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На 29 септември Община Вър-
шец бе домакин на работно посе-
щение за обмяна на опит в
България на представители на
централната власт, общини и
неправителствени организации
от Киргизстан. Съставът на деле-
гацията включваше 11 човека,
между които 5 кметове на об-
щини.

Основната цел на работната
среща бе запознаване с опита на
България в областите: изграж-
дане и управление на комунал-
ната инфраструктура, управление
на битовите отпадъци, В и К сек-
тор, зелени системи и публични
места за отдих на гражданите.

Делегацията от Киргизстан по-
сети няколко общини от раз-
лични райони на страната ни, а
поканата е на Фондацията за ре-
форма в местното самоуправле-
ние и е в рамките на проект
„Повишаване качеството на ус-
лугите в публичния сектор“, из-
пълняван от HELVETAS Swiss
Intercooperation and Development
Policy Institute, финансиран от
Швейцарската агенция за разви-
тие на сътрудничеството.

Към Вършец е проявен специа-
лен предварителен интерес от
страна на участниците, затова об-
щината ни е избрана от тях като
дестинация.

Представителната делегация се
срещна с кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, запозна
се с инфраструктурните и соци-
алните проекти, реализирани от
община Вършец, разгледа при-
родните и туристически забеле-
жителности на града и присъства
на публичното обсъждане на от-
чета на бюджета на общината за
2016 г.

Гостите бяха изключително
впечатлени от красотата и при-

родните дадености на Вършец, от
многото зелени площи, от актив-
ната работа на Общинската ад-
министрация по европейски
проекти и постигнатите резул-
тати.

Киргизските представители на
централната и местната власт
охарактеризираха община Вър-
шец като една от водещите в Бъл-
гария в областта на зелените
системи, изграждането и поддър-
жането на парковите простран-
ства и публичните места за отдих
на жителите и посетителите, в
управление на комуналната ин-
фраструктура.

Евелина ГЕОРГИЕВА

На 18.10.2017 г. кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров подписа в Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна
агенция – гр. София Договор
№ 12/07/2/0/00757/18.10.2017
г. за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка
7.2. „Инвестиции в създава-
нето, подобряването или раз-
ширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструк-
тура“ от мярка 7 „Основни ус-
луги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програ-
мата за развитие на селските
райони за периода 2017 -2020
г., съфинансирана от Европей-
ския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони.

Отпуснатата финансова
помощ е за реализирането на
проект на община Вършец
„Реконструкция и рехабилита-
ция на част от общинската
пътна мрежа в община Вър-
шец - общински път MON
1092 /III - 812/ Вършец - кв.За-
ножене - Спанчевци /III - 812/
и общински път MON 3097
/MON1092/ кв. Заножене – м.

Водопада”
Обект на проектното предло-

жение са следните 2 обекта от
пътната мрежа на община Вър-
шец:

1. „Реконструкция и рехаби-
литация на общински път
MON 1092 /III - 812/ Вършец -
кв. Заножене - Спанчевци /III -
812/ от км 0+000 до км 6+175,
с обща дължина 2951,32 м“;

2. "Реконструкция и рехаби-
литация на общински път
MON 3097 /MON1092/ кв. За-
ножене – м. „Водопада“ от км
0+000 до км 1+835, с обща
дължина 1835 м“.

Предвидените дейности са:
ремонт и преасфалтиране на
пътните платна, изграждане
на бордюри и тротоари, отвод-
няване, нова хоризонтална
маркировка и вертикална сиг-
нализация.

Стойността на отпуснатата
финансова помощ по договора
е 3 336 961,86 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на до-
говора е 36 месеца от датата на
подписването му.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПОДПИСА ДО-
ГОВОР ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗ-
МЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА
РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

30-ти септември 2017 г. беше
специална дата за екипа на
Електростарт. В последния съ-
ботен ден на месеца фирмата
отбеляза своя 50-годишен юби-
лей. За всички служители и тех-
ните семейства бе организиран
спортен празник, който се про-
веде в новоизградената спортна
зала в гр. Вършец. Спазвайки
традицията за насърчаване на
активния начин на живот в ком-
панията, денят премина под мо-
тото „Да спортуваме заедно“.
Служителите взеха участие в
организираните състезания и
свободни занимания със спорт в
модерната и комфортна база на
община Вършец, а най-активни,
както винаги, бяха децата. Праз-
ника уважиха и пенсионирани
служители на компанията,

които получиха специално вни-
мание от своите бивши колеги.

За финал беше запазена спе-
циалната задача да бъдат дух-
нати 50-те свещички на
огромната празнична торта, с
пожелание екипният дух да
продължава да съпътства се-
мейството на Електростарт и
през следващите 50 години.
Капсула на времето получиха
като подарък от всички служи-
тели двамата мажоритарни
собственици на Електростарт -
инж. Анатоли Димитров и г-н
Кирил Аргиров. В капсулата ще
бъде поставено послание за ид-
ните поколения, което ще бъде
отворено след още 50 години,
при отбелязване на 100-годиш-
нината на фирмата.
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ЕЛЕКТРОСТАРТ ПРАЗНУВА
50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БЕ ДОМАКИН НА
РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЯНА НА

ОПИТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИРГИЗСТАН

Община Вършец беше органи-
затор и домакин на трансграни-
чен партньорски форум в
периода 27-29 септември 2017 г.
в Спа Хотел „АТА“ - гр. Вършец.

Събитието се провежда в рам-
ките на проект №
CB007.1.11.143, „Рекреативните
и спортни обекти като туристи-
чески потенциал за региона”,
Договор за субсидия № РД-02-
29-262/22.11.2016 г., финансиран
от Програмата за трансгранично
сътрудничество Интеррег - Ин-
струмент за предприсъедини-
телна помощ България–Сърбия,

Бюджетна линия № CCI
2014TC16I5CB007, приоритетна
ос „Туризъм”.

Община Вършец е водещ пар-
тньор по проекта от българска
страна, а от сръбска - Спортен
център Пирот.

Основни акценти на форума
бяха:

● Представяне ролята на пуб-
личния сектор в трансгранич-
ното развитие на туризма;

● Представяне на участието на
НПО в промоцията на туризма;

● Публично-частното партнь-
орство в изграждането на турис-

тическа и спортна инфраструк-
тура в трансграничен регион
Вършец - Пирот.

Форумът беше открит офици-
ално на 27.09.2017 г. с приветст-
вия от кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров и директора
на Спортен център Пирот Ненад
Джорджевич.

В събитието взеха участие над
40 участници, представители на
партньорските организации, ту-
ристическия бизнес, НПО, спор-
тни организации и училища от
трансграничния регион Вършец
- Пирот.

По време на работните сесии
бяха представени теми, свързани
с развитието на туристическата
и спортна инфраструктура,
както и приноса на Програмата
за трансгранично сътрудни-
чество Интеррег - Инструмент
за предприсъединителна помощ
България–Сърбия за развитието
на туризма и спорта на терито-
рията на трансграничния ре-
гион.

Таня ПЕТРОВА

УСПЕШНО ПРОВЕДЕН
TРАНСГРАНИЧЕН

ПАРТНЬОРСКИ ФОРУМ
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грамата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007.
Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Вършец и по никакъв начин не трябва да се въз-
приема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.



От 7 до 22 октомври бе отбеля-
зана Европейската седмица на про-
грамирането. В 14 български
града, над 800 ученици от 15 учи-
лища влязоха в света на програми-
рането по забавен и
нетрадиционен начин. Представи-
тели на младежкото звено към
Фондация „4.0“ и служители на
българския развоен център SAP -
София влязоха в класните стаи, за
да покажат на учениците колко за-
бавно може да бъде програмира-
нето и да представят кои са
кариерните възможности, свър-
зани с него. На срещите бяха пре-
зентирани професиите, свързани с
програмирането и бе проведена
игра - практическо занимание по
програмиране.

Инициативата е насочена към
ученици от населени места с орга-
ничен достъп до качествен инфор-
мационен ресурс и в отговор на
предизвикателствата към тях: раз-
биране на дисциплините, свързани
с информатика и информационни
технологии; практическо онагле-
дяване на преподавания материал
по информатика и ИТ; мотивация
за изучаване на информатика и ИТ;
очаквания на пазара на труда, свър-
зани с дигиталните компетенции.

Училищата, в които се реализира

инициативата, са избрани след
проведен конкурс в рамките на
програмата „Запознайте се и про-
грамирайте успеха“. От 10 юли до
1 септември, училища, получавали
подкрепа през годините от съв-
местната образователна програма
на Фондация „Работилница за
граждански инициативи (ФРГИ) и
SAP – „Знания за успех“, имаха
възможност да изпращат мотива-
ции за участие в инициативата.
Одобрените кандидати са от
Видин, Вършец, Попово, Смядово,
Вълчи дол, Троян, Свищов, Сопот,
Казанлък, Костенец, Драгиново,
Кърджали, Смолян и Кюстендил.
За СУ „Иван Вазов“ проектът бе
изготвен от преподавателката по
физика Радка Костадинова, имаща
дългогодишен опит в разработва-

нето и реализирането на образова-
телни проекти.

На 11 октомври, 30 ученици от
VІІ до ХІІ клас от СУ „Иван
Вазов“ – Вършец се включиха в
Европейската седмица на програ-
мирането, която бе осъществена
със съдействието на учителите по
информатика и информационни
технологии в училището, с изклю-
чителната помощ на младия пре-
подавател Beнциcлaв Cтaмeнoв.

Драгомир Първанов от 11а клас
спечели първото място в забавно
състезание, в което учениците
трябваше да играят игра, чрез
която, програмирайки да насочват
маймунка да хване банан.

В края на срещата учениците по-
лучиха сертификати за участие.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО
Инициативата „Запознайте се и програмирайте успеха“ се

проведе в 15 български училища, сред които е и СУ „Иван Вазов“

Кметът на общината инж. Иван
Лазаров, в присъствието на пред-
ставители на хотелиерския бизнес
и комисия от служители на Общи-
ната и Туристическия информа-
ционен център в града, изтегли
името на печелившия сред 500-те
участвалите в специална анкета,
свързана с предоставянето на ту-
ристически услуги.

В началото на годината Общи-
ната постави специални кутии и
анкетни карти за обратна връзка в
25 места за настаняване: спа хо-
тели, балнео комплекси, туристи-
чески селища, семейни хотели,
болница за рехабилитация и къщи
за гости, а въпросите бяха насо-
чени към рекламирането на Вър-
шец като туристическа
дестинация, броя на регистрира-
ните посетители по пол и възраст,

продължителността на престоя, ка-
чеството на предоставяните ус-
луги в местата за настаняване на
територията на общината и др.

Собствениците и представите-
лите на хотелиерския бизнес под-
крепиха инициативата и поеха
ангажимента за предоставяне на
специална награда – безплатен уи-
кенд за двама във Вършец, с цел
стимулиране участието на турис-
тите в анкетата.

Щастието се усмихна на Сергей
Александров (във възрастова група
от 31 до 40 г.) от София, посетил
курортния град през месец март т.г.
и отседнал в „къща за гости“.

Жребият определи тази година
уикендът за двама да бъде предос-
тавен от СПА хотел „Съни гардън“
– гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СТАНА ИЗВЕСТНО ИМЕТО НА
КЪСМЕТЛИЯТА, СПЕЧЕЛИЛ УИКЕНД

ЗА ДВАМА ВЪВ ВЪРШЕЦ

На 11.10.2017 г., Изпълнителният
директор на Електростарт, инж.
Анатоли Димитров откри поред-
ната учебна година в школите по
математика и български език на
Електростарт в гр. Вършец. Пред
събралите се в залата на СУ „Иван
Вазов“ деца и родители той благо-
дари на двете преподавателки: г-
жа Адрияна Николова и г-жа
Венета Максимова за усилията,
които полагат да помагат на своите
ученици да бъдат сред най-доб-
рите в своята област на нацио-
нално и регионално ниво. „Повече
добри дела, като този благороден
проект на Електростарт, са необ-
ходими за общността в това време
на криза и трудности в образова-
нието.“ – сподели инж. Димитров
в изказването си. На откриването,
освен родители и ученици, при-
състваха директорът на училището
Ани Ангелова и други преподава-
тели.

От създаването на школите през
2013 г. в клуба по математика са
участвали 180 деца, а клубът „Въл-
шебно слово“ са посетили 110 уче-
ници. Много от децата посещават
и двата клуба от самото им създа-
ване. Най-големите успехи на ма-
тематиците през миналата учебна
година са златен и сребърен медал
от Коледно математическо състе-
зание, сребърен и бронзов медал
от областно ниво на „Европейско
кенгуру“. За Електростарт като

технологична компания е важно,
че двама от зрелостниците на
клуба по математика са бъдещи
инженери, които вече учат в Тех-
нически университет Пловдив.
Според г-жа Максимова най-голе-
мият успех за учениците от клуба
по творческо писане са показаните
високи резултати от външни оце-
нявания през миналата учебна го-
дина: среден успех от над 5.30 на
всички матури по български език.
В клуба „Вълшебно слово“ има
поетеса, изявен есеист и бъдеща
журналистка, а една от ученичките
пътува до Страсбург, където пред-
стави свое есе на Европейската
младежка конференция.

За нас в Електростарт всеки
успех и спечелена награда са до-
казателство, че тази инициатива в
подкрепа на талантливите и мо-
жещи деца на Вършец е правил-
ната посока за взаимодействие
между бизнеса и общността, в
която работим.

Както припомни г-жа Венета
Максимова, ръководител на клуба
по български език, когато човек
може и иска, той ще търси и ще
трупа знания, независимо от това
къде се намира.

Оставяме децата в класните стаи
в очакване да ни зарадват с още
спечелени медали и награди от на-
ционални и регионални състеза-
ния и с пожелание на добър час!

Марина МЕХАНДЖИЕВА

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА
ГОДИНА В УЧЕНИЧЕСКИТЕ
ШКОЛИ НА ЕЛЕКТРОСТАРТ

С решение на ООН, вече 20
години 1 октомври се отбе-
лязва като Международен ден
на възрастните хора. На този
ден се отдава почит към мъд-
ростта, опита и успехите на хо-
рата от третата възраст и
техния принос към общест-
вото.

Празникът в пенсионерски
клуб "Козница" тази година бе
вълнуващ и изпълнен с много
емоции. За да го отбележим за-
еднo ни гостуваха нашите при-
ятели от ПК "Мадона" - гр.
Белоградчик и ПК "Здравец" -
с. Чупрене. По стар български
обичай посрещнахме гостите с
питка и сол, и букетче цветя и
здравец. А певческата ни
група ги поздрави с песента
"Де е България".

Председателката на клуба
Цеца Антонова ги поздрави
сърдечно с "Добре дошли" и
им пожела денят им да пре-
мине с много настроение. Тя
им разказа за дейността на
нашия клуб и мероприятията,
които ежегодно провеждаме.
Изтъкна, че целта на клуба е не
само да внася разнообразие в

живота на членовете си, но ние
се стремим да предаваме на по-
коленията българските тради-
ции. Ние не сме фирма и
нямаме фирмени тайни, а чер-
пим опит от другите клубове и
предаваме нашия опит на тях.

Последва разходка из града,
съпроводена с увлекателния
разказ за историята и забеле-
жителностите на Вършец, под-
несен от г-жа Йорданка
Костова. Тъй като 1 октомври е
и Ден на музиката и поезията,
нейният разказ бе съпроводен
със стихове, легенди и текстове
на песни, свързани с града ни.

Срещата продължи с другар-
ски обед в ресторант "Тин-
тява". За настроение група
"Детелина" изпълни няколко
песни. С поздрав към гостите,
с изпълнение на песни се про-
явиха Ангел Лучков и дуетът

Мария Димитрова и Гергана
Ерменкова.

От името на гостите ни под-
несоха поздрави председате-
лите на двата гостуващи клуба
- г-жа Руска Доцинска на клуб
"Здравец" и г-н Симеон Илиев
на клуб "Мадона". А поздрави-
телен адрес от името на кмета
на община Вършец инж. Иван
Лазаров прочете Екатерина
Илиева.

Празникът продължи с много
настроение и веселие. В края
на срещата един от гостите из-
рази много добрите си впечат-
ления от работата на клуба ни,
който според него е на високо
интелектуално равнище. При
раздялата си пожелахме нови
срещи.

Василка ДАМЯНОВА

ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА
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На 1 октомври 2017 г. Между-
народния ден на възрастните
хора бе отпразнуван от члено-
вете на клуб „Чинарите“ в ресто-
ранта на хотел „Медикус“.

С весело настроение, вкусна
храна, много танци и хумор пре-
мина следобедът.

Празникът беше открит от
Линка Иванова с прочувствено
слово за Деня на възрастните.

Гости на празника бяха Олга
Яничкова – зам.-председател на
ОбС Вършец, Адрияна Андреева
– общински съветник, Светла
Вангелова – директор на НУ
„Васил Левски“, Нели Найде-
нова, Даниела Лилова – предста-
вител на Община Вършец и
гости от Берковица.

Даниела Лилова прочете позд-
равителен адрес от кмета на об-
щина Вършец инж. Иван
Лазаров до празнуващите.

Председателката на клуба ни
Савка Серафимова благодари за
поздравителния адрес и за по-
мощта и подкрепата, които кме-
тът оказва на клуба.

Тя поздрави родените през
месец септември пенсионери, а
навършилият кръгла 80-годиш-
нина Симеон Младенов получи
подарък.

Разиграна бе томбола, на която
всеки билет печелеше.

Настроението допълнително бе
приповдигнато от Лили Иванова,
която представи няколко хумо-
ристични творби.

Музиката беше прекрасна, а
танците и хората не спряха нито
за миг. Дай боже всекиму такова
настроение! Почувствахме се
по-млади и по-здрави.

Дано още много години и още
много пъти да имаме такива
празници!

Катя МАРКОВА

ПРАЗНИК В КЛУБ
„ЧИНАРИТЕ“
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На жителите и гостите на Вършец
Електростарт подари празничен
концерт с участието на Берковската
духова музика и Руслан Мъйнов.
Концертът се проведе на откритата
сцена пред читалището същата
вечер. Приветствия и поздрави-
телни адреси към фирмата отпра-
виха кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров, областният уп-
равител на област Монтана Росен
Белчев, народни представители от
44-тото Народно събрание, Негово
Високопреподобие архимандрит
Антим и други официални гости,
корпоративни партньори и при-
ятели на компанията. „Електрос-
тарт стана емблема на нашия град и
всички се гордеем с факта, че
имаме такова модерно предпри-
ятие“, каза в речта си инж. Лазаров
и сподели със събралото се мно-
жество за своя трудов опит в завода
от ученическите си практики.

Инж. Анатоли Димитров благо-
дари на всички бивши и настоящи
служители за труда и постоян-
ството, в които, според него, се крие
тайната на дългото съществуване на
Електростарт. Той обърна специ-
ално внимание на бъдещето на ком-
панията – електронното
производство и новите технологии.

За официалните гости и пар-
тньори на фирмата беше организи-
рана галавечеря с представяне на
създадената по идея на Изпълни-
телния директор книга, прослед-
яваща историята на дружеството от
неговото създаване, през 1967 г., до
наши дни.

Повече информация за 50-годиш-
ното присъствие на Електрос-
тарт в производствения сектор в
България и света публикуваме в ин-
тервю с инж. Анатоли Димитров,
изпълнителен директор и председа-
тел на Борда на директорите на
компанията.

- Уважаеми г-н Димитров, какво
стои зад 50-годишния успешен
бизнес с марка Електростарт?

- За своята 50-годишна история
компанията съхрани своя бизнес
профил - производство на компо-
ненти за осветление. Премина през
различни фази. Периоди на подем,
на застой, на радости и трудности.
Успя да се адаптира към променя-
щите се икономически и полити-
чески времена и днес марката
Електростарт е разпознаваема на 4
континента, в повече от 30 страни.

Не е лесно да се дефинират ня-
колко конкретни фактора, които
кардинално да са повлияли на пози-
тивното й развитие. Зад един успех
стоят най-вече всекидневният труд,
отдаденост и упоритост. Т.е. това,
което може да се отличи като осно-
вен капитал и движеща сила, са са-
мите служители на компанията.
Тяхната мотивация и компетен-
тност. Затова и като един от основ-
ните фактори за успех мога да

изтъкна хората, които работят и са
работили в Електростарт, тяхната
всеотдайност и вяра в компанията,
обученията, провеждани през всич-
ките години, както и корпоратив-
ната социална ангажираност към
служителите.

Друг основен фактор за успеха на
Електростарт е точният избор във
времето при внедряване на новите
технологии и машини. Започвайки
от оборудването на завода през 80-
те години с немски машини по тех-
нологията на световния лидер
Восло Швабе и се мине през по-
следващите десетилетия на модер-
низация и автоматизация, и се
стигне до новооткритото елек-
тронно производство през 2015 г.
Практиката на водещите компании
в областта на осветлението и в раз-
витите страни показва, че въвежда-
нето на нови технологии и машини,
създаването и внедряването на нови
продукти е едно от най-рискованите
и в същото време най-важно за раз-
витието на фирмите начинания.

Свързването на опита от миналото
с новостите от бъдещето. Стреме-
жът да даваме на нашите клиенти
добри и ефективни решения, разра-
ботването на нови продукти, както
и високото качество на произвежда-
ните изделия, участието на компа-
нията в изложения на местно и
световно ниво са също част от ус-
пеха на Електростарт през всичките
тези години.

- Защо решихте да се занима-
вате с производство и какви бяха
Вашите първи впечатления от
Електростарт?

- Интересен е фактът, че преди по-
вече от 17 години взаимно се наме-
рихме с Електростарт. Това бяха
годините след масовата приватиза-
ция, когато се раздържавиха много
предприятия и същите се сдобиха с
нови собственици. За разлика от
Електростарт голяма част от тях
вече не съществуват на икономи-
ческата карта на България.

През далечната 1999 г. търсих
нови бизнес начинания и тогава
съдбата ме срещна с Електростарт.
Бях завършил вече висшето си об-
разование в Технически универси-
тет - София. От една страна исках
да се занимавам с производство, за-
щото бях учил за това, от друга
страна производството е предизви-
кателство, то ти дава възможност да
разгърнеш потенциала си, да се раз-
виваш, да развиваш екипите си, да
следваш новите технологии.

Най-първите ми впечатления от
Електростарт бяха, че след масо-
вата приватизация през 1998 г.,
собствеността на компанията е била
разпределена между три Привати-
зационна фонда и едно Работни-
ческо-мениджърско дружество.
Вследствие на това разделение се
виждаше, че никой от собствени-
ците по онова време не мисли за ин-
вестиции, за подобряване на
производителността, за нови пазари
и клиенти, за подобряване на усло-
вията на труд. Но въпреки старите
машини, ниската производителност
и разпиляната собственост, най–
силните ми спомени от онова време
са свързани с потенциала за разви-
тие и успех, които видях в Елек-
тростарт.

- Откога компанията е Ваша
собственост и кои са най-важ-
ните етапи в нейното развитие?

- В периода 2000 – 2003 г. изку-
пихме над 90 % от акциите на Елек-
тростарт и станах един от
мажоритарните собственици на
компанията.

През април 2003 г. заех поста из-

пълнителен директор и председател
на Борда на директорите. Стартирах
мащабни промени в компанията,
свързани с управлението, подобря-
ване на технологията, машинния
парк, продуктите, предлагани на на-
шите клиенти. Не беше лесно да се
направи нова организация, но
бяхме много амбициозни и мотиви-
рани да успеем. В този момент на-
шата мисия беше да съхраним и
развием едно добро и експортно
ориентирано предприятие. Пред-
приятие, което беше и все още е
ключово за икономическото разви-
тие на Вършец и региона. За доб-
рите резултати се изисква
дългосрочно планиране, много ра-
бота и смелост да инвестираш и да
рискуваш.

Първата крачка, която напра-
вихме, беше да разработим нов по-
икономичен продукт, който да се
приеме от нашите клиенти и па-
зари. Това беше т.нар. дросел с ви-
сочина 25 мм. С този продукт
компанията успя да се върне на вече
загубени пазари като Саудитска
Арабия, Египет, Иран, България,
Европа. Това ни даде увереност, че
можем да продължим напред.

Важен етап в развитието на ком-
панията беше наемането на г-н
Куно Дилл, германски консултант с
много голям опит и познания в об-
ластта на магнитното производство.
Работил дълги години в герман-
ската фирма Восло Швабе. Заедно с
него в периода 2003 – 2011 г. реали-
зирахме множество проекти за об-
новяване на машинния парк,
въвеждане на още нови продукти,
подобряване на технологията в маг-
нитното производство.

През последните 10 години на-
шият бизнес се променяше. Много
бързо навлизаха новите ЛЕД техно-
логии. На някои пазари навлизането
беше по- бързо, на други по- бавно.
Но посоката на развитие беше ясна
– електрониката и най-новите й
приложения в осветлението.

Ключов етап за развитието на
Електростарт беше вземането на ре-
шение за стартиране на ново елек-
тронно производство през 2011 г.
Решението да се инвестира в нова
област включваше детайлно плани-
ране и обмисляне на курса на дей-
ствие през следващите няколко
години. Включително инвестиция в
изграждане на ЕРП система за уп-
равление на информацията и ресур-
сите в компанията.

През 2015 г. инвестицията беше
завършена и отвори врати новото
електронно производство, оборуд-
вано с най-модерни машини за про-
изводство на широка гама
електронни и ЛЕД продукти. Две
години след старта още по-силно
оценявам колко важно и ключово е
взетото решение. То гарантира ста-
билност и бъдещи успехи за Елек-
тростарт.

- Как икономическата криза пов-
лия върху бизнеса на Електрос-
тарт в световен мащаб?

- Електростарт е преминал през
няколко кризи и всяка от тях е до-
принесла за нещо положително в
компанията. Всяка една е различна
сама по себе си, като в повечето

случаи нейното разрешаване ни от-
нема между 2 и 3 години.

Китайският йероглиф за „криза“ е
съставен от две части – първата оз-
начава „опасност“, а втората „въз-
можност“. Съчетаването на двете
думи е подходящо за света на биз-
неса, където бързата реакция може
да създаде нови, неподозирани въз-
можности, да доведе до успешни
резултати и последствия.

Първата криза, която заварих,
беше кризата на собствеността.
Липсата на мажоритарен собстве-
ник по това време беше довела ком-
панията до състояние, при което
липсваше ясно изградена стратегия
за развитие. Хората бяха демотиви-
рани, а произвежданите продукти
неконкурентни. За кратък период от

време успяхме да консолидираме
собствеността, сформирахме млад
и амбициозен екип, разработихме
нови продукти и върнахме дове-
рието на клиентите в Електростарт.

Втората криза е така известната
световна икономическа криза през
2008 г., която не подмина и нас.
Електростарт беше една от първите
компании в България, която още
през лятото на 2008 г. предприе кон-
кретни и ефективни действия за ог-
раничаване на последиците от
кризата. Изградихме система за фи-
нансов контролинг и система за
вътрешно корпоративно управле-
ние, която обхваща всички направ-
ления в компанията и следи в
детайли развитието им спрямо ця-
лостната ни стратегия. В резултат
на стратегията, която Електростарт
предприе във висококонкурентната
и турбулентна среда на 2009 г., ком-
панията не само запази позициите
си на лидер на световния пазар, но
и спечели нови клиенти.

Третата криза е кризата породена
от новите технологии. Живеем във
време, в което технологиите се про-
менят ежедневно. През последните
години в бизнеса с осветление се
създадоха редица предпоставки за
разширяване на областите на при-
ложение на новите ЛЕД техноло-
гии, които постепенно изместват
магнитното производство. Развой-
ната дейност и маркетингът на но-
вите продукти са решаващи за
успеха и живота на всяка компания
от нашия бранш.

От гледна точка на времето моята
оценка е, че успяваме да се спра-
вяме с кризите. За последните 15
години компанията увеличи своите
продажби над 10 пъти, подобри се
пазарната ни позиция, имаме нови
продукти, нови машини и техноло-

гии, конкурираме се с водещи све-
товни компании. Всичко това дава
възможност на нашите служители
да живеят по добре, да са горди, че
са част от Електростарт, да са моти-
вирани, да се развиват.

- Участвали сте в реализацията
на множество проекти. Кои са
най-значимите и актуалните
сред тях?

- През периода 2003 - 2017 г. реа-
лизирахме множество проекти. Бла-
годарение на тях до голяма степен
се намали ръчният труд, автомати-
зираха се голяма част от процесите,
подобриха се условията на работа,
оптимизираха се разходи и се раз-
работиха нови продукти.

Част от тях са: проект за внедря-
ване на нова гама изделия за ЛСИ;
проект за внедряване на нова гама
изделия ГЛВН 1,2 и 3; проект за об-
новяване на машинния парк – боби-
нажни автомати, преси,
предмонтаж и краен монтаж; про-
ект „Битов корпус, склад и РМЦ“;
проект „Вътрешна логистика“; про-
ект за внедряване на нова гама из-
делия с алуминиев проводник;
проект „Повишаване на енергий-
ната ефективност на Електростарт“.

Като по-важни за компанията про-
екти мога да отлича проект за внед-
ряване на ЕРП система и проект за
закупуване на ново оборудване - ав-
томатичен предмонтаж, клипс, ма-
шина за заливане, транспортна
система и оборудване за лазерно
гравиране.

Лично за мен най-значим е проект
„Електроника и стартът на новото
електронно производство“.Защото
електрониката, това е бъдещето на
Електростарт.

Общата стойност на реализира-
ните проекти в компанията за по-
следните 15 години е над 10 млн.
лева. Повечето от тях са детайлно
описани и разгледани в книгата.
Всички те са значими и имат съ-
ществен принос за подобряване на
конкурентността и успеха на Елек-
тростарт.

- Електростарт и Вършец са не-
разривно свързани. Как присъст-
вието на компанията се отразява
на живота в града?

- Електростарт е част от семей-
ството на Вършец и е един от най-
големите работодатели в общината.

През всичките години на своето
съществуване, без значение кой е
управлявал компанията, Електрос-
тарт винаги е бил близо до хората
на Вършец. В това малко населено
място, в даден момент представител
на почти всяко семейство от ре-
гиона е работил при нас.

В основата на нашата корпора-
тивна философия е както да подпо-
магаме развитието на нашите
служители, така и чрез своята соци-
ална политика да допринасяме за
благоденствието на града. Всяка го-
дина реализираме редица социални
инициативи в полза на общността.

продължава на 4 стр. >>>
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 34

Днес, 29.09.2017 г (петък), от 14:00 ч., на осно-
вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администра-
ция за мандата 2015 – 2019 г., се проведе заседа-
ние на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 10 положили клетва об-
щински съветници.

Отсъстват: Гинка Апостолова, Антоанета Ко-
цина и Георги Иванов.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов -
зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодо-
рова – секретар на община Вършец, К. Тачева-
директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор
дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Ин-
формационно обслужване“ и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от инж.
Анатоли Димитров – председател на общински
съвет -Вършец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка вх. № 887 / 28.08.2017 г. относно
приемане отчет на Бюджет на Община Вършец за
2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 914 / 18.09.2017 г. относно
актуализиране на „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност на община Вършец за 2017 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 916/18.09.2017 г. относно ак-
туализация на поименния списък за капиталови
разходи на община Вършец за 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 913/18.09.2017 г. относно за-
явление вх. № 9400 – 2205/08.09.2017 г. от
Петрини Алипиев Маринов с адрес: гр.Враца ул.

„Демокрация“ № 9, вх.Б , ет.3, ап. 15, с искане за
допускане на частично изменение на подробния
устройствен план на гр.Вършец, отнасящ се за
изработване на ПУП за промяна предназначе-
нието на поземлени имоти с идентификатори
12961.426.143 и 12961.426.144 по КК и КР на
гр.Вършец от 2008 г., от земеделска в неземедел-
ска земя с отреждане – „за къща за гости – семеен
хотел“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладни записки вх. № 894/31.08.2017 г., вх. №
895/31.08.2017 г., вх. № 896/31.08.2017 г., вх. №
897/31.08.2017 г., вх. № 898/31.08.2017 г., вх. №
899/31.08.2017 г., вх. № 900/31.08.2017 г., вх. №
901/31.08.2017 г., и вх. № 902/31.08.2017 г. от-
носно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж,
ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27,ал. 2 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 919/21.09.2017 г. относно
вземане на решение за утвърждаване на мало-
мерни паралелки в СУ „Иван Вазов“ – гр. Вър-
шец за учебната 2017/2018 г.

Докладва: Адрияна Николова - председател
ПК по ОКМДС

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 920/21.09.2017 г. относно
вземане на решение за отпускане на финансови
средства за изграждане на войнишки паметник в
с. Долно Озирово.

Докладва: Адрияна Николова - председател
ПК по ОКМДС

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 921/21.09.2017 г.относно
молба за финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК
по АОНУОРСГПБК

9. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на гражданите.

Промяна в кворума. Влиза: Георги Иванов
Общо 11 общински съветници.

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 464
На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 ,

във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.
140, ал.5 от Закона за публичните финанси, Об-
щински съвет Вършец

Р Е Ш И :
1. Приема уточнен годишен план на бюджета за

2016 г. по приходната и разходната част, по фун-
кции и дейности, както следва:

І. ПО ПРИХОДА 6613812 лв..
В т.ч.:

Приходи с държавен характер 3265024 лв.
Приходи с общински характер 3348788 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДА 6613812 лв.
В т.ч.:

Държавни дейности - 3265024 лв.
Общински дейности - 3241688 лв.

Дофинансиране на държавни дейности-107100
лв. /Приложение № 1.

2. Одобрява окончателен поименен списък за
капиталови разходи за 2016 г., в размер на
1306024 лв., представен по обекти и източници
на финансиране, съгласно Приложение № 2.

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за
2016 г., в размер на 5772642 лв., разпределени
както следва:;

І. ПО ПРИХОДА- 5772642 лв.
Приходи с държавен характер – 3186486 лв.
Приходи с общински характер - 2586156 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДА - 5772642 лв.
Държавни дейности– 3186486 лв.
Местни дейности - 2541397 лв.
Дофинансиране на д.дейности - 44759 лв.

/Приложение № 1/
4. Приема отчета на поименен списък за капи-

талови разходи за 2016 г., в размер на 1154331
лв., от които 824513 лв. финансирани със
средства от бюджета на общината и 329818 лв.,
финансирани със средства от Европейския съюз
и от други източници, представен по обекти и из-
точници на финансиране, съгласно Приложение
№ 2.

5. Приема отчетите на извънбюджетните сметки
и фондове, съгласно приложения № 4, 5, 6 и 7.

6. Приема отчета за състоянието на общинския
дълг за 2016 г. в размер на 0 лв., съгласно Прило-
жение № 3.

7. Приема за сведение одитен доклад №
0100305017 на Сметна палата и одитно стано-
вище за заверка на ГФО на Община Вършец за
2016 г.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цвета-
нов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 465

Общински съвет – Вършец, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8,
ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,
реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2017 г., в частта раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има на-
мерение да предложи за предоставяне под наем
и за продажба през 2017 г., точка 2.5. Продажба
на имоти общинска собственост през 2017 г., под-
точка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35,
ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на
община Вършец /поземлени имоти върху, които
е учредено право на строеж суперфиция по реда
на ЗОС/, като включва следните поземлени
имоти:

1.1. Поземлен имот № 501.123, за който е об-
разувано УПИ VІІІ в квартал № 31 по дей-
стващия регулационен план на с.
Черкаски, ЕКАТТЕ 80683, община Вър-
шец, област Монтана, с административен
адрес: с.Черкаски, ул.“Горнов“ № 3, одоб-
рен със Заповед № 514/1992 г., с площ -
782 кв.м. /седемстотин осемдесет и два
кв.м./, отреден за жилищно застрояване.
Върху имота е учредено право на строеж
/суперфиция/ на Крум Кирилов Георгиев -
бивш жител на с.Черкаски

1.2. Поземлен имот с идентификатор
12961.421.80 по КК и КР на гр.Вършец от
2008 г., с площ 565.7 кв.м., с администра-
тивен адрес: гр.Вършец, ул.“Втора“ № 8.
Върху имота е учредено право на строеж
/суперфиция/ на Младен Петров Николов -
бивш жител на гр. Вършец по данни от
разписния лист към плана за регулация и
застояване на гр.Вършец от 1986 г.

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната
в „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2017
г.” да се обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се отрази
в публикуваната в сайта на община Вършец „Го-
дишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2017 г.”.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цвета-
нов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков “против”
– няма; “въздържали се” – няма;
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Културата има важно значение за

икономическото развитие на една
общност и определя специфичния
начин, по който се развива бизне-
сът на една фирма. Нейната роля
започва от образованието, което е
основополагащо за конкурентос-
пособността на икономиката и
частния бизнес. Обучаването на
квалифицирани мениджъри, ин-
женери и работници започва от
училищата и университетите, но
продължава в компаниите. Елек-
тростарт инвестира огромни ре-
сурси в обучението на свои
специалисти, това е един от реша-
ващите фактори за успех.

Електростарт е и единствената
производствена компания в Севе-
розападна България, която осигу-
рява университетско обучение на
служителите си и на младежите от
Вършец по специалност „Елек-
троника“, чрез Технически уни-
верситет - Русе, като по този
начин осигурява устойчивост за
развитието на човешкия капитал
на фирмата и на региона като
цяло.

Щастлив съм, че по моя идея за
децата на Вършец компанията
създаде две школи - по математика
и български език и литература, ръ-
ководени от преподаватели от СУ

„Иван Вазов“ - гр. Вършец. Там те
могат да обогатяват знанията си и
да развиват способностите си.

Тези начинания са безценни
както за нашите служители, така и
за хората във Вършец

- В каква посока виждате раз-
витието на компанията оттук
нататък? Какво е необходимо за
успех и в следващите 50 години?

- За мен Електростарт ще върви
напред и нагоре.

През всички тези години свър-
шихме много работа, преодоляхме
не малко проблеми, постигнахме
много успехи и научихме важни
уроци.

Не са много компаниите в Бълга-

рия, които могат да празнуват 50-
годишен юбилей, да покажат ус-
пешна история и стабилност, да са
добре организирани и да имат
шанса да продължат своя бизнес и
следващите 50 години.

Правилният път е стръмният.
За да живееш трябва да се про-

меняш. Известна е притчата за
орела и силата за неговата про-
мяна. Орелът живее най-дълго от
всички птици, над 70 години.

Притчата разказва, че за да дос-
тигне тази възраст, той трябва да
вземе трудно решение за болез-
нена промяна. За да продължи
своя живот, орелът трябва да
отиде на върха на планината, да си
направи гнездо и сам да смени

клюна, ноктите и перата си. След
повече от пет месеца орелът прави
първия полет след „преражда-
нето“ си и живее още много го-
дини. Така и ние трябва да сме
смели и да мислим различно.
Нужно е да се отърсим от старите
навици и разбирания за бизнес. Да
не позволявам нерешителността
на другите да стане наша. Да
предприемем необходимите дей-
ствия за промяна, да следваме но-
вите технологии и тенденции за
развитие, без значение колко
трудно може да бъде.

Исторически погледнато, успе-
хите на най-големите компании се
дължат най-вече на мениджмънта
и бизнес стратегията, основани на
иновации.

Веднъж реши ли се да се пред-
приеме нова стъпка, не трябва да
се поглежда назад, а да се хвърлят
всички възможни ресурси за пос-
тигане на успех.

Всеки в компанията трябва да е
отговорен и със своята професия,
със своите знания и умения да ра-
боти за развитието на Електрос-
тарт. Защото успехът за
компанията неминуемо се отраз-
ява и върху служителите й, това е
успех за всеки един от тях. Само
когато управленският екип, адми-
нистрацията и производството ра-

ботят заедно, гледат в една посока
и се допълват, само тогава ще има
развитие и просперитет.

Моята мечта за Електростарт е
свързана с устойчивото развитие
на компанията в условията на
бързо променящите се времена и
технологии. Това включва няколко
важни стъпки.

Успешно разширяване на елек-
тронното производство и създа-
ване на нови и модерни продукти
за осветление. Така Електростарт
ще продължи да се конкурира с
големите световни производители
в бизнеса с осветление.

Изграждане на система за създа-
ване на второ, трето поколение уп-
равленски кадри и специалисти,
които да имат необходимите опит
и знания за развитие и ефективно
управление на компанията.

Силата на една компания, това са
хората, които работят в нея. Всеки
ден е една нова възможност и е
важно тя да бъде ползвана. Сте-
ната на успеха може да се изгради
само тогава, когато всяка година,
всеки ден, всеки от нас добавя нов
камък към вече положените.

Отправяйки поглед към бъде-
щето, съм изпълнен с вяра и над-
ежда за едни още по-успешни
години за Електростарт.

Марина МЕХАНДЖИЕВА

ЕЛЕКТРОСТАРТ ПРАЗНУВА 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
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РЕШЕНИЕ № 466
На основание чл. 124, ал. 2 и ал.3 от Закона за

публичните финанси, чл. 23, ал. 3 и 4 от Наредбата
за условията и реда за съставяне на тригодишната
програма за местните дейности и за съставяне, об-
съждане, приемане, изпълнение и отчитане на бю-
джета на община Вършец, чл. 21, ал. 1, т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, Общински съвет – Вършец извър-
шва вътрешни промени в Разчета за финансиране
на капиталовата програма на община Вършец за
2017 г., съгласно приложения Проект на Разчет на
финансиране.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Промяна в кворума. Влиза: Антоанета Ко-
цина.

Общо 12 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 467
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, дава съгласие за
изработване на подробен устройствен план – план
за застрояване за промяна предназначението на
поземлени имоти с идентификатори 12961.426.143
и 12961.426.144 по КК и КР на гр.Вършец от 2008
г., от земеделска в неземеделска земя с отреждане
– „за къща за гости – семеен хотел“.

Съгласно чл.124а, ал.5 на ЗУТ изработването на
подробните устройствени планове да се извърши
за сметка на заинтересованото лице по чл.131 от
ЗУТ на Петрини Алипиев Маринов с адрес:
гр.Враца ул.“Демокрация“ № 9, вх.Б, ет.3, ап.15,
собственик на недвижимите имоти.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 468
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Найден Маринов
Иванов, следния имот:

1.1. Ливада с идентификатор 039113, ЕКАТТЕ
80683, с площ от 2.100 дка., находяща се в
местността “БАХЧЕЛИЯ“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Чер-
каски, съгласно скица – проект №
Ф00639/17.08.2017 г..

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 469
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Иван Илиев Евгенов,
следните имоти:

1.1.Пасище, мера с идентификатор 177018,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 3.500 дка, нахо-
дяща се в местността “СТОЯНОВ РЪД“ –
земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище Драганица, съгласно скица – проект
№ Ф01167/17.08.2017 г.;

1.2.Пасище, мера с идентификатор 150016,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 3.000 дк., нахо-
дяща се в местността “СТРЪВНИ ДОЛ“ –
земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище Драганица, съгласно скица – проект
№ Ф01151/26.07.2017 г.;

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 470
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Йордан Апостолов
Кирков, следните имоти:

1.1.Ливада с идентификатор 042144, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 1.000 дка, находяща се в
местността “ДРУМО“ – земи от общин-
ския поземлен фонд, землище Спанчевци,
съгласно скица – проект №
Ф02114/28.07.2017 г.;

1.2.Пасище, мера с идентификатор 045080,
ЕКАТТЕ 68179, с площ от 2.600 дка, нахо-
дяща се в местността “СТОКИНА НИВА“
– земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище Спанчевци, съгласно скица – проект
№ Ф02113/28.07.2017 г.;

1.3.Пасище, мера с идентификатор 045082,
ЕКАТТЕ 68179, с площ от 2.600 дка, нахо-
дяща се в местността “СТОКИНА НИВА“
– земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище Спанчевци, съгласно скица – проект
№ Ф02115/28.07.2017 г.;

1.4.Пасище, мера с идентификатор 045083,
ЕКАТТЕ 68179, с площ от 2.500 дк., нахо-
дяща се в местността “СТОКИНА НИВА“
– земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище Спанчевци, съгласно скица – проект
№ Ф02116/28.07.2017 г.;

1.5.Използване ливада с идентификатор
052075, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 3.000
дка, находяща се в местността “КОЙЛО“ –
земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище Спанчевци, съгласно скица – проект
№ Ф02132/17.08.2017 г.;

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 471
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Никола Григоров Ан-
гелов, следните имоти:

1.1.Лозе с идентификатор 166015, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 1.001 дка, находяща се в
местността „ДРУНЧОВИЦА“ – земи от
общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект №
Ф01158/26.07.2017 г.;

1.2.Ливада с идентификатор 129017, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 2.000 дка, находяща се в
местността „ШИЛЕГОВИЦА“ – земи от
общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект №
Ф01159/26.07.2017 г.

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 472
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Алекси Иванов Гео-
ргиев, следния имот:

1.1.Ливада с идентификатор 113044, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 6.500 дка, находяща се в
местността “ТУТЬОВИЦА“ – земи от об-
щинския поземлен фонд, землище Драга-

ница, съгласно скица – проект №
Ф01160/28.07.2017 г.

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 473
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Манойлов Тиманов
Митров, следния имот:

1.1.Ливада с идентификатор 042143, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 4.000 дка, находяща се в
местността “ДРУМО“ – земи от общин-
ския поземлен фонд, землище Спанчевци,
съгласно скица – проект №
Ф02111/26.07.2017 г.

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 474
Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Апостол Кирков Пър-
ванов, следния имот:

1.1.Ливада с идентификатор 011086, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 2.000 дка, находящо се в
местността “ТОШКИНА НИВА“ – земи
от общинския поземлен фонд, землище
Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02110/26.07.2017 г..

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 475
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Йордан Илиев Гео-
ргиев, следните имоти:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 042146,
ЕКАТТЕ 68179, с площ от 2.600 дка, нахо-
дящо се в местността “ДРУМО“ – земи от
общинския поземлен фонд, землище Спан-
чевци, съгласно скица – проект №
Ф002118/28.07.2017 г.;

1.2. Пасище, мера с идентификатор 042145,
ЕКАТТЕ 68179, с площ от 3.000 дка, нахо-
дящо се в местността „ДРУМО“ – земи от
общинския поземлен фонд, землище Спан-
чевци, съгласно скица – проект № Ф
002119/28.07.2017 г.

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,

В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 476
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Ангел Куманов Ата-
насов, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 051085, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 1.300 дка, находяща се в
местността „ХУНЧОВИЦА“ – земи от об-
щинския поземлен фонд, землище Спан-
чевци, съгласно скица – проект №
Ф002122/28.07.2017 г.;

1.2. Ливада с идентификатор 051087, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 1.500 дка, находяща се в
местността „ХУНЧОВИЦА“ – земи от об-
щинския поземлен фонд, землище Спан-
чевци, съгласно скица – проект №
Ф002123/28.07.2017 г.;

1.3. Ливада с идентификатор 027108, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 1.000 дка, находяща се в
местността „ТРЕБЕЖЕТЕ“ – земи от об-
щинския поземлен фонд, землище Спан-
чевци, съгласно скица – проект №
Ф002124/28.07.2017 г.;

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 477
Общински съвет-Вършец на основание

чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и при спазване на из-
искванията на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г.
за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и об-
служващите звена (Загл.доп.-ДВ, БР.27 от 2008г.),
утвърждава 4 маломерни паралелки в СУ„Иван
Вазов“ град Вършец за учебната 2017/2018 г. в
рамките на утвърдения бюджет на училището и
утвърдената численост на персонала, без допъл-
нително финансиране от общинския бюджет,
както следва:

Xа клас – 13 ученици, Природоматематически
профил – информационни технологии;

XІа клас – 17 ученици, Природоматематически
профил – информационни технологии;

XІб клас – 12 ученици, Чуждоезиков профил –
английски език;

XІІб клас – 14 ученици, Чуждоезиков профил –
английски език;

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 478
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения
си Бюджет – 2017 г., параграф 10-98 сумата от 400
(четиристотин) лева на председателя на Инициа-
тивния комитет за изграждане на войнишки па-
метник в с. Долно Озирово.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 479
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения
си Бюджет - 2017 г., параграф 10-98 сумата от 300
( триста ) лева на Вера Борилова Симова.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председа-
телят на общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 15:30 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Имам къща във Вършец, на ул.
„Харалампи Генчев“ 2А. Бях зами-
нала за София и през нощта на 10
срещу 11 октомври непознати лица
влизат в дома ми и открадват една
картина, нарисувана от нашия из-
вестен художник Георги Паунов и
5 ръчно избродирани гоблена.

Подадох сигнал в РУ „Полиция“

– гр. Вършец. На 12 октомври,
само 2 дни след кражбата, от РУП
ми се обадиха, че извършителите
са разкрити и част от откраднатото
е иззето от тях.

Бяха ми върнати картината на
Паунеца и три големи гоблена,
липсваха само два малки гоблена.
Изказвам огромната си благодар-

ност към целия екип на РУ на
МВР - Вършец и лично на г-н Вер-
гил Георгиев, който беше много
внимателен, учтив и деен в изпъл-
нение на служебния си дълг.

С голяма признателност и уваже-
ние:

Пенка ЗАФИРОВА

Днес, когато ежедневно ни зали-
ват новини за обезлюдени села,
рушащи се православни храмове
и обществени сгради, за закрити
училища, да възродиш за нов
живот църква – стожер на духов-
ността и българщината в едно
село, е най-висшият израз на ро-
долюбие и духовно извисяване.

На 7 октомври Врачанският мит-
рополит Григорий, в съслужение
с архимандрит Антим – прото-
сингел на Видинската митропо-
лия и местния енорийски
свещеник отец Любомир, заедно с
църковен хор от монахини от Кли-
сурската Света обител, отслужи
празнична утреня, специално бо-
гослужение след ремонт “чин на
обновлението” и архиерейска
света литургия в ремонтираната и
обновена църква „Света Петка
Параскева“ в село Драганица.

Митрополит Григорий поръси за
здраве и главните виновници за
доброто дело - Иво Евгениев, не-
говото семейство и родители Цве-
тана и Евгени Евгениеви, чиито
корени са от Драганица.

Сред гостите на литургията бяха
народните представители Ирена
Димова и Димитър Аврамов, зам.-
областните управители на област
Монтана Нина Петкова и Цветко
Цветков, кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, секрета-
рят на общината инж. Даниела
Тодорова.

Православният храм „Света
Петка Параскева“ е един от най-
старите в Северозападна Бълга-
рия и се възприема от местното
население като стожер на българ-
щината. Началото на изгражда-
нето му е положено през
далечната 1665 г., а иконостасът е
от 1869 г. През столетията пра-
вославният храм е претърпял ня-
колко преизграждания. В
сегашния си вид е от 150 години,
за което свидетелства надписът на
камбаната.

Храмът е вързан и с името и де-
лото на Васил Левски, който през
1870 г. е свикал тук събрание за
подготовка на въстание.

Пълният ремонт и обновяването
на църквата са извършени тази го-
дина. С дарения се включват биз-
несмени и местни жители.

Основна обаче е финансовата под-
крепа на фондация „Помощ за
благотворителността в България“,
чийто главен акционер и член на
Управителния съвет е предпри-
емачът Иво Евгениев – бизнесмен

от Враца. Той е организирал и
строителните работи – църквата е
измазана отвън и отвътре, подът е
облицован с плочки, дворът е
оформен с ограда, плочи и нова
растителност.

Дарението е в памет на неговите
баба Райна и дядо Иван, живели в
с. Драганица. С подкрепата на
Иво Евгениев преди три години бе
ремонтиран и обзаведен пенсио-
нерския клуб „Еделвайс“, който се
превърна в най-посещаването от
местните хора място. Ежегодно се
организират безплатни профилак-
тични прегледи от лекари от
Александровска болница - София,
като фондацията поема лечението
и на болни хора, разказа кмети-
цата на Драганица Младенка Ди-
митрова.

В знак на признателност и бла-

годарност към ктитора на храма,
кметът на община Вършец връчи
на г-н Евгениев специален плакет
от името на всички жители на об-
щината.

Иконите в църквата и иконос-
таса са изографисани от монахи-
ните в близкия Клисурски
манастир Св. Св. Кирил и Мето-
дий“, където има иконописно ате-
лие за реставрация.

Трима мъже от селото: Нейчо
Драгиев, Иван Иванов и Димитър
Михайлов и са изградили и чешма
в двора на църквата, със собст-
вени средства и труд.

Над входа е поставена икона на
Света Петка Българска, която е
дело на врачанската художничка
Силвия Равнополска.

Стотици жители и гости на село
Драганица дойдоха в църквата,
въпреки проливния дъжд и опред-
елиха възродения храм като зна-
ково начало за по-добри времена
в селото.

По-късно, в салона на местното
читалище „Васил Левски – 2015“,
самодейците от певческа група
“Росна китка” към читалището и
младите музиканти от ученически
духов оркестър „Зелени дел“ – гр.
Вършец изнесоха концертна про-
грама.

За всички, дошли на празника,
бе приготвен, осветен и раздаден
курбан за здраве и благоденствие.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
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Б Л А Г О Д А Р Н О С Т

ОСВЕТИХА РЕМОНТИРАНАТА И ОБНОВЕНА ЦЪРКВА В СЕЛО ДРАГАНИЦА

На 22.09.2017 г. в с. Спанчевци
се проведе вторият фолклорен
празник „Спанчевци пее“. Не
може да има празник без песен и
хоро, защото песента е храмът за
душата на хората, а хорото при-
дава цвят и красота на празника.
Музиката звучи, спомените оне-
мяват, календарът се върти, го-
дините отминава, но песните и
танците остават.

Фолклорният празник „Спан-
чевци пее - 2017“ беше открит от
детската група за народни хора
„Звънче“ при НЧ „Просвета
1935“ - с. Спанчевци. Малките
танцьори повдигнаха духа и
настроението на всички при-
състващи и бяха изпратени с
бурни аплодисменти.

Участие в празника взеха: пев-
ческа грипа за народни песни
„Росен здравец“ при НЧ „Про-
света 1946“ - с. Долно Озирово,
групата за народни песни „Росна
китка“ при НЧ „Васил Левски“ -
с. Драганица , групата за изворен
фолклор при НЧ „ Просвета
1931“ - с. Черкаски, групата за
народни песни „Китка“ при НЧ
„Просвета – 1935 „ - с. Спан-
чевци с ръководител Любомир
Гешковски, която със своите
тригласни песни завладя публи-
ката и беше силно аплодирана.

Участие взе и групата за на-
родни песни „Козница“ при ПК -
гр. Вършец. Не може да има
празник и без стара градска
песен, с която да си спомним за
миналото, за любовта и обичта
на влюбените. За това ни на-
помни групата за стари градски
песни „Нежна есен“ с ръководи-
тел Райна Тимчева при НЧ
„Пробуда 1934 - кв. Заножене“,
както и групата за стари градски
песни „Неразделни“ при НЧ
„Христо Ботев 1900“ - гр. Вър-
шец с ръководител Елена Гора-
нова и Велислав Петров,
оригинална бе и баснята на
Лили Иванова „ Петел и ко-
кошка“.

Празникът завърши с кръш-
ните хора на красивите дами от
клуба за народни танци „Дива“
при НЧ „Развитие 1911“ - с .

Лехчево, както и групата за на-
родни хора „Здравец“ при НЧ
„Просвета 1935“ - с. Спанчевци.

На финала кметът на с. Спан-
чевци Емил Иванов поздрави
всички участници, гости и жи-
тели на с. Спанчевци с празника
и пожела тази традиция да про-
дължи още много, много години
и в бъдеще песента да оглася
Балкана, вековните буки и бо-
рове, както и тучните зелени па-
сища на връх Тодорини кукли.

Каменка ЙОРДАНОВА

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК „СПАНЧЕВЦИ ПЕЕ – 2017“
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С две престижни награди и гра-
мота за участие се завърна теат-
рална формация „Медека” към НЧ
„Христо Ботев – 1900 г.” – гр. Вър-
шец от Х-ия юбилеен фестивал на
самодейните театрални трупи с
международно участие „Кръстьо
Пишурка” в гр. Лом.

От 25 септември в продължение
на една седмица крайдунавският
град бе столица на любителските
театри.

Прегледът е на името на основа-
теля на българското читалищно и
театрално дело - възрожденеца
Кръстьо Пишурка и се организира
от читалище "Постоянство - 1856
г.", в съорганизаторство с Община
Лом и Съюза на народните чита-
лища в България.

В тазгодишното издание на фес-
тивала се включиха 22 любителски
театрални състави от Ботевград,
Костинброд, Горна Оряховица,
Обзор, Ябланица, Разпоповци,
Вършец, Варна, Своге, Гълъбово,
Първомайци, Самоков, Сопот,
Свищов, Белене, Драганово, Тут-
ракан, София, Лом и Битоля (Ре-
публика Македония).

Жури с председател Стоян Пепе-
ланов - актьор в Народния театър
„Иван Вазов“ – София и членове:
Ани Петрова - актриса и драматург
в младежки театър "Николай
Бинев" - София и Васил Драганов
– актьор, награди победителите на
специална церемония, проведена
на 1 октомври.

„Участието на Театрална форма-
ция „Медека“ – гр. Вършец е тра-
диционно за фестивала, те
участват от три години и вече на-
браха голяма скорост“ сподели Пе-
пеланов.

Нашите театрали се представиха
блестящо и завоюваха две от на-
градите на фестивала. Второ място
за водеща женска роля получи Да-
ниела Лилова, за ролята й на Мил-
дред, а специалната награда за
младежка мъжка роля грабна Гео-
рги Николов за ролята му на
Джордж в постановката „Френски
меден месец” от Джони Мортимър
и Брайан Кук, с която ТФ „Медека”
се представи на фестивала.

Дебютът на пиесата бе на 11 сеп-
тември т.г. на вършечка сцена.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ
„МЕДЕКА” С ПОРЕДНА НАГРАДА


