD), в което
участваха 4 специалисти и експерти
от техническа служба на общинска
администрация;

2. Бяха проведени три обучения в
Института по публична админист-
рация – гр. София със следните

теми: Специфика на междукултур-
ните комуникации, Семеен кодекс
и кодекс на международното частно
право, Форми на сътрудничество
между администрацията и граж-
дански и бизнес организации. В
обученията участваха 5 служители
на ОбА Вършец.

3. Беше проведено тридневно обу-
чение на тема „Работа в екип и
екипна ефективност” с участието
на 48 общински служители.

4. Беше проведено тридневно обу-
чение на тема „Лидерски умения”
за 15 общински служители.

Таня ПЕТРОВА
Този документ е създаден по проект №

А 12-22-134/11.04.2013 „Общинска адми-
нистрация Вършец- компетентна и ефек-
тивна“. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капаци-
тет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩИН-
СКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ

На 1 октомври беше поставено
началото на най-новия проект в
социално ангажираната политика
на „Електростарт“ АД -
„Математическа школа
Електростарт“. Той е създаден
специално за децата на град
Вършец, които имат изявени
математически способности, искат
да задълбочат своите знания, както
и да премерят сили със своите
връстници на регионални и
национални математически
състезания.

Създаването й стана възможно
благодарение на благородната идея
и финансиране от страна на
мажоритарните собственици на
компанията инж. Анатоли
Димитров и г-н Кирил Аргиров, с
подкрепата на директора на СОУ
„Иван Вазов“ г-жа Ани Ангелова и
личния ангажимент на г-жа
Адриана Андреева, преподавател
по математика и ръководител на
школата.

Плановете са школата да обхване

всички деца от IVдо VII клас,
които имат натрупани
математически знания и да
помогне в тяхното по-нататъшно
израстване и професионална
ориентация в областта на точните
науки и инженерни специалности.

Часовете в школата преминават
занимателно и ангажирано, с

активното участие на учениците,
напълно различно от стила на
преподаване в училище. Занятията
се посещават от 15 деца на възраст
10 и 11 години, провеждат се всеки
вторник и петък в корпус 2 на СОУ
„Иван Вазов“ и са напълно
безплатни за децата.

Милена АЛЕН

„МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОСТАРТ“ ОТВОРИ ВРАТИ

Изказвам огромната си благодар-
ност към кмета на с.Спанчевци
Емил Иванов за това, че винаги е ус-
лужлив към мен и с желание се от-
зовава на всички мои молби за
помощ и съдействие.

Вече две години със собствен
транспорт той превозва помощите,
предоставяни ми от „Червен кръст”
от кметството до дома ми, без да го

моля за това. Същият жест на вни-
мание проявява и към останалите
самотни или възрастни хора от се-
лото, които нямат семейства, на
които да разчитат в трудни моменти.

Благодаря на г-н Емил Иванов от
сърце!

Да е жив и здрав!
Савка МЕТОДИЕВА

с. Спанчевци

БЛАГОДАРНОСТ
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- Неотдавна се завърнахте от ра-
ботно посещение в Норвегия, об-
щина Трисил. Какъв опит
почерпихте, какво Ви впечатли?

Град Трисил е с население 3 000
жители, намира се на 250 км се-
верно от столицата Осло и е извес-
тен като един от големите,
популярни и най-посещавани ски
курорти в Норвегия, предоставящ
отлични условия за зимен туризъм.

По времето на посещението се за-
познахме с различни общински
проекти, програми, производствени
дейности и предоставяни услуги на
територията на община Трисил и на
други общини, с които градът си
партнира успешно. Кметът на Три-
сил Оле Мартин ни придружаваше
през цялото време.

Заедно с колегите – кметове на об-
щините Димитровград, Карнобат и
Малко Търново посетихме хотел-
ска база в ски курорта, разположена
на 830 м надморска височина, в
подножието на планина с височина
1132 м, с изградени 66 писти с
обща дължина 71 км и 31 лифта. В
хотелската част е изградена мо-

дерна инсталация за отопление и
топла вода, подавани от собствена
топлоцентрала с гориво - дървени
палети. Ски сезонът е с продължи-
телност от началото на ноември до
края на април, като в най-натоваре-
ния сезон броят на туристите дос-
тига до 40 000. Особено
впечатляващи са екологичните
къщи за отдих на населението и за
туристите, построени изцяло от
дърво с така наречените зелени еко-
логични покриви, покрити с тревен
чим. Всички къщи в района са из-
градени на базата на тази техноло-
гия.

На специална среща в кметството,
кметът Оле Мартин ни представи
своя екип, запозна ни с дейността
на общината и ни бе изнесена пре-
зентация по проекта за енергийна
ефективност на общинските
сгради.

ENSAMB e проект за енергийна
ефективност и икономия на енер-
гия, осъществяван между двама
партньори, единият от които е об-
ластния съвет на Южен Остердал,
чрез който са представени 5 об-
щини, сред които е Трисил, а дру-
гият е областния съвет на Хедмарк.
Основната му цел е осигуряване на
техническа помощ на общините и
областните съвети за постигане на
25% енергийна ефективност във
всички общински сгради до 2015 г.,
което ще доведе до икономия на
енергия за 1,5 млн. евро и намаля-
ване на вредните емисии и въглеро-
ден двуокис в атмосферата
приблизително на 2,200 тона го-
дишно.

Посетихме общинско предпри-

ятие за обработка на дървесина, до-
бивана на територията на общи-
ната, като с отпадъчния материал
(дървесна кора, стърготини и био-
маса) се получава отопление и
топла вода за жителите на града.
Впечатлен съм от мащабите на
ефекта, който се получава от такъв
вид безотпадно производство на
енергия за отопление, ползвайки
отпадъците за суровина, незамър-
сявайки околната среда, имайки
предвид, че предприятието се на-
мира в непосредствена близост до
града в индустриалната му част.

Посетихме също и малка частна
ферма, в която сградите се отопля-
ват чрез изградена собствена ин-
сталация за парно отопление с
котелно, ползващо дървени стърго-
тини.

Имахме възможност да разгле-
даме комплекса SITE Destination в
Швеция, реализиран по трансгра-
ничен проект между Швеция и
Норвегия, финансиран от ЕС и
Норвежкото правителство за све-
товна туристическа дестинация,
предоставяща целогодишни турис-
тически услуги на своите клиенти
сред живописно място - изходен
пункт към ски курорта. В проекта
участват общо 4 общини - по две от
двете държави. Комплексът Експе-
риум се състои от конгресен център
с хотелска част, спа център и кон-
ферентни зали със собствено отоп-
ление на палети, работещ
целогодишно - през зимата за нас-
таняване на ски туристи, а през ля-
тото като конгресен център.
Проектът продължава, като в мо-
мента се работи по проект Летище

Сален -Трисил за построяване на
международно летище за чартърни
полети с цел поемане на огромния
поток от туристи.

Разгледахме модерното горско
стопанство в Сор Трисил, където
изцяло механизираният процес в
сечището се осъществява с една ро-
ботизирана машина за сечене, каст-
рене, нарязване по определена
дължина и сортиране по големина.
Огромната машина с компютърно
управление, управлявана от един
оператор има изключително висока
производителност и замества труда
на 80 дървосекачи.

Посетихме и завод с биогориво за
получаване на централно отопле-
ние и електричество в град Хамар.
Капацитетът на завода е 200 GWh,
изгаря 72 000 тона домакински и
индустриални отпадъци. Може да
поеме капацитет на един град от 1,5
млн. жители. Работи по изцяло без-
отпадна технология. Процесите в
завода са напълно автоматизирани
и се управляват от компютърен
пулт.

Запознахме се и с модела на уп-
равление на електроенергийната
компания, в която община Трисил
има участие в борда на акционе-
рите с 1% акции.

- Каква е ролята на Национал-
ното сдружение на общините в
Република България, с цел осъ-
ществяване на ефективна дей-
ност в защита на интересите на
общините?

- Смятам, че и досега НСОРБ ра-
боти много активно и ефективно за
защита интересите на българските

общини и утвърждаване имиджа
им на институции, пряко ангажи-
рани с живота и проблемите на
местната общност. Пожелавам на
Сдружението и занапред да про-
дължи активния диалог с централ-
ната изпълнителна власт и
неправителствените организации и
прякото си участие в разработва-
нето на законопроекти, отнасящи
се до дейността на местните адми-
нистрации.

- Какво пожелавате на колегите
си от останалите 263 общини в
страната по случай професио-
налния празник?

- На колегите - кметове от остана-
лите общини пожелавам да са
живи и здрави, за да реализират
мечтите си, да работят все така от-
говорно, професионално и всеот-
дайно за добруването на своите
съграждани, да оставят след себе си
трайна следа. В работата си да тър-
сят партньорството с местната об-
щност, защото само съвместните
действия между Общината и граж-
даните водят до прозрачно управ-
ление и ефективна местна власт.

Евелина ГЕОРГИЕВА

12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
Интервю с кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров

Завод за биогориво
в Норвегия



Трябваше да дойда във Вършец, за
да повярвам в доброто и в това, че

ЧОВЕКОЛЮБИЕТО
не е още окончателно абдикирало

от живота ни в това наше абсурдно,
объркано време. Бях изгубила вече
вяра в родното ни здравеопазване,
което все повече затъва в блатото на
бездушието към възрастните хора,
болните, инвалидите и обречените
на геноцид.

Но с постъпването ми на лечение
в Специализираната болница за ре-
хабилитация „Св. Мина” – гр. Вър-
шец рязко промених мнението си.
Главно заради високо професионал-
ното и хуманно отношение към
приятелката ми по стая – Румяна
Ганчева. Още в първия ден от пос-
тъпването ни здравословното й със-
тояние се влоши. Всъщност след
тежък грип, тя все още не се беше
възстановила напълно и разчиташе
на лечението си в СБР. За съжале-
ние, изпадна в сърдечна криза и не-
подозирана кома. Благодарение на
своевременната помощ на дежур-
ния лекар д-р Г. Георгиев тя получи
нов шанс за живот. На помощ се
притече и д-р Вл. Петров – кардио-
лог в болницата, извикан по спеш-
ност от дома му (в почивка след
дежурство). Те двамата с изключи-
телно висок професионализъм,
усърдие и търпение, след напре-
гнати тревожни часове стабилизи-
раха и грижовно следяха
състоянието й. Вдъхваха й кураж и
мотивация за живот.

Тъкмо за това от нейно и от мое
име, искам на страниците на вест-
ника да изразя голямата ни благо-
дарност за достойно изпълнения
дълг на тези двама лекари. А също
така – и нашето възхищение от
всичко, което ни заобикаляше в
„Св. Мина”. Радостното е, че бал-

неолечебната база е обновена, мо-
дернизирана по съвременни стан-
дарти. На висота се оказа и целият
персонал. Обслужването към
всички еднакво е рядко срещано
днес човеколюбие, коректност, от-
зивчивост. Спокойствие, уют, ти-
шина и доверие цари наоколо.
Истинска грижа и специализирана
помощ е за страданията на хромите,
с какви ли не хронични увреждания
болни, дошли тук с надежда да об-
лекчат страданията си.

Използвам случая да изразя благо-
дарността си към

усилията, които полага и ръко-
водството на община Вършец,

за да поддържа високото ниво и
заслужената слава на града като чу-
десен кът на природна даденост,
красота, славно минало и – благо-
словен от Бога оазис за здраве, жиз-
нерадост, по-човешки, пълноценен
и духовно извисен живот.

Гордейте се с постигнатото.
Както досега популяризирайте във

вашия вестник „Вършец” още по-
настойчиво всичко, което допри-
нася за осъществяването на
проектите ви за по-нататъшното
благоустрояване на балнеокурорта.

За да има все повече усмивки
върху тревожните лица на хората,
които се стичат в града ви за
помощ, нови приятелства и глътки
радостен живот.

Отстоявайте високо самочувст-
вие,

защото го заслужавате с приноса
си, въпреки всички трудности и
предизвикателства, които срещате.
Вярвам, че всеки с непредубедено
око и чиста съвест би го видял, при-
знал и поздравил най-сърдечно.

Магдалена АСЕНОВА
журналист, гр. София

От 01.10.2013 г.стартира Нацио-
налната кампания за силанизиране
на детските зъби, организирана от
Българския зъболекарски съюз и
Министерство на здравеопазването.

Поставянето на силанти на посто-
янните молари (шестите зъби) на
деца от 6 до 8 годишна възраст е
НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО и ще про-
дължи до 30 ноември 2013 г. в ця-
лата страна.

Първите постоянни зъби (шестите
зъби) порастват първи и съответно
първи се развалят. Покритието им
със силант осигурява запечатване
на слабите места на зъбите - фису-

рата. Силантът не позволява през
фисурата да навлизат болестот-
ворни микроби.

Определеният от РЗОК Монтана
стоматолог, който ще извършва си-
ланизирането на детските зъби във
Вършец е д-р Марлена Петрова –
Топалска, с адрес на стоматологич-
ната практика: гр. Вършец, ул.
„Иван Вазов” № 39.

За по-подробна информация и за-
писване на час за прием, желаещите
родители могат да се свържат с д-р
Марлена Петрова на следните теле-
фони: 09527/ 20 33; 0889 231 699.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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НЕКА ДА ТЪРЖЕСТВУВА ДОБРОТО!
Наградите на Международната

фондация „Св. Св. Кирил и Мето-
дий”, които ежегодно се присъждат
на учители по физика, бяха връчени
на 25 септември т.г. по време на Вто-
рия национален конгрес по физи-
чески науки и 41-та Национална
конференция по въпросите на обуче-
нието по физика в София. Носителка
на тазгодишното престижно отличие
стана нашата съгражданка Радка
Костадинова - дългогодишен учител
по физика и астрономия в СОУ
„Иван Вазов”.

Наградата е едно от най- високите
професионални отличия в учител-
ската професия. От 20 години Меж-
дународна фондация „Св. Св. Кирил
и Методий” ежегодно връчва тази
награда, като лауреатите са по-
малко от 20, защото има години, в
които тя не е присъждана. Наградата
няма политическа окраска, дава се
единствено и само за висок профе-
сионализъм.

Наградите на Фондацията за учи-
тели по физика са две: „За изключи-
телни постижения при откриването
и развитието на млади таланти” и
„За постижения при създаване на ус-
ловия за най-подходяща учебна
среда”. Втората се присъжда на учи-
тели за постижения при създаване и
развитие на материално-техничес-
ката база: кабинети, лаборатории,
учебни комплекси, нагледни
средства и др. в дадено средно учи-
лище. Радка Костадинова получи на-
града за постижения при създаване
на условия за най-подходяща учебна
среда, след като кандидатурата й бе
предложена лично от председателя
на Софийския клон на Съюза на фи-
зиците в България проф. д.ф.н.
Тодор Мишонов.

Радка Костадинова притежава най-
високата, І-ва професионално-ква-
лификационна степен за учител по
физика. Носител е на много награди:
наградата на Софийския универси-
тет и Департамента за информация
и усъвършенстване на учители за
разработката „Да направим свет-
лина“ за изследователска дейност на
учениците; Специална награда на
СУ и ДИУУ за разработка на про-
грамен продукт "Използване на ви-
деофрагменти при обучението по
атомна и ядрена физика"; І награда
на 10-я юбилеен конкурс за про-
грамни продукти на СИ през 2013 г.;
грамота „Неофит Рилски" за дълго-
годишна целенасочена дейност като
учител; 11 награди за собствени
проекти и 18 награди като ръково-
дител на проекти на класирали се
ученици в национални и междуна-
родни състезания. Участва в квали-
фикационен курс в Центъра за
ядрени изследвания в Швейцария , в
квалификационен курс в Дубна –
Руска федерация, член е на Съюза на
физиците в България.

Мотивите за получаване наградата
на Фондацията за създаване на бла-
гоприятна учебна среда при обуче-
нието по физика и астрономия са:

Радка Костадинова организира
групи ученици за разработване на
така наречените фронтални експери-
менти в часовете по физика; органи-
зира и провежда конкурс в
училището по подобие на "Лабора-
тория за слава"; организира и про-
вежда с ученици приложен
експеримент на тема „Действие на
магнитно поле върху развитието на

растения”. Изследва биологичното
действие на всички йонизиращи лъ-
чения: рентгенови лъчи, бета-лъчи и
тежки йони. Започва съвместна ра-
бота с фондация "Америка за Бълга-
рия". Училището получава за
кабинета по физика ССД камера за
наблюдение на мутагенеза под мик-
роскоп на облъчените растения. Ре-
зултатите от изследванията са
представени на „Европейската нощ
на учените” през 2009 г. и са отли-
чени с награда на Съюз на физиците
и І награда за интердисциплинарен
проект. В доклад на Младежката
сесия на Националната конференция
в Ловеч през 2010г. проектът е пре-
миран като най-добър; със спечелен

проект „Поглед към Космоса" през
2010 г. училището получава финан-
сиране от Фондация „Америка за
България” за изработването на слън-
чев часовник в двора, телескоп с
цветна видеокамера и филтър за кон-
траст; ежегодно организира "Астро-
парти Вършец" с лектори -
астрономи и ученици от цялата
страна. Неин ученик получава І на-
града за есе на тема "Открий слън-
чев часовник и го покажи“ на EААЕ
през 2012г.; организира и провежда
с ученици изследователски експери-
мент на тема "Въздействието на му-
зиката върху психиката на
учениците в часовете по физика" ,
които спечелват специална награда
от националния конкурс "Физиката
в моите очи" и наградата на Май-
крософт за България; нейни ученици
разработват експерименти на тема
„Светлина” по европейски проект
„Photonic explorer” и получават да-
рение от ЕС- 10 комплекта по оптика
за лабораторна работа. С разрабо-
тени лабораторни упражнения по
този проект учениците печелят ІІ на-
града на Националния конкурс „Фи-
зика в моите очи“ през 2012 г.;
ученици се включват в изследване,
свързано с геопатогенните зони на
Северозападна България и ендемич-
ното заболяване "балканска нефро-
патия", и получават ІІІ награда в
Националния конкурс „Физиката в
моите очи“ през 2012 г.; ученици се
включват в наблюдения на фазите на
Луната и изследване на влиянието ѝ
върху физиологическо състояние на
учители и ученици. Проектът печели
ІІ награда в Националния конкурс
„Космосът“; ученици наблюдават и
заснемат кометите C/2011 L4 (PAN-
STARRS), C/2012 F6 (LEMMON) и
правят проучване за тяхната струк-
тура. Очакват наблюдаване на
C/2012 S1 (ISON). С разработения на
български и английски език сайт и
обзор на тяхното проучване, те пече-
лят V награда на Международен кон-
курс на Европейската образователна

астрономическа асоциация; Радка
Костадинова изработва 100 клипа за
представяне историята на важни екс-
перименти по физика. Нейни уче-
ници също разработват филми по
физика и астрономия. Документал-
ният филм „Слънцето“ на неин уче-
ник печели ІІІ награда на
Националния конкурс „Космосът „
на фондация „Еврика”. Сайт с 10 ви-
деоклипа, посветен на ядрената
енергетика печели ІІ награда на На-
ционален конкурс „Физиката в
моите очи“ -2012 г.; Костадинова се
включва в работна група за разра-
ботване на нови учебни програми по
физика – участва в разработване на
раздел „Топлинни явления”; благо-

дарение на нея през ноември на 2012
г. се открива обновен кабинет по фи-
зика по проект на фондация „Аме-
рика за България“. Извършен е
основен ремонт на кабинета – сме-
нено е подово покритие, мазилка,
щори за прозорци, мивка и ново об-
завеждане: демонстрационна маса,
маси за ученици и столове, секци-
онни модули, обновена е и електри-
ческата инсталация. Обновено е
хранилището към кабинета: ма-
зилка, подово покритие, стелажи за
уредите, шкафове. Пак по този про-
ект са закупени акумулатор за телес-
копа, 24 мултицети, осцилоскоп,
шумометър и звездни карти за ра-
бота на учениците.

От 2008 г. до 2013 г. Костадинова
има публикувани 7 статии в списа-
ние „Физика” и вестник „Телескоп”,
7 доклада в сборниците от Нацио-
нални конференции по физика. Има
2 публикации, достигнали до На-
ционалния кръг на конкурса„Учили-
щето – желана територия“.
Учениците на Радка Костадинова се
класират за национален кръг на
олимпиада по физика през 2008,
2009, 2010 г. и на национални със-
тезания (пролетно и есенно) през
2007 г. и 2009 г., като получават две
ІІІ-ти награди.

„Подходящата учебна среда и доб-
рата материално-техническа база са
от изключително значение в часо-
вете по физика, защото чрез експе-
риментите и лабораторните
упражнения учениците започват да
навлизат във физиката, тя им става
все по-интересна. Това, което правя
вече много години за моите ученици
ми носи огромно удоволствие, за-
щото съм превърнала работата си в
живот. Високата оценка, която ми
дават Международната фондация
„Св.Св. Кирил и Методий” и Съюза
на физиците в България ме радва и
задължава”, каза развълнуваната
учителка при получаването на пре-
стижната награда.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРЕПОДАВАТЕЛКАТА ПО ФИЗИКА РАДКА
КОСТАДИНОВА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА НА

ФОНДАЦИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ЗАПОЧНА БЕЗПЛАТНО СИЛА-
НИЗИРАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗЪБИ
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Момчетата от духов оркестър
„Зелени дел” – част от ученически
духов оркестър „Дефилир” при
СОУ „Иван Вазов” - Вършец вече
са телевизионни звезди. Те участ-
ваха в популярното предаване
„Иде нашенската музика”, излъ-
чено на 12 октомври по Канал 1 на
БНТ. Младите музиканти изпъл-
ниха различни произведения, за-
почвайки от известните хора
„Пробуждане на пролетта” и „Иг-
ривата циганка” на Дико Илиев,
през „Чичовото”и „Месечина” на
Горан Брегович, до авторските
произведения на диригента Дими-
тър Пеев.

В изданията на предаването
участват популярни изпълнители
на български фолклор – певци, ин-
струменталисти, оркестри, малки
и големи ансамбли, танцови групи
и хореографи. Даниел Спасов и
Милен Иванов - водещи с опит
във фолклорните програми на
БНТ, направляват непрестанния
поток от музика, песни, танци и
оркестрови изпълнения.

От екипа на предаването се свър-
зват с нашите оркестранти, след
като виждат в Интернет реклама
на духов оркестър „Зелени дел”,

предлагащ участие в народни ве-
селия, сватби, кръщенета, банкети
и семейни празници. Интерес към
нашия оркестър предизвиква и
фактът, че той не е младежки, как-
вито са повечето духови оркестри,
а е ученически и това го прави
уникален. Като координатор и го-
ворител на оркестър „Зелени дел”
се изявява Калоян Тихомиров –
един от деветимата музиканти на
състава.

Всяка година в ученически духов
оркестър „Дефилир” се влива
ново попълнение, тъй като от него
излизат абитуриентите. Много от
тях след завършване на училище
постъпват в професионални ду-
хови оркестри – военни, полицей-
ски и др. Оркестър „Дефилир” е
от три възрастови групи. Най-го-
леми и с най-дългогодишен опит
са момчетата от духов оркестър
„Зелени дел”, които са на възраст
от 15 до 18 години. Средната въз-
растова група също е сформирала
свой оркестър „Сигналисти”,
който тепърва започва своите са-
мостоятелни изяви. Най-малките
все още навлизат в музикалното
изкуство и се учат на майсторлък
в свиренето.

Димитър Пеев – основател, ръ-
ководител, аранжор и диригент на
ученически духов оркестър „Де-
филир” с гордост разказва, че
много от неговите сегашни възпи-
таници, запалени от искрата на
духовата музика, имат намерение
да продължат професионално обу-
чението си и в момента се подгот-
вят за кандидатстване в
музикалната консерватория в
София.

Репертоарът на „Дефилир” и
„Зелени дел” е доста разнооб-
разен, като преобладават пред-
имно класическите хора от Дико
Илиев. Димитър Пеев издава, че
специално е преработил и аран-
жиран произведенията за учени-
чески духов оркестър, октавите са
съобразени с физическите въз-
можности на децата. В момента
изявите на оркестър „Зелени дел”
са многобройни, търсят го за на-
родни веселия по най-различни
поводи не само във Вършец, но и
в околните села. Екипът на пред-
аването „Иде нашенската музика”
отправя покана за повторно учас-
тие, вече с целия ученически ор-
кестър „Дефилир”, като записът
най-вероятно ще бъде към края на
годината за Коледните празници.

„Приятно ми е това, което правя,
изпитвам истинско удоволствие от
работата си. Почти 50 години се
занимавам с обучение на оркест-
ранти. Децата ме слушат, много са
изпълнителни и отговорни, имат
голямо желание за изяви. Получа-
ваме покани и участваме в много
фестивали в страната и чужбина,
в телевизионни предавания. Това
неминуемо стимулира младите
музиканти”, споделя диригентът
на оркестъра Димитър Пеев.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИДЕ НАШЕНСКАТА МУЗИКА

Наплив от туристи и почитатели
на традиционния фолклор пос-
рещна танцов състав „Фолклорна
китка” гр. Вършец в гръцкия ку-
рорт Паралия Катерини. Второто
издание на международния фести-
вал „Лира” продължи три дни в
подножието на връх Олимп.

Засилено участие на танцови със-
тави и истинска конкуренция бе-
лежи тазгодишното турне.
Международната проява залага на
представянето на традиционния
фолклор на всяка от страните
участнички – изворен и обработен.

Над 15 състава удължиха опред-
еленото за надпреварата време с
повече от три часа. Танцьорите на
Вършец за втора поредна година
приемат поканата за участие в пре-
стижния фестивал. Сред предста-
вените от състава към НЧ „Христо
Ботев 1900” танци бяха „Петру-
нино хоро”, „Трите пъти”, „Север-
няшка сюита”. Освен заради
доброто си представяне, тази го-
дина и самочувствието на танцьо-
рите бе по-добро. Заради
красивите нови носии, подарени
от „Електростарт” АД и заради
материалната помощ за пътува-
нето, получена от кмета на община

Вършец, от Общински съвет –
Вършец (от собствения бюджет),
от НЧ” Христо Ботев” и местни
благодетели.

Най-малките участници в култур-
ното събитие бяха Теодор Замфи-
ров и Димитър Маринов – на 7 и 6
години. Закърмените с българ-
ските традиции момчета развяха
гордо знамената на България и
Вършец под бурните аплодис-
менти на публиката на централния
площад .

Танцовата формация получи купа
и плакет за отлично представяне
на българската култура лично от
представители на местното об-
щинско ръководство.

След официалната част на фести-
вала, почиващи от цял свят в гръц-
кия курорт се хванаха на българско
хоро, като обещаха да посетят
Вършец и опитат от неговото гос-
топриемство. Над 10 състава от
Гърция, Румъния, Сърбия, Турция,
Босна и Херцеговина, Хърватска и
България бяха поканени от нас за
участие във второто издание на ор-
ганизирания от община Вършец
международен фолклорен фести-
вал през юни 2014 г.

Елена ПЕТРОВА

ТАНЦОВ СЪСТАВ “ФОЛКЛОРНА КИТКА”
ЗАТВЪРДИ УСПЕХИТЕ СИ ЗАД ГРАНИЦА

През изминалия месец перио-
дично бяха направени няколко бо-
гати дарения за Общинския музей
в град Вършец от свещеник Иван
Кръстев. В даренията присъстват
три полилея и метален купел за из-
вършване тайнството Кръщавка от
храма „Успение Пр. Богородици” в
село Горно Озирово. Полилеите са
от 1906 г. и са осветявали помеще-
нията на храма чрез запалване на
свещи. Изключително ценни са и
трите кръста на свещеника, с които
е участвал в служенията и литур-
гиите не само от историческа
гледна точка, но и от факта, че те
притежават емоционален заряд за
собственика им.

Най-старият от тях е подарък от
патриарх Кирил (1954 г.) като той
е и най-сдържан в детайлите си.
Вторият е със специална изработка
на верижката и е получен от све-
щеника по повод издигането му в
сан свещеноиконом. Третият кръст
е изключително луксозен, с ин-
крустации и вградени полускъпо-
ценни камъни върху него. Подарък
е от митрополит Дометиан през
2006 г. по повод 100- годишнината
на храма в Горно Озирово.

Към дарението са включени и
множество стихосбирки на свеще-
ника, както и някои стихотворения,

свързани с Вършец и местата от
региона. Изявите не Иван Кръстев
като поет ясно отразяват широкия
му мироглед и таланта да успява да
преведе читателя през пъстрата
дъга на емоционалния небосклон.

Поглеждайки символично на това
дарение, не е случаен фактът, че то
се случва в навечерието на праз-
ника на народните будители. Изли-
зайки от стереотипната дефиниция
на думата будител, заключваща по-
нятието в периода на Възражда-
нето и Просвещението, може да се
каже, че тя е актуална и днес. Ду-
мата представлява определение на
личност, надживяла порядките на
времето си и преодоляла суетата и
егоизма на света. Личност, чиито
действия са безкористни и насо-
чени към просперитета и благото
на ближния. С радост можем да за-
явим, че и ние във Вършец имаме
един съвременен будител – отец
Иван Кръстев.

Благовест ДРАГИЕВ

ОБЩИНСКИЯТ МУЗЕЙ
ПОЛУЧИ ЦЕННИ ДАРЕНИЯ
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С най-играната повече от век
пиеса на Антон Страшимиров
"Свекърва”, Музикално-драма-
тичният театър "Константин Ки-
симов” – Велико Търново гостува
на сцената на НЧ „Христо Ботев
– 1900 г.” във Вършец при голям
зрителски интерес и пълен салон.

Режисьор на спектакъла е Ди-
митър Шарков, а сценографията
е на Лидия Къркеланова.

В ролята на свекървата Кос-
танда зрителите видяха доказа-
лата се актриса Цанка Цанева,
актьорът Милен Иванов се пре-
въплъти в ролята на сина й
Велчо, а снахата Дечка игра

Лилия Борисова.
В останалите роли видяхме

Стефка Златкова, Стефка Пет-
рова, Кирил Михов, Иван Митев
и Стефан Методиев.

Спектакълът е гротеска на бъл-
гарски нрави и отразява действи-
телните семейни отношения,
актуални и до днес.

Постановката е атрактивна, зре-
лищна и динамична, с много епи-
зоди. Играта на актьорите бе
много емоционална, музиката –
силна и въздействаща, а типа-
жите – идеално подбрани според
характерите на героите.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ ТЕАТЪР
ГОСТУВА НА ВЪРШЕЧКА СЦЕНА


