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С тържествена церемония и праз-
нично шествие СОУ „Иван Вазов“
отбеляза най-българския ден в го-
дината – 24 май. Продължилият
близо седмица дъжд отстъпи пред
емоцията на ученици, преподава-
тели и близки, и даде шанс на гим-
назията да изпрати поредният
випуск в своята история.

Празникът на духовността за-
почна с издигане знамето на Бълга-
рия под звуците на химна на
страната и продължи с много цветя,
емоции и нескрити сълзи. Присъст-

ващите поздравиха кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров,
заместник – кметът Петър Стефа-
нов, председателят на местния пар-
ламент инж. Анатоли Димитров и
директорът на училището Ани Ан-
гелова.

В речта си към празнуващите г-жа
Ангелова сподели гордостта на
всички от успехите на малките и го-
леми възпитаници на училището,
които донесоха радост и популяр-
ност за гимназията и града ни в
страната и чужбина. Призьори и по-

бедители в състезания, олимпиади
и конкурси, своите плакети и по-
четни отличия получиха отлични-
ците на випуск 2012 - Жасмина
Костадинова, безапелационен побе-
дител в множество национални със-
тезания по физика, и Ясен Анжело
Гичев. Награди и грамоти бяха раз-
дадени на Даниел Баталски, класи-
рал се на пето място в
англоезичното национално състеза-
ние Spelling Bee сред 4 500 уче-
ници, духов оркестър „Дефилир“
начело с Димитър Пеев, първенец
във всички надсвирвания и кон-
курси и канен гост на празници в
цялата страна, танцовите форма-
ции, ръководени от Невена Стоя-
нова. Отличени в различни сфери
на образованието и извънкласните
дейности бяха още десетки уче-
ници и преподаватели, сред които
Васил Недков и Луиза Лъчезарова
от 11А клас, за своя филм „Нанотех-
нологии“, призьор в 40-тата сесия
за Млади физици във Варна през
2012 година и много други, младите
математици на училището, 12-те
финалисти от национално състеза-
ние на Сдружението на българските
начални учители, отборите по во-
лейбол, тенис на маса и млад огне-
борец.
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Млади и способни зрелостници изпрати СОУ „Иван
Вазов“ в Деня на славянската писменост и култура

Община Вършец се включи в На-
ционалната кампания „Да изчис-
тим България” на 12 май 2012 г.

Жителите на града ни приеха
присърце кампанията – в нея
участваха организирано 7 бю-
джетни предприятия, фирми и ор-
ганизации с общо около 1200
човека, в чистенето активно се
включиха и много доброволци,

които се присъединиха към заяви-
лите се за участие групи.

Акцията стартира точно в 9.00 ч.
в съботния ден и в нея взеха учас-
тие служителите от Общинска ад-
министрация, служителите и
работници от най-голямото пред-
приятие в града ни „Електростарт”
АД, служителите и учениците от
СОУ „Иван Вазов”, НУ „Васил

Левски”, членовете на Клуб на
пенсионера „Козница”, фирмата на
ЕТ „Христо Тачев”, момчетата от
Футболен отбор „Електростарт”.

Бяха почистени Слънчевата гра-
дина, Боровия парк, корекцията на
р. Ботуня, гробищния парк, изхо-
дите за Берковица и Монтана, ра-
йона около моста за х. „Бялата
вода”, района около моста за с.

Долна Бела речка, около бившите
Дом на механизатора, Стол № 2 и
бившата сграда на диабетичното
училище, градинката пред СБР
„Св. Мина”, улиците около Корпус
1 и Корпус 2 на СОУ „Иван Вазов”
и целия кв. Изток.

По данни на сектор „Чистота” към
Община Вършец, събраните и из-
возени в Регионално депо гр.Мон-
тана отпадъци от определените за
почистване райони по време на ак-
цията възлизат на 4960 кг, събрани
в 580 чувала.

Почти половината от отпадъците
- 2 тона, са събрани от над 200-те
служители и приятели на "Елек-
тростарт" АД, сред които и мажо-
ритарните собственици на фирмата
инж. Анатоли Димитров и Кирил
Аргиров.

В този ден по-важното бе не само
да направим България по-чиста, но
всички ние да покажем отговор-
ното си отношение към природата
и заобикалящата ни среда.

Това, което искаме да постигнем,
не е само за един ден, а трябва да
остане като тенденция, като про-
мяна в начене ни на мислене – да
спрем да изхвърляме отпадъци и да
замърсяваме града ни, който е над-
арен от природата с неземна кра-
сота. От нас се изисква само да я
съхраняваме и поддържаме, за да
ни радва още дълго време.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Д А И ЗЧ И С Т И М БЪ Л ГА Р И Я

От 4 до 6 май Вършец бе домакин
на Трансграничните дни на култу-
рата и балнеологията между Вър-
шец - зелената перла на
Северозападна България и Сокобаня
- зеленото сърце на Сърбия.

Събитието се реализира в рамките

на проект „Култура и балнеология -
устойчив туристически продукт”,
финансиран от Програмата за тран-
сгранично сътрудничество по Ин-
струмента за предприсъединителна
помощ България - Сърбия.
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ТРАНСГРАНИЧНИ ДНИ НА
КУЛТУРАТА И БАЛНЕОЛОГИЯТА

- ВЪРШЕЦ И СОКОБАНЯ
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На 1 май християнската църква
отбелязва празника на юдейския
пророк Св. Еремия. Той се почита
като повелител на градушката, пок-
ровител на земеделските произво-
дители, защитник от змии.

В последните години стана тради-
ция на този ден да се освещава кур-
бан в местността „Кръста” край
село Черкаски.

Организатор на празника и дари-
тел на агнето за курбана е местният
земеделски производител Дочо

Иванов. Молебен за здраве и бере-
кет бе отслужен от отец Антим -
протосингел на Видинската митро-
полия и ставросвещеноиконом
Петър Петров - архиерейски на-
местник в храм „Св. Николай” Бер-
ковица.

На събитието присъстваха кметът
на община Вършец инж. Иван Ла-
заров, зам.кметът на общината
Петър Стефанов, много жители и
гости на селото.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В СЕЛО ЧЕРКАСКИ ОСВЕТИХА
КУРБАН В ЧЕСТ НА ПРОРОК ЕРЕМИЯ

Министерство на културата съв-
местно с Българската академия на
науките стартира тазгодишната про-
цедура за попълване на Национал-
ната система „Живи човешки
съкровища - България 2012". Нача-
лото на Националната кампания е
през 2002 година, като номинацията
за Живи човешки съкровища – Бъл-
гария се провежда веднъж на 2 го-
дини, а процедурата преминава през
два етапа - регионален и национален.

„Живите човешки съкровища” са
хора, които притежават необходи-
мите познания и умения на най-ви-
соко ниво, за да интерпретират или
създават специфични елементи от
нематериалното културно наслед-
ство като свидетелство за живите
културни традиции и за творческия
гений на гражданите на България.

Създаването на национална сис-
тема от „живи човешки съкровища”
цели съхраняване на знанията и уме-
нията в областта на културното ни
наследство – обреди и празници,
традиционно пеене и свирене, тра-
диционно танцуване и традиционни
детски игри, традиционно разказ-
ване, традиционни занаяти, домашни
дейности и поминъци, и предаването
им на бъдещите поколения.

По идея и под патронажа на об-
ластния управител на област Мон-
тана Ивайло Петров, регионалният
кръг тази година се проведе във Вър-
шец. Инициативата на областната
управа да се представят на живо
пред публика кандидатурите, класи-
рали се за областния етап е един-
ствена за страната.

На 20 май на естрадата пред НЧ

„Христо Ботев 1900” бяха предста-
вени седемте кандидатури от област
Монтана, допуснати за участие в На-
ционалната система „Живи човешки
съкровища България 2012” – 5 ко-
лективни и 2 индивидуални.

На събитието присъстваха народ-
ният представител от ПП „ГЕРБ” за
Монтански избирателен район
Златко Тодоров, областният управи-
тел на област Монтана Ивайло Пет-
ров, зам.-областният управител Нина
Петкова, кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров, секретарят на
Общината инж. агр. Даниела Тодо-
рова.

Колективните кандидатури бяха
представени от читалищата в с. Габ-
ровница, гр. Чипровци, кв. Заножене
на гр. Вършец, с.Бели мел и с. Д-р
Йосифово, а двете индивидуални
участия представиха традиционните
занаяти дърворезба и килимарство
от Берковица и Чипровци.

Жури с председател доц. д-р Ваня
Матеева – национален експерт от
Института по етнология и фолкло-
ристика с Етнографски музей при
Българската академия на науките и
членове Уляна Даракчийска – дирек-
тор на Регионален исторически
музей гр. Монтана и Анюта Каме-
нова – директор на Исторически
музей гр. Чипровци определи пред-
ставителите от област Монтана за
участие в Националната листа. Това
са три млади момичета от школата
по килимарство към НЧ „Петър Бог-
дан 1909” гр. Чипровци, участващи
с индивидуалната кандидатура
„Представяне на традиционни зана-
яти – чипровско килимарство”.

Национална комисия от експерти
във всички сфери на нематериалното
културно наследство и с участието
на представител на Министерство на
културата ще обсъди 28-те областни
кандидатури и ще направи предло-
жение до Националния съвет за не-
материално културно наследство,
който ще излъчи до 5 кандидатури на
20 юни 2012 г.

Номинираните от Националния
съвет кандидатури по системата
Живи човешки съкровища - Бълга-
рия ще бъдат утвърдени от Минис-
търа на културата и обявени
официално на 24 юни 2012 г, след
което ще влязат в Националната
листа на нематериалното културно
наследство.

Да се надяваме, че сред тях ще бъде
и нашата кандидатура от област
Монтана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КАНДИДАТУРИТЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА

„ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА” БЯХА
ПРЕДСТАВЕНИ НА ЖИВО ВЪВ ВЪРШЕЦ

От 19 до 21 април във Велико Тър-
ново се проведе IХ-то Междуна-
родно туристическо изложение
"Културен туризъм". Това е най-ма-
щабният и утвърден форум в Бълга-
рия, който акцентира върху
проблемите, развитието и перспек-
тивите на културния туризъм. Орга-
низатори са Общинска агенция по
туризъм „Царевград Търнов" и Об-
щина Велико Търново, съвместно с
Асоциацията на българските туро-
ператори и туристически агенции,
Българската хотелиерска и ресто-
рантьорска асоциация, със съдей-
ствието на Министерството на
икономиката, енергетиката и ту-
ризма, и партньорството на ВТУ
"Св.св. Кирил и Методий".

В рамките му Общини, неправи-

телствени организации, културни
институти и фирми от туристичес-
кия и свързания с него сектори,
представят своя потенциал за раз-
витие на туризма в България.

Тази година над 30 български Об-
щини се включиха в туристичес-
кото изложение. В него взеха
участие и посолствата на Полша,
Аржентина, Индонезия, ЮАР, за
първи път - Унгария и Армения и
побратимените на Велико Търново
градове Серес (Гърция), Байон
(Франция), Сиан (Китай), Твер
(Русия), Яш (Румъния), Таршин
(Малта) и Ниш (Сърбия).

За първи път Община Вършец взе
участие на събитието. На самостоя-
телен щанд бяха представени кул-
турно-историческо и природно

богатство на общината, както и бо-
гатия културен календар.

На изложението бяха представени
мултимедийни презентации и об-
съждания по актуални теми, свър-
зани с развитието на
културно-историческото наслед-
ство, неговото съхранение и съвре-
менно експониране, както и
алтернативните възможности за
представянето му.

В последния ден от изложението
се проведе и годишната среща на
кметовете на общини от Република
България по проблемите на ту-
ризма, организирана от Министер-
ството на икономиката,
енергетиката и туризма и НСОРБ.

Вера МАТЕЕВА
Даниела ЛИЛОВА

Община Вършец участва за първи път на IX Международно туристи-
ческо изложение „Културен туризъм” Велико Търново 19-21.04.2012 г
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Празникът на духовността донесе
наградата Заслужил учител на клас-
ните ръководител на 12А клас Венета
Максимова и 4А клас Петя Сълкова,
връчвана ежегодно за високи педаго-
гически постижения.За първа година
СОУ „Иван Вазов“ присъжда зва-
нието на двама учители – от начален
и горен курс на образование.

Випуск 2012 се сбогува с учили-
щето и преподавателите под звуците
на училищния звънец, а с нескрито
вълнение класните ръководители Ве-
нета Максимова и Емилия Русимова
приеха огромното количество цветя

на уважение от своите възпитаници.
„Изпращаме ученици, за които вяр-
ваме, че от утре ще бъдат наши при-
ятели“, споделиха преподавателите.

Традиционното празнично шествие
на младостта и красотата премина по
улиците на града под звуците на учи-
лищния духов оркестър, водено от
красивите и умни момичета и мом-
чета, зрелостници на гимназията и
бъдещи лекари, учители, адвокати.

Пред сградата на местното чита-
лище кметът на общината инж. Ла-
заров и председателят на Общински
съвет инж. Димитров връчиха награ-
дите на Общината за отличниците.

Елена ПЕТРОВА

МЛАДИ И СПОСОБНИ ЗРЕЛОСТНИЦИ ...

Редакцията на Общински вестник
“Вършец” поздравява новороде-
ните бебета:
Мартин Стефанов Иванов, ро-

дена на 19.03.2012 г.
Кали Мариянова Стефанова,

родена на 21.03.2012 г.
Ванко Младенов Ванков, роден

на 22.03.2012 г.
Роза Ателинова Юлиева, родена

на 29.03.2012 г.
Цвета Петрова Петрова, родена

на 30.03.2012 г.
Роналдо Надеждов Руменов,

роден на 01.04.2012 г.
Андреас Иванов Георгиев,

роден на 10.04.2012 г.
Исус Петранов Владов, роден на

15.04.2012 г.
Стефани Росицова Симеонова,

родена на 19.04.2012 г.
На бебетата и техните семей-

ства – ЧЕСТИТО! Желаем им
много здраве и сбъднати мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
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Главният критерий за участие в
конкурса са изключителните пости-
жения в областта, в която дамите
работят. Пет членното жури, из-
брано от Сдружение „Гражданско
общество Вършец 2011” определи в
конкурса „Жена на годината 2012”,
Раздел „Бизнес” да бъде номинирана
борбената и динамична бизнес дама
ЙОВКА ХРИСТОВА ГОРАНОВА

Интервю на Райна СИМОВА
Йовка Горанова е родена на

31.01.1951 г. в гр. Ахелой. Наследница
е на стар български род, чието родос-
ловно начало е от гр. Габрово. Ней-
ният пра-пра дядо Петър е бил
известен абаджия (шивач на аби).
Именно това родово шивашко по-
текло дава насока на малката Йови
да завърши техникума „Анушка Гео-
ргиева” в Бургас, където изучава и ов-
ладява занаята, който по-късно й
носи слава и извън пределите на Бъл-
гария.

Семейна, с две деца – син и дъщеря.
- Госпожо Горанова, Вашият път

тръгва от Ахелой, който носите в
сърцето си, а любовта към шиенето
кога се прояви?

- Да, точно така е. Ахелой е до мо-
рето и морският бриз, който чувствам
и сега са в моето сърце, но в него има
още едно скъпо място, което ухае на
Балкана и чистия въздух на Заножене,
където съградих семейство. Що се от-
нася до любовта към шиенето, тя се
появи много рано, гаранция за това е,
че още на 10 години уших самостоя-
телно своя празничен тоалет.

- Кога започнахте своя самостояте-
лен бизнес и къде сте работили
преди това?

- Отначало работих в ТПК „Тодорини

кукли” Вършец като моделиер, след
това 10 години в цех „Христо Михай-
лов” Вършец бях качествен контрол,
пощенски служител Вършец, след това
заминах със съпруга ми в Ирак и рабо-
тих като служител в специализиран
магазин, но шивашката професия ви-
наги ме е зовяла и затова се върнах в
родината.

През 1990 г. регистрирах фирма
„Йови” и започнах шиене на облекла
по поръчка в страната. През 1992 г.
наех цех под наем и веднага сключих
договор с Германия за работа на иш-
леме. През 1994 г. цехът беше прива-
тизиран и станахме собственици. Вече
над 20 години фирма „Йови” същест-
вува и просперира.

- Чие производство са машините, с
които работите?

- Оборудването на машинния парк е
100 % на японската фирма „Жуки”.
Това са прекрасни машини, неизда-
ващи звук от първия до последния де-
тайл на производствения процес.

- Какво точно произвежда фирма
„Йови” и с кои страни имате склю-
чени договори?

- Фирмата ни работи основно на иш-
леме, т.е. с доставка на основен и по-

мощен материал от клиента и шием по
модели на клиента. Нашата задача е
спазване стриктно на срока и качест-
вото. Имаме сключени договори с
Франция – 90%, Италия – 7 % и Гър-
ция – 3 %. Доставката на готовата про-
дукция и на всички вносни
необходими материали са франко
склад на фирма „Йови” Заданието е на
клиента.

- Научих, че фондация „НАЧАЛА”
Ви е наградила със специална на-
града, разкажете по-подробно за нея.

- Фондацията се намира в България и
е клон от американската фондация
„Опортюнити” за финансиране на дре-
бен и среден бизнес с християнска цел,
с подкрепата на Българо-американски
инвестиционен фонд. Те са инвести-
рали в осем бивши социалистически
страни, но през 1999 г. единствено аз
бях наградена с грамота за „Най-редо-
вен и добър платец”.

През септември 2000 г. с подкрепата
на фондация „Опортюнити” и Бъл-
гаро-американския инвестиционен
фонд бях поканена официално да при-
съствам на форум на Фондацията в
Оксфорд, Англия, за да получа награ-
дата за фирма „Йови” за най-качест-
вено произвеждана продукция и
красиви модели. Бяха ми определени 5
минути да говоря, но никой не ме спря
и продължих 30 минути. Когато при-
ключих, цялата зала беше на крака с
бурни аплодисменти и сълзи в очите –
присъстващите бяха приятно удивени
от факта, че една българска жена е пос-
тигнала такъв успешен бизнес.

Пет дни по-късно се срещнах с при-
нцеса Ана, сестрата на принц Чарлз в
Англиканската църква. Тя беше силно
впечатлена от красивите облекла на
фирма „Йови” и качеството на произ-

вежданата продукция. Никога няма да
забравя за вниманието, с което ме об-
гради, думите, с които ме окуражи и
пожеланията й за бъдещи успехи, на
които аз отвърнах, че успехът ми се
дължи на Бог и никой не трябва да от-
нема славата на Бог.

- Как успяхте по време на светов-
ната икономическа криза да запа-
зите производството и работните
места?

- Никак не ни беше лесно, но благо-
дарение на справедливия планов ред и
високото ниво на дисциплината се
справихме - това основно е пътят на
оцеляването. Не се задоволявам с пос-
тигнатото, напротив – това е стимулът,
импулсът за бъдещото развитие на
фирмата.

- Колко работници работят във Ва-
шата фирма и какви социални пре-
ференции ползват?

- Фирмата ни работи с 55 човека ос-
новен и помощен персонал. Искам да
подчертая, че всички работници пра-
вилно оценяват голямата доза чове-
щина, която проявявам към тях, за да
има на масата им храна в тези дни на
криза. Това е връзката, спойката между
работодател-работник.

При назначаването стриктно се спаз-
ват всички законодателни изисквания,
а за работната заплата няма ден закъс-
нение до сега.

- Във фирмата Ви виждам пре-
красни условия – съблекални, сто-
лова с букети цветя по масите,
автомат за топли напитки, блестящи
сервизни помещения с душ-кабини,
просторен и светъл работен салон с
парно отопление, кроялна и гла-
дална с климатик, безшумни ма-
шини, склад за готова продукция –
как постигнахте всичко това?

- Ще кажа – с много труд и постоян-
ство. Предстои още много да се прави.
При проверки всичко е минавало нор-
мално.

- Членовете на семейството включ-
ват ли се в производствения процес?

- Семейната сплотеност играе голяма
роля за успеха в бизнеса. На първо
място е съпругът ми Еньо, а също така
имаме приемственост между поколе-
нията – синът Христо и нежната снаха
Лидия, дъщерята Дарина и зетят Ни-
колай до заминаването им в Англия на
работа. Да са живи и здрави всички и
сърдечно им благодаря за активното
включване в производствения процес.

- Има ли нещо, за което да съжаля-
вате като обърнете поглед назад?

- За нищо не съжалявам, напротив –
благодаря на Бог, че мечтите ми се реа-
лизират една след друга. Не смятам, че
съм постигнала много, че напълно съм
успяла, че съм създала нещо уникално,
но се гордея, че винаги съм работила с
отговорност. А нищо не носи толкова
радост, колкото хубавият упорит труд.
Чувствам се щастлива жена и умората
не ме плаши. Признанието и сплоте-
ността на семейството, също така и на
хората, с които работя е много ценно
за мен. Всичко това ме зарежда поло-
жително и ме стимулира за нови ус-
пехи на фирмата, за което сърдечно
благодаря на всички.

- Ако имате някакво хоби, какво е
то?

- Тъй като ежедневната ми работа ми
отнема всяка свободна минута, то
единственото, което мога да си поз-
воля и ако може да се нарече хоби е да
прегърна любимите си внуци, които
много обичам: Мириам, Панчо, Йосиф
и Елица и да им предам безграничната
си любов.

СТАРТ НА КОНКУРСА „ЖЕНА НА ГОДИНАТА 2012” ПО ИНИЦИАТИВА
НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ВЪРШЕЦ 2011”

Димитър Илиев Петров е роден на 10
февруари 1932 г. в гр. Вършец.

До 18-годишната си възраст живее
във Вършец, тук завършва гимназия
през 1950 г., след което заминава за
София.

Завършва висше образование във
Висшия икономически институт “Карл
Маркс” - София, след което получава
задочно второ висше образование във
Висшия институт по физкултура.

Заслужил треньор и майстор на
спорта.

Спортно-състезателната му дейност
е свързана със ски-бягането и ски-
спускането и тя започва през 1949 г.,
когато като ученик във Вършец заема
2-ро място на Първото селско репуб-
ликанско състезание на х. „Алеко” в
дисциплината ски-бягане.

През 1950 г. заема І-во място на Дър-
жавното първенство за ученици в ски-
бягането и ІІ-ро в ски-спускането.

Като студент участва в представител-
ния отбор на „Академик”, през 1955 г.
става член на Националния обор па
ски бягане.

През 1956 г. е шампион на България и

участник в Зимните олимпийски игри
в Италия като най-добър състезател на
България.

От 1956 до 1966 г. печели всички
титли в ски-бягането на 10 и 15 км.

Заема призови места на Първен-
ството на социалистическите армии в
Полша, на Световното първенство за
студенти, на средно Европейско пър-
венство в Италия.

От 1959 г. е състезател и треньор по
ски-бягане и биатлон в ДФ „Славия”.

Завършва състезателната си кариера
през 1966 г. и работи като треньор на
„Славия” и Националния отбор по ски.

От 1967 г. до пенсионирането му през
1989 г. състезателите по ски на „Сла-
вия”,подготвени от него, са неизменни
шампиони на България.

След пенсионирането си продължава
да отговаря за ски-бягането на Българ-
ската федерация по ски като председа-
тел на Комитета по ски-бягане и член
на Управителния съвет на федера-
цията.

До 2011 г. се занимава с подготовката
и провеждането на Държавните пър-
венства по ски-бягане и гигантски сла-
лом за ветерани.

Семеен е, с двама сина близнаци и 4
внуци.

Председател е на Физкултурно дру-
жество „Вършец” от 1991 до 1994 г.

Заварва дружеството в пълна капиту-
лация – разпродадено имущество, пет-
имата служители не са получавали
заплати от 6 месеца. Успява да издей-
ства от БСФС в София част от парите и
изплаща дължимите им възнагражде-
ния. Най-голяма помощ физкултурното
дружество оказва на местния футболен
отбор, който започва от І място в ок-
ръжната група и само след 1 година
влиза в групата на Северозападна Бъл-

гария от Видин до Севлиево, като през
1993- 1994 г. отборът по футбол се кла-
сира на 10 място от 18 отбора. По това
време субсидиите за спортните дру-
жества са малки, на три пъти се налага
да използва личните си връзки с Томас
Лафчис – председател на ФК „Левски”,
за да се издържа футболният ни отбор
и да продължава тренировките и учас-
тията си в състезания. Всичко това
става съвместно с председателя на фут-
болния клуб по това време Мирчо Ди-
митров.

С гордост и умиление Димитър Пет-
ров си спомня за началото на своята
състезателна дейност. Времето е след-
военно, бедни и гладни години, но лю-
бовта към зимните спортове е огромна
и младежът сам си прави ски от под-
ръчни материали, за да се пързаля по
баирите на „Урвич”.

Скиорът се връща в спомените си
към далечната 1949 г., когато като уче-
ник в гимназията участва с отбора на
Вършец в

първото селско Републиканско със-
тезание по ски

на хижа „Алеко”. Тогава, за да отидат
на състезанието, помощ на селския
отбор от скиори - аматьори оказва Гео-
рги Ангелов от Вършец, бивш състеза-
тел от алпийския отбор на ЦСКА,
който им предоставя ски-оборудване,
благодарение на което момчетата за-
воюват сребърен медал.

Мечтата му е Вършец да стане мо-
дерен европейски ски-курорт.

Гордее се много с красивия булевард
с чинарите и казва, че такъв булевард
никъде в Европа няма. Пледира да се
изгради паметна плоча на д-р Дамян
Иванов в самото начало на Слънчевата
градина в центъра на града, върху
която да бъдат изписани хронологично

всички заслуги на първия банския
лекар за Вършец: създаването на боро-
вия парк и Слънчевата градина, рекон-
струкцията на централния булевард,
електрифицирането на курорта... Ди-
митър Петров дори се ангажира да на-
мери финансови средства за направата
и монтирането на плочата, казва, че
сваля шапка на д-р Дамян Иванов, за-
щото такъв патриот рядко се среща.

Обича Стара планина и особено
нашия дял, действа му отпускащо и
релаксиращо.

„Ако се намери местен треньор,
можем да съчетаем лятното ориенти-
ране със ски-бягането, имам възмож-
ност да осигуря ски-оборудване от
Българската федерация по ски за вър-
шечките деца”, казва Петров. И про-
дължава да изрежда мечтите си,
свързани с бъдещето на Вършец – ски-
писта за бягане и биатлон с дължина от
3 до 5 км, със съдействието и на двете
спортни федерации – по ски и по биат-
лон и всичко това да е свързано с ори-
ентирането, защото зимното
ориентиране е всъщност ски-бягане, а
лятната подготовка на ски-бягането е
идентична с тренировките по лятно
ориентиране. Според него би могло да
се ремонтира и базата във Вършец на
бившата Организация за съдействие на
отбраната (ОСО) и да се използва за
тренировки и състезания по ориенти-
ране и ски-бягане.

В местността «Зелени дел» над За-
ножене може да се изгради писта за
алпийски дисциплини със ски-влек,

които да се използват от местните
жители и туристите за зимен отдих и
туризъм. «Ако просечем такава писта
и направим влек, Вършец ще се раз-
растне като курорт, ще се намали се-
зонността в туризма и той ще бъде

посещаван целогодишно» – продъл-
жава да мечтае скиорът-ветеран.

Питам Димитър Петров
какво го свързва с Вършец,

отдавна е излязъл от тук, постигнал е
невероятни спортни успехи, прославил
е България, но като че ли ние, местните
хора не го познаваме достатъчно.

«През цялата ми състезателна дей-
ност са ме питали откъде съм излязъл,
отговарям им, че съм от Вършец и хо-
рата винаги са се чудили как от този
край може да излезе такъв състезател.
Младите вършечени може и да не са
чували за мен, но старите ме познават,
аз съм кореняк – вършеченин.»

Майсторът на спорта споделя, че пре-
карва тук цяло лято, а през ноември се
връща в София. Всеки предиобед из-
лиза на кафе, за да се срещне със
своите акрани и да обсъдят вършеч-
ките новости. Дори и на тази пре-
клонна възраст обича физическата
работа, сам си отглежда в двора ягоди,
малини, лози. Неотдавна със свой
съсед забъркват две торби цимент и си
запълват дупките по улицата, на която
живеят, за да дадат пример на остана-
лите, че не трябва само да се чака от
Общината и държавата, а и че сами
можем да направим нещо полезно.

Следват останалите удоволствие -
пресата и телевизията, държи да е в
крак с всичко, което се случва в Бълга-
рия и по света. Паметта му е удиви-
телно бистра, а на пъргавината и
подвижността му могат да завидят
доста по-млади от него. Рецептата за
добрата кондиция и дълголетие според
Димитър Петров е движението и
спорта. Без движение няма живот,
обобщава житейското си верую май-
сторът на спорта.

Евелина ГЕОРГИЕВА

80-ГОДИШНИЯТ ЗАСЛУЖИЛ ТРЕНЬОР И МАЙСТОР НА СПОРТА ДИМИТЪР ПЕТРОВ:
„МЕЧТАЯ ВЪРШЕЦ ДА СТАНЕ ЕВРОПЕЙСКИ СКИ-КУРОРТ”



За четвърта поредна година активисти
на Сдружение „Активни граждани –
Вършец“ с председател Найден Илиев
проведоха априлска акция по почист-
ването на града и засаждането на нови
дървесни видове в парка. 25 броя веч-
нозелени дървета вече растат в цен-
търа на курорта. Районът около входа
на Слънчевата градина бе подсилен с
видовете Либоцедрус, Зелена догласка,
Атласки кедър и Аризонски кипарис.
Дърветата са многогодишни, обясняват
от Горското стопанство в град Берко-
вица, откъдето бяха доставени.

Инициативата се превърна в тради-
ция, подкрепена предимно от ученици
от СОУ „Иван Вазов“, родители и
граждани. Слънчевото време изведе на
разходка доста жители и гости на
града, посрещнали с одобрение актив-
ността на участниците. Не липсваха и
пасивните коментиращи, които по тра-
диция само наблюдават, въпреки при-
зивите за инициативност, продължили
от страна на Сдружението повече от
месец.

Освен засаждането, инициативните
младежи почистиха и най – посещава-

ните места в курортния град – Слънче-
вата градина, пътя към местността
„Иванчова поляна“ и района около Ми-
нералните бани. Събраните чували
смет децата изхвърлиха в определените
за това места, и само седмица по –
късно отново участваха, вече в нацио-
налната кампания „Да изчистим Бълга-
рия за един ден“. От направеното
остана истинското удовлетворение за

добре свършена и полезна работа.
Сдружението благодари на всички за

активността им, вярвайки, че навици и
умения се създават много повече в
практиката, чрез въвличането в една
идея и чрез личен пример, отколкото по
задължение.

Елена ПЕТРОВА
секретар на Сдружение

„Активни граждани – Вършец“

СДРУЖЕНИЕ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ – ВЪРШЕЦ“
ОБОГАТИ ЗЕЛЕНИЯ ФОНД НА ПАРКА В ГРАДА
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Днес, 26.04.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организация и дейността
на Общински съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинската админист-
рация за мандата 2011-2015г. се проведе заседа-
ние на Общински съвет – Вършец в
заседателната зала на Общинска администрация
– Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва
общински съветници. Отсъства Цветан
Имре – Велизаров по уважителни причини.
(Подадено уведомление по чл. 21, т. 3 от Пра-
вилника за организация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската адми-
нистрация за мандата 2011-2015 г.)

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно и може да взема законови реше-
ния.

На заседанието присъстваха още:
инж.агр..Д.Тодорова – секретар на Община Вър-
шец, Красимира Тачева, Иван Йорданов, Вера
Матеева,Таня Петрова, Ангел Петров - Кмет на
с. Д.Озирово, Емил Димитров - Кмет на с.Спан-
чевци, Иван Павлов – кординатор. Заседанието
беше открито и ръководено от инж. Анатоли Ди-
митров – Председател на Общински съвет Вър-
шец.

На основание чл.57, ал. 1 от ПОДОСВНКВОА
за мандата 2011 - 2015г. Председателят на Об-
щински съвет - Вършец предложи допълнения в
дневния ред и общият брой на точките от 5
стават 6.

1. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 139/24.04.2012 г. за разпред-
еляне на средства от общинския бюджет за ТД
„Тодорини кукли”- Вършец.

Докладва: Олга Яничкова - Председател на
ПК по ОКСМД

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Разглеждане и приемане на Стратегия за раз-

витие на туризма на територията на Община
Вършец 2012-2017год. и Правилник за дейността
на консултативен съвет по туризъм в Община
Вършец.

Докладва: Секретар на Община Вършец
инж. агр.Д.Тодорова

2. Вземане на решение относно постъпили
писма от Общинска служба Земеделие Вършец
по започната процедура по чл.45е от ППЗСПЗЗ.

Докладва: Секретар на Община Вършец
инж. агр.Д.Тодорова

3. Вземане на решение за актуализиране на „Го-
дишната програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост за 2012г.”

Докладва: Секретар на Община Вършец
инж. агр. Д.Тодорова

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна - Записка №139/24.04.2012г. за разпред-
еляне на средства от общинския бюджет за
ТД”Тодорини кукли”- Вършец

Докладва: Секретар на Община Вършец
инж. агр. Д.Тодорова

5. Молби за финансова помощ към Общински
съвет.

Докладва: Председател ПК по АОНУ-
ОРСГПБК Адрияна Николова

6. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на граждани.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата
/2011 – 2015г/, дневният ред бе приет едино-
душно с:

Гласували: 12 “за”, “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ №89
1. Общински съвет Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, приема Стратегия
за развитие на туризма на територията на Об-
щина Вършец 2012 - 2017г.

2. Общински съвет Вършец на основание
чл.10-А, ал.7 от Закона за Туризма приема Пра-
вилник за дейността на консултативен съвет по
туризъм в Община Вършец

Гласували: “за” – 12, “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №90
1. Общински съвет – Вършец на основание

§27,ал.2,т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№21-Ч/27.10.1992г. на ОбСЗГ- гр.Вършец, пред-
оставя на Благой Младенов Господинов наслед-
ник на Младен Иванов Господинов

Имот №097062 – използв. ливада с площ
2.869 дка., находяща се в м.„Осиновото”- земи
от общинския поземлен фонд, землище Чер-
каски, съгласно скица-проект
№Ф01636/27.02.2012

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на ли-
цето Благой Младенов Господинов с адрес:
с.Черкаски, ул.”Речна” №5-А и служебно на Об-

щинска служба по земеделие гр.Берковица
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-

митров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, С.Симеонов, Б.Христов, инж. И.Ца-
кански, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Николова, д-р
Р.Дамянова; “против” – няма, “въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ №91
1. Общински съвет –Вършец на основание

§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№216ДР/20.01.1993г. на ОбСЗГ- гр.Вършец,
предоставя на Стефан Стефанов Атанасов- на-
следник на Никола Русимов Цветанов

Имот №027048 – ливада с площ 1.247 дка.,
находяща се в м.”Ливадето”- земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище Стояново

Имот №017049 – ливада с площ 3.000 дка.,
находяща се в м.”Вачовото”- земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище Стояново”

Имот №031131 – лозе с площ 1.547 дка., на-
ходяща се в м.”Казачка могила”- земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Стояново”

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административно-процесуалния кодекс на ли-
цето Стефан Стефанов Атанасов с
адрес:гр.София, ж.к.Люлин бл.620,вх.Б,
ет.2,ап.61 и служебно на Общинска служба по зе-
меделие гр.Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, С.Симеонов, Б.Христов, инж. И.Ца-
кански, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Николова, д-р
Р.Дамянова; “против” – няма, “въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ №92
1.Общински съвет Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.8,
ал.9 от Закона за общинската собственост актуа-
лизира „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2012г.” в частта раздел ІІ, т.1.5.1 продажба на
имоти по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС – земеделска
земя, като се добавят следните недвижими
имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор
12961.49.53 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр.Вършец от 2008г. с площ
4.999дка., находящ се в м.”Вършечкото” в зем-
лището на гр.Вършец

1.2. Поземлен имот № 53054 по КВС, находящ
се в м.”Ливагето” в землището на с.Долно Ози-

рово, Община Вършец с НТП нива с площ 7.895
дка.

2. Промяната на раздел ІІ, т.1.5.1 – продажба на
имоти /земеделска земя/ по реда на чл.35, ал.1
от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс от „Годишната
програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2012г.” влиза в
сила от датата на приемане на решението.

3. На основание чл.8, ал.10 от ЗОС промяната
на актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2012г.” да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска администрация-
Вършец и да се публикува на интернет страни-
цата на общината.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, С.Симеонов, Б.Христов, инж. И.Ца-
кански, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Николова, д-р
Р.Дамянова; “против” – няма, “въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ №93
Общински съвет Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, т.6 от
Правилника за организацията и дейността на
ОбС-Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация за ман-
дата 2011-2015г.:

1. Отпуска на ТД” Тодорини кукли”- Вършец,
сумата от 2 500 лв. от дейност 2714 субсидии за
не финансови предприятия за текуща дейност §
43-01 от Бюджета на Община Вършец за
2012год. - целево за възстановяване на покрив на
хижа „Бялата вода”.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, С.Симеонов, Б.Христов, инж. И.Ца-
кански, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Николова, д-р
Р.Дамянова; “против” – няма, “въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ №94
Общински съвет Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, приема да бъде
внесено предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на Румен Ни-
колаев Костов с ЕГН0652043205, адрес: гр.Вър-
шец, ул. „4-та” №33

Гласували: “за” – 11, “против” – няма, “въз-
държали се” – 1

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 15:30часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 12

Днес, 11.05.2012г.(петък) от 10:00
часа в залата на Художествената га-
лерия град Вършец се проведе Тър-
жествено заседание на Общински
съвет – Вършец.

На заседанието присъстват: 10
положили клетва общински съвет-
ника.

Отсъстват: С.Сълков, Б.Христов,
Р.Дамянова.

Присъстват: Областен управител
И.Петров, зам.-областен управител
Н.Петкова, Кмет на община Вършец
инж.Иван Лазаров, зам.-кмет на об-
щина Вършец П.Стефанов, Секретар
на Община Вършец инж. агр. Д.То-
дорова, Председател на дружеството
на художниците гр.Монтана Дончо
Планински, проф.Галилей Симеонов
- художник и граждани на гр.Вър-
шец.

Заседанието бе открито и ръково-
дено от инж.Анатоли Димитров -
Председател на Общински съвет –
Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Публично обявяване на Решение

№ 504 от Протокол №59/25.08.2011г
на Общински съвет – Вършец, с
което се присъжда званието “Поче-
тен гражданин на град Вършец” на
Георги Георгиев Паунов-Паунец, във
връзка с чл.48, ал.1, чл.43, ал.1,
чл.44, ал.1 от Наредба за символите,
почетните знаци, отличията и почет-
ните звания на Община Вършец

Докладва: инж.Анатоли Димит-
ров – Председател Общински
съвет - Вършец

На г-н Паунов, бяха връчени Удос-
товерение за “Почетен гражданин на
град Вършец”, “Символичния ключ
на град Вършец” и Заповед №
178/11.05.2012г. на Кмета на Община
Вършец.

Поради изчерпване на дневния ред
инж. Анатоли Димитров - Председа-
тел на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 10:35 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ПРОТОКОЛ №13
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По традиция всяка година 9 май

- Денят на Европа се отбелязва и
като „Ден на ученическото само-
управление” в СОУ“Иван Вазов”
Вършец. Учениците влязоха в
ролите на преподаватели в часо-
вете и поеха цялото управление
на училището, като замениха ди-
ректора, помощник- директора,
административния и помощен
персонал. В рамките на инициа-
тивата учениците сами трябваше
да организират учебния процес,
както и да решават проблеми,
свързани с учебно-възпитател-
ните и административни дей-
ности на училището.

Директорският пост беше зает
от Димитринка Георгиева – уче-
ничка от 11а клас; помощник-ди-
ректор бе Николета Димитрова,
също от 11а клас, главен счетово-
дител – Йосиф Христов 9 б клас и
касиер-Даниела Трендафилова от
11а клас. Като администратори се
изявиха Васил Недков, Луиза
Ивова и Мария Симова от 11а
клас. На учениците помагаше ме-
диицнсият специалист Теодора
Веселинова от 11а клас. Учени-
ците , които бяха на мястото на
учителите си за един ден по-
чувстваха учителската атмосфера
в училище и навлязоха за кратко

в сериозния свят на порасналите.
Младите „учители“ бяха посрещ-
нати с респект от учениците и
провокираха активност у тях в ча-
совете си.

За всички ученици този ден бе
едно кратко, но вълнуващо при-
ключение в света на възрастните.

Впечатления от Деня на учени-
ческото самоуправление сподели
Димитринка Георгиева, изпълня-
ваща длъжността директор: „На
9 май имах честа и удоволствието
да заема длъжността директор и
да изживея един типичен ден от
интензивната работна седмица на
г-жа Ани Ангелова.Уверих се,че
работата на директора е много

комплексна и натоварена. Освен с
документация и контрол, голяма
част от времето е посветено на
поддържането на връзките между
ръководство-педагогически пер-
сонал и ученици. Неизменна част
от ежедневието е и комуникация
и срещи с институции за обсъж-
дането на нови идеи и възмож-
ности, свързани с училищния
живот. Денят на ученическото са-
моуправление ми помогна да
разбера, че това, което ръководст-
вото и педагогическият персонал
правят за нас, учениците, коства
голямо напрежение и отговор-
ност“.

Емилия РУСИМОВА

Ден на ученическо самоуправление
СОУ „Иван Вазов“-гр. Вършец обя-

вява прием за учебната 2012/2013 г. в
профилирани паралелки с интензивно
изучаване на чужд език /английски/
след завършен седми клас както следва:

▪ Профил „Чуждоезиков“-Англий-
ски език

▪ Профил „Природо математи-
чески“ – информационни техноло-
гии

Учениците се приемат след успешно
полагане на приемни изпити по българ-
ски език и литература, и математика.

Подаване на документи за участие в
приема – 15-20.06.2012 г.

Обявяване на списъците с приетите
ученици на първи етап на класиране -
до 26.06.2012 г.

Записване на приетите ученици на

първи етап на класиране - 27-29.06.2012
г.

Срок на обучение - 5 години.
Завършилите профил "Чуждоезиков",

получават отлична подготовка по първи
и втори чужд език, което дава възмож-
ност за много добро ниво на владеене
на езика и покриване на стандарти за
международни сертификати.

Учениците, завършили профил „При-
родо математически“ получават задъл-
бочените знания по математика и по
английски език, което в комбинация със
знанията по информационни техноло-
гии ги прави конкурентноспособни
при кандидатстване в различни висши
училища и университети и дава въз-
можност за успешна реализация.

От ръководството на училището

Прием в профилирани паралелки на СОУ
„Иван Вазов“ след завършен седми клас

Приключи областният кръг от
ученическите спортни игри. Участие в
тях взеха ученици от СОУ”Иван
Вазов” град Вършец, трениращи и в
клубните отбори при Общински
детски комплекс с ръководители Петър
Цанков – тенис на маса и Тодор
Давидов – волейбол.

На 17 и 18 март в Монтана се
проведоха срещите по тенис на маса.
Отборът от възрастова група 8-10 клас
се класира на ІІ-ро място от четири
отбора, а на 23 и 25 март играха
отборите по волейбол, възрастови
групи 8-10 клас и 11-12 клас, като и
двете възрастови групи заеха ІІ-ро
място от срещи с по шест и четири

отбора.
Ученици от школата по волейбол с

треньор Тодор Давидов участваха и в
квалификации на спортните клубове,
като след заетото І-во място на
квалификации за зонално първенство
в гр.Велико Търново и гр.Тетевен,
достигнаха до ІV-то място от зонално
първенство в гр.Червен бряг, което им
осигурява право на квалификации за
финали на републиканско първенство
на спортните клубове в България,
които ще се проведат в гр.Варна.

На всички участници и техните
треньори пожелаваме здраве и още
много спортни постижения.

Цветелина ВАСИЛЕВА

Участие в ученически спортни
игри 2011/2012 учебна година

В дните след Великден ученици
от Корпус №2 на СОУ“Иван
Вазов“ оживиха с песни, танци и
обичаи ежедневието на града. По-
вече от час продължи празничната
вечер на 27 април, посветена на
пролетното събуждане за нов жи-
воти свързаните с него традици-
онни чествания.

Мащабно тържество от подобен
тип се организира за първи път за
учениците от 1 до 5 клас. То бе реа-
лизирано по проект “ Подобряване
на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеж-
дане на целодневна организация на
учебния процес“, а за цялостното
му изпълнение се погрижиха въз-
питателките Венислава Замфирова
и Петя Горанова, съвместно с пре-

подавателите от начален курс на
Корпус №2.

Клоунът Всезнайка (Венислава
Замфирова) попада в класа на
строгата учителка Петуния Стро-
гоцветкова (Петя Горанова), а де-
цата от всички класове
демонстрираха на практика как
честваме Благовещение, Лазаров-
ден, Цветница, Великден и Гергь-
овден. Учениците от
полуинтернатните групи (зани-
малня), озариха сцената на На-
родно читалище „Христо Ботев“.
Те се представиха с училищна
сценка и шопски хумор, посрещ-
наха пролетта, дошла с пъстра пре-
мяна, танцуваха и пяха и заедно
благословиха родители, учители,
приятели и гости на празника. Во-

дещите Ема Мирославова от 4а,
Антон Людмилов от 4б и Росица
Давидова от 5 в клас говориха за
мъдростта, която разкрива неписа-
ната история на българския народ.

Традиционно българските праз-
ници от народния календар, пока-
зани през чистия поглед на децата
към света, върнаха спомените на
присъстващите при отрупаната
трапеза, дъхавия козунак, заигра-
ванията, витите венци и бащиното
огнище.

Празникът завърши с неповтори-
мите изпълнения на училищния
духов оркестър „Дефилир“, като
под звуците на „Гергьовден“ пет-
окласникът Ангелин Иванов при-
зова за мир и доброта.

Елена ПЕТРОВА

Пролетни настроения и обичаи оживяха във Вършец

На 18 и 19 май Вършец за пети по-
реден път бе домакин на Национал-
ния преглед на ученическите духови
оркестри.

Концертната програма в Народно
читалище “Христо Ботев 1900” през
първата вечер включваше изпълне-
ния по избор из любимия репертоар
на ученическите оркестри и мажо-
ретни състави, които доставиха на-
слада на почитателите на духовата
музика, характерна и обичана в
нашия северозападен край.

Истински парад на красотата и
младостта бе шествието с изпълне-
ния на шестте оркестъра и трите ма-
жоретни състава, дошли да
премерят сили на този значим кул-
турен форум. По централната
градска улица на Вършец дефили-
раха над 230 оркестранти и мажо-
ретки, събирайки овациите на
многобройната публика.

В приветственото си слово при от-
криване на Прегледа кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров
пожела на всички присъстващи при-

ятни мигове с магията на духовите
ритми и красотата на мажоретните
танци, и изрази увереността си, че
духовата музика ще намери нови по-
читатели сред младото поколение,
което е и една от целите на настоя-

щия преглед.
Той съобщи и радостната новина,

която бе приятна изненада за
всички: освен парична премия и гра-
мота, класиралият се на І място ор-
кестър ще получи и 10-дневно

безплатно летуване на море в по-
чивна база „Атия” край Бургас през
месец юли, осигурено от Министер-
ство на образованието, младежта и
науката чрез Националния дворец на
децата.

Конкурсната част на прегледа през
втория ден включваше по три задъл-
жителни изпълнения според предва-
рително обявения регламент – марш,
хоро и пиеса по избор на участни-
ците, оценявани от тричленно жури
с председател Димитър Панов – ди-
ректор и диригент на Държавна фил-
хармония гр. Враца.

Участниците в раздела „Мажо-
ретни състави” бяха три – от Вър-
шец, Ботевград и Ловеч, ето защо
организаторите на събитието ре-
шиха да присъдят грамоти и па-
рични премии и на трите състава,
които си разделиха предварително
определения награден фонд и полу-
чиха по 360 лева и грамоти за учас-
тие в Националния преглед.

Много оспорвана бе конкурен-
цията между участниците в раздела

„Ученически духови оркестри”, за-
това журито реши да връчи 2 първи,
1 втора и 3 трети награди.

Първото място си поделиха Духов
оркестър „Дефилир” при СОУ
„Иван Вазов” гр. Вършец с ръково-
дител Димитър Пеев и оркестърът
при СОУ “Климент Охридски” – гр.
Ловеч с ръководител Тотко Рогашки.

Те получиха парични награди по
550 лева, грамоти и възможността за
безплатно летуване на море.

Втората награда от 300 лева за-
воюва оркестърът при НЧ „Христо
Ботев” – гр. Ботевград с ръководител
Константин Гайдарски, а трето
място, парични премии от 150 лева
и грамоти бяха присъдени на уче-
ническите духови оркестри от Нова-
чене, Гложене и Игнатиево.

Петият национален преглед на уче-
ническите духови оркестри трогна
душите на любителите на духовата
музика, които си обещаха догодина
отново да дойдат във Вършец, за да
продължим заедно традицията.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ
ОРКЕСТРИ И МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ „ВЪРШЕЦ 2012”

На 21 април 2012 г. учениците от СОУ ”Иван Вазов” от-
белязаха „Денят на Земята” като почистиха и посадиха в дворо-

вете на първи и втори корпус на училището 30 дръвчета.



В навечерието на своята 80-годиш-
нина Никола Статков – първият носител
на званието „Почетен гражданин на
Вършец” се срещна с членовете на пен-
сионерски клуб „Козница” във Вършец
по инициатива на ръководството на
сдружението.

Той е роден на 01.06.1932 г. в с. Долна
Бела речка. Автор е на романи, сбор-
ници със разкази и сценарии на телеви-
зионни филми, които са ни близки и
скъпи, тъй като описват живота и коло-
ритните образи на наши познайници-
земляци.

По време на срещата Цеца Антонова
сподели впечатленията си от последния
роман „Стоте ключа” и направи блес-
тящ литературен анализ на творбата, с
което заслужи адмирациите на самия
Статков.

Отзиви за творчеството на Никола
Статков направи и председателят на
сдружението на пенсионерите Марга-
рита Георгиева, а съучениците му Ка-

тина Александрова и Димитър Петров
от Випуск 1950 на вършечката гимназия
го поздравиха в аванс по случай него-
вата 80- годишнина, като му пожелаха
здраве, сили, бодрост и творческо дъл-
голетие.

Групата за популярни песни „Неза-
бравки” към клуба на пенсионера също
се присъедини към поздравленията с из-
пълнения на обичани и популярни
песни.

С присъщото си чувство за хумор и
шеговит тон Статков разказа за бедното
си детство на село, където трите деца с
родителите живеели в една стая 3 на 3
метра, а на ниската сения се слагала
една обща паница с пет дървени лъ-
жици, за това как местният фелдшер
казал на баща му да не позволява на
сина си да чете, защото има проблеми с
очите, но малкият Никола криел книж-
ките и вестниците под дрехите и четял
тайно, докато пасял кравите… Само не-
истовата любов на бъдещия писател към

книгите и жаждата му за знания спома-
гат да „излезе от калта”, да завърши
право, да стане прочут писател, да се из-
дигне до средите на интелектуалците.

Тъжно нещо е старостта, помня баща
ми казваше : „сине, старостта е най-
страшната болест, защото старостта е
самота”, отбелязва с тъга писателят.

Как творя? Нощем мисля, денем пиша,
свикнал съм на този безсънен ритъм на
работа. Нямам намерение да се уча да
пиша с компютър, няма за кога – свик-
нал съм с пишещата машина, имам три
у дома.

Слушал съм много суперлативи за
себе си и за творчеството си, хвален съм
много, но и много са ме мразили и за-
виждали. Житейското ми верую е да не
правим зло на другите, да не пречим.
Ако всеки от нас се постави на мястото
на другия, то по света няма да има
лошо.

В последните години се отвратих от
човека и човечеството. Три години не
съм написал нито ред. Но реших, че
имам какво да кажа на читателите и не
трябва да сдържам мислите вътре в себе
си. Започнах да пиша нов роман със за-
главие „Сбогом на илюзиите”, написал
съм вече около 200 страници от него.
Това е един малко тъжен и песимисти-
чен роман в черни краски, той е сбогу-
ване с вярата, че човечеството ще стане
щастливо и справедливостта ще победи,
сбогуване с илюзиите.

И тъй като не бих искал да завърша
творческия си път с този песимистичен
роман, сигурно след него ще последва
нещо светло и по-радостно, нещо, из-
пълнено с надежда, защото надеждата е
тази, която умира последна – разкри бъ-
дещите си намерения големият творец
Никола Статков.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПИСАТЕЛЯТ-ЗЕМЛЯК НИКОЛА СТАТКОВ СЕ СРЕЩНА
С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КОЗНИЦА”

Отличието му бе връчено на Тър-
жествено заседание на Общински
съвет Вършец, проведено в Градс-
ката художествена галерия на 11
май, в деня, в който Българската
православна църква почита братята
-равноапостоли Кирил и Методий –
носители на духовността, просвеще-
нието и културата.

На тържествената церемония при-
състваха Областният управител на
област Монтана Ивайло Петров,
зам-областният управител Нина
Петкова, председателят на Общин-
ски съвет Вършец, инж. Анатоли
Димитров, общински съветници,
служители от Общинска админист-
рация, проф. Галилей Симеонов –
художник, председателят на дру-
жеството на Монтанските худож-
ници „Тенец” Дончо Планински,
учители, ученици и културни дейци,
представители на неправителствени
организации, граждани, близки и
приятели на Георги Паунов.

В изпълнение на Решение № 504 от
Протокол № 59/ 25.08.2011 г. на Об-
щински съвет Вършец и във връзка с
големия му принос за обогатяване
на културно – художественото на-
следство на община Вършец, като
автор на художествени произведе-
ния, художникът получи удостове-
рение от председателя на
Общинския съвет инж. Анатоли Ди-
митров за удостояване със званието
“Почетен гражданин на Вършец”.

Кметът на общината инж. Иван Ла-
заров връчи на Георги Паунов “По-
четния знак на град Вършец” и
Заповед за неговото присъждане,
съгласно Наредбата за символите,
почетните знаци, отличията и почет-
ните звания.

Връчването на престижното звание
е свързано с две значими кръгли го-
дишнини за художника – 50 години
творческа дейност и навечерието на
неговата 70- годишнина.

Георги Георгиев Паунов – Паунец
е роден на 02.05.1944 г. във Вършец.
Израснал и живеещ в нашия град,
той достойно защитава името на
плеядата български художници, ро-
дени в Северозападна България. Не-
гови именити земляци са Павлето,
Доньо Донев, проф. Бойчо Григоров,
проф. Галилей Симеонов, в чието
ателие ходи да се учи да рисува 16-
годишния Паунец.

Георги Паунов рисува още от дете,
но вместо рисувалното училище по
ирония на съдбата завършва монть-
орска школа. В свободното от учи-
лище време посещава часовете на
проф. Галилей Симеонов в Худо-
жествената академия. С помощта на

известния график, още 18- годишен
Паунеца прави първата си самостоя-
телна изложба през 1962 г. във Вър-
шец. Работи живопис от 1960 г.

От 1962 г. до 1964 г. отбива воен-
ната си служба на летище Доброс-
лавци, където едновременно служи
и работи като художник към авио-
гарнизона. Там слага началото и на
своите хобита, които са голямата му
любов – пушки, пистолети и само-
лети.След казармата прави няколко
самостоятелни изложби във Вър-
шец, Берковица, Монтана.

През 1973 г. заминава на работа в
бившия СССР – Коми Усогорск, къ-
дето е изтеглен като художник - сце-
нограф към културния дом, чийто
директор е Людмил Янчев, бивш
кмет на гр.Враца. За 3-4 години
прави четири самостоятелни из-
ложби. В Усогорск при провежда-
нето на фестивал на художествената

самодейност получава златен медал
и лауреатско звание. Участва в меж-
дународни пленери с големи худож-
ници като Рем Ермолин, Чарна
Армуалдас, Олга Дмитриевна и др.

През 1976 г. се завръща в България
с множество картини от Русия.
Прави изложби във Вършец, Мон-
тана и други градове. През този пе-
риод участва в пленери с
художниците Валентин Колев (сега
професор в Художествената акаде-
мия), Яхнаджиев, Сеферов, Ханс и
Дитер от Германия и др., и завършва
академията за изобразително из-
куство в гр.София. По това време му
е връчен златният медальон на гр.
Вършец от тогавашния кмет на
гр.Вършец, след това получава юби-
лейна награда „1300 години Бълга-
рия”. През целия си живот рисува,
защото знае, че това е неговото при-
звание. Участва в пленери по живо-
пис в Братислава, Нитра, Раец,
Жилина, Хамбург.

През 2002 година заминава за
Франция, като се установява на ост-
ров Корсика. Рисува в Бастия,
Калви, Бонифацио, Аджаксио и
други френски градове, създава
частна галерия и участва с по 10 кар-
тини в престижна галерия в град
Аджаксио.

Художникът рисува най – много в
родния си гр. Вършец и в България.
В София излага в галериите „Ви-
тоша”, „Арт Фея” и др.

Член е на групата на художниците
„Тенец” гр. Монтана и на Творчес-
кия фонд на Съюза на българските
художници, продължава да работи с
голям хъс.

Художникът има над 30 самостоя-
телни изложби в страната, многок-

ратни участия и изяви в чужбина:
Москва, Хамбург, Братислава и др.
Притежава 4 златни медала от пре-
стижни изложби.

Негови творби притежават частни
колекционери от Словакия, Герма-
ния, Франция, Великобритания,
Австрия, САЩ и столичната частна
галерия „Арт Фея”.

Картините му красят домове и
офиси на публични личности.

По време на церемонията Паунеца
получи поздравителен адрес от об-
ластния управител на област Мон-
тана Ивайло Петров, поздравления
от кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров и от своя учител и
близък приятел художника проф. Га-
лилей Симеонов.

Дончо Планински – председател на
дружеството на монтанските худож-
ници връчи на Георги Паунов почет-
ното отличие на дружеството, а
председателят на Общинския съвет
във Вършец инж. Анатоли Димит-
ров го зарадва с подарък, свързан с
хобито на художника – самолетите:
умален модел на военен самолет
„Фокер”, модел 1917 г.

Самият Паунец е конструирал в
двора си истински самолет с бензи-
нов двигател, който може би един
ден ще полети - мечтите на човек са
необятни. Мисля си, че любовта му
към самолетите може би е свързана
и със свободния порив на неговата
фантазия, надарил го с таланта на
художник, и с волната му артис-
тична Душа, която сякаш иска да
счупи тесните рамки на битието и да
полети. За да може да сътвори още
прекрасни шедьоври, посветени на
родния Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УДОСТОИХА ХУДОЖНИКА-ЗЕМЛЯК ГЕОРГИ ПАУНОВ
СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”
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Проектът се осъществява с партнь-

орското участие на неправителстве-
ните организации „Местна
инициативна група – Вършец” и „Ор-
ганизация за туризъм, култура и
спорт” – град Сокобаня, с подкрепата
и партньорството на Община Вър-
шец. Общата цел на проекта е устой-
чиво реализиране на културното
наследство и природните дадености
на трансграничния район Вършец -
Сокобаня чрез стимулиране на кул-
турния и балнеоложки туризъм през
границата между България и Сърбия.

Общините Вършец и Сокобаня си
партнират вече повече от 10 години.
Тези отношения са логични, имайки
предвид еднаквите им природни ха-
рактеристики Основното богатство
на Вършец и Сокобаня -ресурс за раз-
витието на туризма, са минералните
води, които в съчетание с природните
дадености формират уникален турис-
тически продукт.

В търсене на нови форми и пътища
за развитие и разнообразяване на ту-
ристическата дейност в двете общини
се роди идеята за организацията и
провеждането на трансграничните
дни на културата и балнеологията,
като идеята е те да станат част от ино-
вативен туристически продукт, на-
сърчаващ културния и балнеоложки
туризъм в двете трансгранични об-
щини и превръщането им в атрак-
тивни туристически дестинации.

В рамките на фестивала бе пред-
ставен „Античен ритуал за отключ-

ване на свещените минерални из-
вори», а на откритата естрада пред
Народно читалище «Христо Ботев»
културното богатство на своите ре-
гиони чрез народни танци и песни в
продължение на три дни представиха
Детски фолклорен танцов състав
«Соко» от Сокобаня, Сърбия, танцо-
вият и мажоретен състав при Общин-
ски детски комплекс Вършец с
хореограф Невена Стоянова, Учени-
чески духов оркестър «Дефилир» при
СОУ «Иван Вазов» гр. Вършец с ръ-
ководител Димитър Пеев, Танцов
състав «Фолклорна китка» към НЧ
«Христо Ботев 1900» гр. Вършец с
хореограф Невена Стоянова, Танцов
състав към НЧ «Пробуда» кв. Зано-
жене с хореограф Боян Иванов, Пев-
ческа група към НЧ «Просвета» с.
Долно Озирово с художествен ръко-
водител Райна Тимчева, Фолклорен
ансамбъл «Малинарка» към НЧ
«Иван Вазов 1872» гр. Берковица
(представителен за България на
ЦИОФ» с хореограф Любомир Гуг-
лин и Оркестър «Вършец» гр. Вър-
шец със солисти-певци Симона
Антонова и Калин Замфиров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТРАНСГРАНИЧНИ ДНИ НА КУЛТУРАТА И
БАЛНЕОЛОГИЯТА - ВЪРШЕЦ И СОКОБАНЯ
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