
Фестивалът „Пъстра огърлица” е
магия, сътворена от хората и за хората
– една магия, която те завладява изцяло
и те кара да се възторгваш от красотата
и богатството на звуците, ритмите, кос-
тюмите, шевиците и багрите. Всяка го-
дина преживяването по време на
фестивала е различно и неповторимо.

Днес тази магия продължава, а хо-
рата, които претворяват емоцията и
красотата, са здраво споени от любовта
към фолклора. Доказаха го участни-
ците и зрителите в V-то юбилейно из-
дание на Международния фолклорен
фестивал "Пъстра огърлица", органи-
зиран от Община Вършец и Туристи-
чески информационен център Вършец,
проведен на 3 и 4 юни 2017 г. в курор-
тния ни град.

Събитието е част от културния ка-
лендар на Община Вършец и бе от-

крито от кмета на общината инж. Иван
Лазаров.

Петстотин участници от 15 фол-
клорни състава, клубове и танцови ан-
самбли от 5 държави: Украйна (танцов
център „Аванте“ – гр. Житомир), Сър-
бия (КУД “ Соко баня“ - гр. Соко баня
и ансамбъл към Дома на културата – гр.
Пирот ), Хърватия (фолклорна асоциа-
ция „Пазин“ – гр. Пазин), Чехия (фор-
мация „Брецлованек“ - гр. Брецлав ) и
от различни краища на България, пред-
ставени от областите Монтана, Враца,
Видин, Велико Търново и Ловеч, пока-
заха на откритата сцена пред НЧ „Хр.
Ботев 1900” красотата, богатството и
уникалността на фолклора.

Дефилетата на участниците в двата
фестивални дни се предвождаха от
ученически духов оркестър „Дефилир“
към СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец, а
по бул. „Република“ и на централния
градски площад се извиха кръшни бъл-

гарски хора, събирайки заедно тан-
цьори и публика в една пъстра фол-
клорна огърлица.

Фестивалът бе наситен и разнооб-
разен, пъстър като огърлица от разноц-
ветни, светещи мъниста – една
фолклорна огърлица от звуци и багри,
от ритми и настроение, в която всяко
скъпоценно камъче блести по свой
идентичен, особен и неповторим
начин, но даващ своя привкус към об-
щото сияние – фолклорното богатство
на народите по света.

Всички участници получиха уни-
кални, ръчно изработени статуетки от
дърво и грамоти за участие. И обещаха
догодина отново да се съберат, на VІ-
ия Международен фолклорен фести-
вал, за да продължат заедно
традицията и прибавят още едно
зрънце към нашата пъстра фолклорна
огърлица.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Визитата е по покана на кмета на пар-
тньорската община Сокобаня, окръг
Зайчар в Сърбия Исидор Кръстич.

Инж. Иван Лазаров, придружен от
служители на Общинска администра-
ция - Вършец участва в тържествата,
посветени на 180 години от началото на
организирания туризъм в сръбския бал-
неоложки курорт и на Празника на об-
щина Сокобаня, който се провежда
ежегодно на 21 юни.

Датата на Празника на града не е из-
брана случайно. Преди 180 години, на
21 юни 1837 г. е написана препоръка от
канцеларията на княз Милош в Крагуе-
вац до кмета Лазаревич, който бил из-
пратен в Сокобаня да се лекува с
топлата минерална вода. От тогава да-
тира и организираният туризъм в Соко-
баня, и в цяла тогавашна Сърбия.

Сокобаня изживява внезапен възход
след окончателното освобождение от
турците през 1833 г., с пристигането на
власт на княз Милош Обретенович.
През 1834 г. турската баня, построена
през ХV век върху останките от римски
терми, била възстановена и разширена
от княза и става негова лична собстве-
ност. Днес тя все още се използва, след
извършени няколко реконструкции и е
единствената функционираща ориги-
нална турска баня в цяла Сърбия.

Князът също така изпратил мостра от
минералната вода за анализи във Виена
и назначил за пръв лекар в курорта Со-
кобаня Леополд Ерлих – магистър-хи-
рург, един от най-високо образованите
лекари за своето време, владеещ осем
езика, работил в Италия, Австрия и
Турция в качеството му на придворен
лекар на княза. Той е бил същевре-

менно и ветеринарен, и санитарен ин-
спектор в Сокобаня, и имал значителен
принос в повишаване културата на
местното население.

Наричат Сокобаня „зеленото сърце на
Сърбия“. Градът има много общи ха-
рактеристики с Вършец - лековити ми-
нерални извори, сходна надморска
височина, централна улица с чинари,
чист въздух, много зеленина, благопри-
ятен климат и природни дадености,
подходящи за развитие на туризъм.
Подобни са и стратегиите за развитие
на двете общини.

Тържествата, организирани от Об-
щина Сокобаня и Организацията за ту-
ризъм и култура - Сокобаня по повод
официалния Празник на града включ-
ваха официални мероприятия, богата
културно-развлекателна програма и
спортни прояви.

На другия ден в гр. Княжевац, окръг
Зайчар, инж. Иван Лазаров проведе ра-
ботна среща с председателя и зам.-
председателя на Общинския съвет
Миодраг Ивкович и Миролюб Михай-
лович, на която бяха обсъдени възмож-
ностите за реализиране на съвместни
трансгранични проекти от двете об-
щини.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ПОСЕТИ СОКОБАНЯ, СЪРБИЯ

V-ти МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА“ – ВЪРШЕЦ 2017

Вече четвърт век без прекъсване, жи-
телите на село Драганица организират
и провеждат традиционния курбан за
здраве и плодородие по случай Спа-
совден. Тази година той се падна на 25
май.

Отец Любен със службата си успя да
спечели сърцата на всички присъст-
ващи миряни.

Трябва да отдадем заслуженото и да
поздравим и кмета на селото ни Мла-
денка Димитрова, която организира

този светъл празник, а така също и гот-
вача на вкусната курбан-чорба Паунка
Митова.

Спонсори бяха: Община Вършец, в
лицето на кмета на общината инж.
Иван Лазаров, НЧ „Васил Левски –
2015“ – с. Драганица и бизнесменът
Нейчо Драгиев.

На всички миряни желаем здраве,
плодородие и дълголетие!

Иван ЦВЕТКОВ

КУРБАН В С. ДРАГАНИЦА

В дъждовния следобед на 7 юни,
„Електростарт“, заедно с ученици, ро-
дители и учители закри поредната
учебна година в своите ученически
школи в гр. Вършец.

Въпреки че по-големите ученици все
още посещават учебни занятия, основ-
ните външни оценявания и матури при-
ключиха успешно за децата от клуба по
математика с ръководител Адриана Ни-
колова и клуба „Вълшебно слово“ с ръ-
ководител Венета Максимова.

Директор „Човешки ресурси и адми-
нистрация“ в „Електростарт“ АД д-р
Любомир Терзиев връчи грамоти на
спечелилите регионални състезания, а
всички деца получиха книга, като бла-
годарност за положените през годината
усилия. Интересно е да се отбележи, че
много от децата посещават и двата
клуба, което е израз на амбицията им
да бъдат знаещи и можещи. Най-голе-
мите успехи на математиците са златен

и сребърен медал от Коледно матема-
тическо състезание, сребърен и брон-
зов медал от областно ниво на
„Европейско кенгуру“. За „Електрос-
тарт“ като технологична компания е
важно, че двама от зрелостниците на
клуба са бъдещи инженери, които ще
учат в Технически университет Плов-
див.

Според г-жа Максимова най-голе-
мият успех за учениците от клуба по
творческо писане са показаните високи
резултати от външни оценявания: сре-
ден успех от над 5.30 на всички матури
по Български език. В клуба има по-
етеса, изявен есеист и бъдеща журна-
листка. Две от кандидат-студентките
вече са приети на предварителни из-
пити в Софийски университет и УНСС.

Школите по математика и български
език бяха създадени по идея на изпъл-
нителния директор на „Електростарт“
инж. Анатоли Димитров през 2013 го-

дина, с цел да подпомогне развитието
на тези деца от града, които имат жела-
ние и интерес да се развиват в областта
на двата предмета, или пък просто да
се подготвят по-добре за предстоящите
матури. Вече стана традиция двата
клуба да събират най-добрите ученици
на Вършец.

Няма по-голяма радост и гордост за
екипа на Електростарт да бъде съу-
частник в израстването на едни мис-
лещи, знаещи и любопитни деца и
младежи. В годината, в която се навър-
шват 50 години от създаването на За-
вода за дросели, „Електростарт“
продължава да подава ръка на младите
таланти от Вършец и региона.

Марина МЕХАНДЖИЕВА

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ УЧЕБНАТА ГОДИНА В
УЧЕНИЧЕСКИТЕ ШКОЛИ НА ЕЛЕКТРОСТАРТ

До
г-н Кмета
на община Вършец

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми г-н Кмете,
За пръв път посещавам Вършец.

Изказвам възхищението си от огром-
ните и перфектно поддържани пар-
кове и цветни петна, от многото и
разнообразни кътчета за отдих с раз-
нообразна растителност.

Поздравявам Ви за усилията, които
полагате, за да поддържате тази кра-
сота! За мен беше огромно удовол-
ствие да й се наслаждавам!

Мариана ТОДОРОВА
26.06.2017 г.

гр. Ловеч



За пореден път станахме свидетели на
вандализма и безотговорното отношение
към опазването на околната среда в
нашия град от страна на недобросъ-
вестни граждани.

Само преди месец, служителите от Об-
щинска администрация – Вършец се
включиха като доброволци в акция по за-
лесяване с декоративни дръвчета в пар-
ковете на града ни. В Слънчевата
градина бяха засадени туи и кипариси.

Почти веднага след засаждането им
бяха изкоренени и откраднати 4 туи,
които Община Вършец осигури и засади
повторно.

В началото на месец юни жители на
града и служители от Общинска адми-
нистрация сигнализираха кмета на об-
щината инж. Иван Лазаров, че за
пореден път са изкоренени част от ново-
посадените фиданки. На мястото на кра-
сивите вечнозелени туи грозно се
виждат дупките в тревата. След публи-
куване на репортаж за кражбата на дръв-
четата на официалната страница на
община Вършец в интернет, същата
вечер бяха изкоренени още 8 бр. туи.

Докога в нашия град едни ще засаждат,
изграждат, обновяват, а други с „лека
ръка” ще рушат? Докога с този вандали-

зъм? Та нали всичко, което се прави в
този град, е за да стане той по-красив и
по-привлекателен за гостите и турис-
тите, по-добро място за живеене на мест-
ните жители!

Апелираме към добросъвестност и по-
отговорно отношение към всичко, съ-
творено от благородните човешки ръце,
към опазване и съхраняване на природ-
ното богатство, което имаме – то не е
„ничие”, а наше и на нашите деца, на
всички нас!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОРЕДНА ВАНДАЛСКА ПОСТЪПКА
В СЛЪНЧЕВАТА ГРАДИНА
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На 5 юни в с. Драганица за трета по-
редна година пристигна екип от лекари-
специалисти от МБАЛ
„Александровска“ - гр. София, включ-
ващ

д-р Кощикова – кардиолог, д-р Гатев –
ендокринолог, д-р Овчаров – невролог и
доц. Стоев – ортопед.

Над 70 жители на селото успяха да се
възползват от безплатните медицински
прегледи.

Лекарите – истински професиона-
листи, се отнесоха с голяма загриженост
към всеки един пациент, успяха да пред-
разположат и да се докоснат до душите
на хората, повечето от които са в напред-
нала възраст.

Благодарим им за тяхната всеотдай-
ност, загриженост и професионализъм,
за милото и човечно отношение.

Благодарим и на кмета на селото ни
Младенка Димитрова за отличната орга-
низация на прегледите.

Безплатните медицински прегледи са
финансирани от фонд „Нашите роди-
тели“ на фондация „BCause“, като
средствата в нея се набират от дарителя
Иво Евгениев. В последните няколко го-
дини той подпомага безвъзмездно ре-
дица инициативи в село Драганица –
довършителни строително-ремонтни ра-
боти и обзавеждане на Клуба на пенсио-
нера, основен ремонт на църквата „Св.
Петка“ и за пореден път доказва, че хора
с възможност, когато желаят, могат да по-
магат и да бъдат полезни за обществото.

На Иво Евгениев, на неговото семей-
ство и на родителите му, благодарим от
сърце и им желаем здраве и късмет!

Иван ЦВЕТКОВ

БЛАГОДАРНОСТ

През месец май тази година, църков-
ният хор при храм „Св. Георги“ във Вър-
шец отпразнува своята 25-годишна
история.

В далечната 1992 г., на най-светлия
християнски празник Възкресение
Христово, за първи път православният
храм „Св. Георги Победоносец“ се ог-
лася от молитвените песнопения на хо-
ристите.

Под диригентството на вече покойния
Петър Ганев, църковният хор стартира
участието си в тържествените литургии
на празнични църковни и неделни дни.

Свещеноиконом Петко Балджиев –
председател на църковното настоятел-
ство, със своята всеотдайност към цър-
ковните дела ентусиазира част от
полуразпадналия се градски хор да про-
дължи съществуването си като църко-
вен.

Много труд и усилия бяха положени,
докато се получи съвършенство в из-
пълненията на песнопенията.

От 1995 г. диригент на хора е Елена Го-
ранова, която с голям ентусиазъм про-
дължи да ръководи хористите и да
обновява репертоара.

През всичките тези години, освен
участието си в храмовите празници,
църковният хор всяка година прави пок-
лоннически пътувания до храмове и ма-
настири в различни епархии в цялата
страна – Видинска, Софийска, Плов-
дивска, Старозагорска и др. Десетки са
участията му в тържествените литургии
в църкви и манастири – Троянски, Ло-
пушански, Добридолски, Раковишки,
Драгалевски, Кремиковски, Св. Мина,
Бачковски, на Кръстова гора, в Асенов-

град, Благоевград, Сандански, Русе,
Смолян.

Във Велико Търново, на фестивал на
църковните хорове от цялата страна,
църковният хор от Вършец зае второ
място.

Навсякъде църковният ни хор е посре-
щан с вдъхновение и радост. Стотиците
посетители в храмовете, когато слушат
ангелогласното пеене остават възхитени
от изпълненията му.

Мариана НЕНОВА

25-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТБЕЛЯЗА
ЦЪРКОВНИЯТ ХОР ВЪВ ВЪРШЕЦ

Искам да изкажа публично огромната
си благодарност към хората, които по-
могнаха на мен и внука ми Лазар Али-
пиев, с който живеем заедно, да се
справим в най-трудните моменти от жи-
вота ни.

Около Нова година бях споделила пред
съседки в кварталния магазин, че сме
останали без дърва за отопление посред
зима. Случайно разговорът ни дочул
кметът на с. Спанчевци Емил Иванов.

Каква бе изненадата ми, когато още
същия ден, докато ме е нямало вкъщи,
пред дома ни беше подредена купчина
от нарязани и нацепени дърва. Оказа се,
че добрият ангел-спасител е Емил Ива-
нов, докарал ни част от собствените си
дърва, приготвени за зимата, за да ги
раздели с нас. На учудените ни съседи
казал: „за да изкарат с тях празниците“ и
си тръгнал - тихо и скромно, без афи-
ширане, без очакване на благодарност.
Това беше най-хубавият ни коледен под-

арък. Плакахме от вълнение и радост
като деца. С подарените дърва изка-
рахме не само коледните и новогодишни
празници, но и почти цялата зима.

Вътко Маринов – управител на
ЕТ„Пентоп“ ни докара безвъзмездно из-
резки от дървообработващото му пред-
приятие, съпругата му Мария Маринова
– управител на СПА хотел „Съни гар-
дън“ също много ни помогна, подаде ни
ръка в тежки за нас моменти.

Благородството и добротата на тези
мили хора за мен са мерило за човещина
и състрадание, за морални ценности и
съпричастност. Постъпките им поддър-
жат жива вярата ми, че доброто същест-
вува, че около нас има много добри
хора, готови безкористно да ни протег-
нат ръка, да ни окуражат, да ни помог-
нат.

Дай Бог сторените добрини да им се
връщат многократно!

Иванка ПЕТРОВА

НА ДОБРИТЕ ХОРА БЛАГОДАРИМ ОТ СЪРЦЕ!

„Че и ний сме дали нещо на светът
и на вси словени книги да четат.“

- Иван Вазов -

Всяка година, точно в разцвета на про-
летта ние празнуваме един много све-
щен празник, с който си спомняме
нашите предци и това, което те са на-
правили за нас.

На 24 май, когато празнуваме Деня на
славянската писменост и на българската
просвета и култура слушаме химна на
светите братя Кирил и Методий и точно
една част от него: „напред, науката е

слънце“ изпъква най-много пред слуша-
телите или по-скоро пред мен. Точно
тези думи ни карат да се замислим:
какво целим? Какви мечти следваме?
Какво искаме да направим от живота
си?

По случай най-светлия и незабравим
български празник – 24 май, учителите-
пенсионери в с. Горно Озирово органи-
зираха тържествено посрещане на този
празник, под надслов: „На учителя с
любов“.

Учителите-пенсионери в с. Г. Озирово
са 15 човека. На това мило тържество,

проведено в местната сладкарница, при-
съства и част от интелигенцията на се-
лото. Отдадохме заслужена почит и
уважение към учителите за техните уси-
лия и търпение, за труда, знанията и
обичта, отдали през годините на своите
ученици. За да могат те да развиват
своите таланти и да достигнат мечтите
си, и тръгвайки от „а, б“ да станат дос-
тойни чеда на скъпата ни родина.

На тържеството присъстваха учите-
лите-ветерани: Стамен Качамилски, Ма-
риана Андрова, Иванка Бецова, Емил
Филипов, Мария Чокойска и Йошка
Петрова.

Учителите споделиха интересни мо-
менти от живота в училище и детската
градина, разказаха незабравими случки
и спомени от преподавателската си ра-
бота.

На рецитала се чуха стихотворенията
„Аз съм българче“, „Родна реч“, „Де е
България“, „Училище родно“ и др.

Тържеството приключи, огласяно от
всички присъстващи с тържествения
химн на светите братя Кирил и Мето-
дий: „Върви, народе, възродени, към
светла бъднина върви.“

Емил ФИЛИПОВ

НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ

В Пенсионерски клуб "Козница" ви-
наги отбелязваме националните праз-
ници, бележити дати и годишнини. Но
честването на 24-ти май - Денят на бъл-
гарската просвета и култура и на сла-
вянската писменост за нас е истински
празник. Това е най-големия и най-све-
тъл български празник, който винаги е
изразявал стремежа на българите към
знания и духовно въздигане.

През тази година тържеството бе още
по-вълнуващо, защото на него присъст-
ваха кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров и общинския съветник
Олга Яничкова.

Със ставане на крака посрещнахме
химна на Св.Св. Кирил и Методий
"Върви, народе възродени", изпълнен от
певческа група "Детелина". Беседа за
живота и делото на Солунските братя ни
изнесе Мария Димитрова. В стремежа
си да популяризират християнството на
славянски език, Кирил и Методий се за-
емат да създадат писмени знаци, с които
да се пише и чете на този език. След съз-
даването на азбуката те започват пре-
веждането на богослужебните книги на
славянски език. Учениците на двамата
братя продължават делото им, като са
много добре приети от българския княз
Борис І и запазват и разпространяват де-
лото на Солунските братя из българ-

ските земи. От България славянската
писменост се разпространява из всички
славянски народи. Това е гордостта на
нашия малък народ, който е дал писме-
ност на славяните.

Тържеството продължи с богата лите-
ратурно-музикална програма. Група
"Детелина“ изпълни песните "Пътнико
свиден, пътнико млад" и "Българин да
си". Прозвучаха стихове от най-велик-
ите български поети - "Българският
език" от Иван Вазов, рецитира Елена
Йончева, "Градушка" от Пейо Яворов -
Василка Дамянова, "До моето първо
либе" от Христо Ботев - Цеца Антонова.

А песните "Неразделни" по текст на
Пенчо Славейков и "Белокаменна
чешма" бяха изпълнени съответно от
Венка Методиева и Мария Димитрова.
С много мили думи се обърна към при-
състващите инж. Иван Лазаров. Той ни
поздрави с празника, пожела ни да сме
здрави и все така активни в работата на
клуба. Присъствието на това тържество
му е припомнило много неща от учени-
ческите години.

Така премина този хубав празник в
нашия клуб. Тръгнахме си доволни в
очакване на следващото събиране.

Василка ДАМЯНОВА

ПРАЗНИК В КЛУБА
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 30
Днес, 29.06.2017 г. (четвъртък) от 13:00 ч., на осно-

вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за мандата
2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска ад-
министрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общин-
ски съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лаза-
ров – кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова
– секретар на община Вършец, А.Тошев - директор
дирекция „СА“, Е. Георгиева-гл. експерт „Информа-
ционно обслужване“, Ц. Въглярска – директор на Цен-
тър за подкрепа за личностно развитие-ОДК и
граждани.

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

Председателят на общински съвет Вършец инж.
Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2
от Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация за
мандата 2015 – 2019 г. предложи следните допълне-
ния и изменения в дневния ред:

Включване на докладна записка Вх.№
830/23.06.2017 г. като точка 9 от дневния ред на засе-
данието

Общият брой точки в дневния ред стават 10.
Гласували: “за”- 13; “против” – 0; “въздържали

се” – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна

записка Вх. № 815/19.06.2017 г. относно учредяване
право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ в
полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, през по-
землени имоти публична общинска собственост с
идентификатори 12961.423.154 /ул. „Христо Ботев“/,
12961.423.153 /улица без име/, 12961.423.134 /ул. „Бо-
туня“/ и през поземлени имоти частна общинска
собственост с идентификатори 12961.423.157 и
12961.423.211 по КК и КР на гр. Вършец, за подмяна
на съществуващ кабел СрН, който често аварира с
кабел тип САХЕкТ 3х1х185 мм2 - 20 kV, захранващ
трафопостове ТП 11 и ТП 13 в гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2 .Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 813/19.06.2017 г., относно актуализи-
ране на „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост на община
Вършец за 2017 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3 .Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 816/19.06.2017 г. относно вземане на
решение за провеждане на публичен търг с явно над-
даване за продажба на 9 бр. недвижими имота частна
общинска собственост на община Вършец в изпълне-
ние на „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“
на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 826/22.06.2017 г. относно вземане на
решение по Докладна записка Вх.№ 781/18.05.2017 г.
от д-р Веселин Петков –управител на „ Медицински
център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК
по ЗСДЕ

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 827/22.06.2017 г. относно вземане на
решение по Докладна записка Вх.№ 818/20.06.2017г.
от д-р Веселин Петков – управител на „ Медицински
център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК
по ЗСДЕ

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 824/21.06.2017 г., относно съвместно
кандидатстване на община Вършец, Република Бълга-
рия и Музей “ Олтения”, град Крайова, Република Ру-
мъния с проект № ROBG- 471 “ Нови дестинации в
трансграничния туризъм” по Покана за представяне
на предложения 3, Програма Интеррег V-А Румъния -
България 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 817/19.06.2017 г., относно изменение
на Наредба за рекламно – информационната дейност
в община Вършец /Приета с Решение № 115 по Про-
токол № 15/26.11.2004 г. на Общински съвет – Вър-
шец/, касаещо отмяна на разпоредбата на чл. 6, т. 5 от
Наредбата като незаконосъобразна.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 814/19.06.2017 г. относно определяне
име на улица по реда на чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация,
представляваща поземлен имот № 16866.501.702 по
кадастралния план на с. Горно Озирово, община Вър-
шец, област Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 830/23.06.2017 г. относно определяне
на нови такси за посещаване на забавно лятно учи-
лище „Дъга“ към Център за подкрепа и личностно
развитие -ОДК гр. Вършец за лятото на 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

10.Изказвания, питания, становища и предложения
на гражданите.

Гласували: “за”-13 ; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 425
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията /ЗУТ/ взема следното решение:

1. Учредява право на прокарване и възникването на
сервитут на трасе на техническата инфраструктура в
полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, със седа-
лище и адрес на управление гр. София, бул. “Цариг-
радско шосе“ № 159, бл.„Бенч Марк“, за подмяна на
съществуващ кабел СрН с кабел тип САХЕкТ 3х1х185
мм2 - 20 kV, захранващ трафопостове ТП 11 и ТП 13
в гр. Вършец през поземлени имоти публична общин-
ска собственост с идентификатори 12961.423.154 /ул.
„Христо Ботев“/, 12961.423.153 /улица без име/,
12961.423.134 /ул. „Ботуня“/ и през поземлени имоти
частна общинска собственост с идентификатори
12961.423.157 и 12961.423.211 по КК и КР на гр. Вър-
шец, както следва:

Обща дължина на трасето на инженерната инфраст-
руктура – 193.10 л.м.

Обща площ на сервитута – 405.30 кв.м.

2. Утвърждава предложеното обезщетение по чл. 210
от ЗУТ, за учреденото право на прокарване и възник-
ването на сервитут в полза на „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД през поземлени имоти частна общин-
ска собственост с идентификатори 12961.423..157 и
12961.423.211 по предложената от комисията, опред-
елена със Заповед № 205/09.05.2017 г., на Кмета на об-
щина Вършец, стойност на обезщетението - 552 лв.
/петстотин петдесет и два лева/.

3. Възлага на кмета на община Вършец изпълне-
нието на решението, като го упълномощава след за-
плащане на сумата, описана в т. 2 от решението от
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи договор
по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ с експлоатационното
дружество за учредяване право на прокарване на ин-
женерната инфраструктура през описаните в т. 1 от
настоящото решение недвижими имоти публична и
частна общинска собственост на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, 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 № 426
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона
за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2017 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите
имотите, които общината има намерение да предложи
за предоставяне под наем и за продажба през 2017 г.
както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собст-
веност през 2017 г., подточка 2.5.1 Имоти за продажба
по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на
публичен търг или публично оповестен конкурс, в
частта имоти в регулация – сгради и парцели, се
включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот № 501.529 (петстотин и едно точка
петстотин двадесет и девет), за който е образуван
УПИ ХV /петнадесет/ в квартал № 33 по действащия
регулационен план на с. Черкаски, ЕКАТТЕ 80683, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрен със Заповед
№ 514/1992 г., адрес на поземления имот: с. Черкаски,
община Вършец, област Монтана, ул. „Христо Ботев“
№ 37, площ на имота - 722 кв.м. /седемстотин дваде-
сет и два кв.м./, отреден за складове. /Акт за частна
общинска собственост № 682/31.05.2017 г.

2. Промяната на „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2017 г.” влиза в сила от датата на приемане на ре-
шението.

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

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – 1 - Г.Най-
денов; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 427
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл. 36, ал. 1
и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинска собственост /НРПУ-
РОС/ на община Вършец и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец, взема
решение за провеждане на публичен търг с явно над-
даване за продажба на 9 бр. недвижими имоти частна
общинска собственост, описани както следва:

1.1. Поземлен имот № 501.529 /петстотин и едно
точка петстотин двадесет и девет/, за който е образ-
уван УПИ ХV /петнадесет/ в квартал № 33 по дей-
стващия регулационен план на с. Черкаски, ЕКАТТЕ

80683, община Вършец, област Монтана, одобрен със
Заповед № 514/1992 г., адрес на поземления имот: с.
Черкаски, община Вършец, област Монтана, ул.
„Христо Ботев“ № 37, площ на имота: 722 кв.м. /се-
демстотин двадесет и два кв.м./, отреден за складове.
Акт за частна общинска собственост №
682/31.05.2017 г. Първоначална продажна цена – 4 330
лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка изготвена за
имота.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.33
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка тридесет и
три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК,
последно изменение със заповед: КД-14-12-
334/07.12.2011 г. на Началник на СГКК – Монтана;
адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност
„Милкина ливада“, площ: 243 кв.м. /двеста четириде-
сет и три кв.м./, трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, начин на трайно ползване:
зеленчукова градина, номер по предходен план:
12961.420.33, категория на земята: седма. Акт за
частна общинска собственост № 592/07.07.2015 г.
Първоначална продажна цена – 1 800 лв., съгласно па-
зарната оценка изготвена за имота.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.143
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка сто чети-
ридесет и три/ по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед
РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК, последно изменение със заповед: 18-3402-

24.03.2014 г. на Началник на СГКК – Монтана, адрес
на поземления имот: гр. Вършец, местност „Милкина
ливада“, площ: 982 кв.м. /деветстотин осемдесет и два
кв.м./, трайно предназначение на територията: земе-
делска, начин на трайно ползване: зеленчукова гра-
дина, номер по предходен план: 12961.420.35,
категория на земята: седма. Акт за частна общинска
собственост № 595/07.07.2015 г. Първоначална про-
дажна цена – 6 600 лв., съгласно пазарната оценка из-
готвена за имота.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.144
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка сто чети-
ридесет и четири/ по кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри на гр. Вършец, одобрени със
Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Ди-
ректор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-
3402-24.03.2014 г. на Началник на СГКК – Монтана,
адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност
„Милкина ливада“; площ: 890 кв.м. /осемстотин и де-
ветдесет кв.м./, трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, начин на трайно ползване:
зеленчукова градина, номер по предходен план:
12961.420.34, категория на земята: седма. Акт за
частна общинска собственост № 586/15.06.2015 г.
Първоначална продажна цена – 6 300 лв., съгласно па-
зарната оценка изготвена за имота.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.145
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка сто чети-
ридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК,
последно изменение със заповед: 18-3402-24.03.2014 г.
на Началник на СГКК – Монтана; адрес на поземле-
ния имот: гр. Вършец, местност „Милкина ливада“;
площ: 996 кв.м. /деветстотин деветдесет и шест кв.м./,
трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска
земя, номер по предходен план: 12961.420.97, катего-
рия на земята: седма. Акт за частна общинска собст-
веност № 594/07.07.2015 г. Първоначална продажна
цена – 5 900 лв., съгласно пазарната оценка изготвена
за имота.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.146
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка сто чети-
ридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед
РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК, последно изменение със заповед: 18-3402-
24.03.2014 г. на Началник на СГКК – Монтана, адрес
на поземления имот: гр. Вършец, местност „Милкина
ливада“, площ: 154 кв.м. /сто петдесет и четири кв.м./,
трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: зеленчукова градина,
номер по предходен план: 12961.420.30, категория на
земята: седма. Акт за частна общинска собственост №
593/07.07.2015 г. Първоначална продажна цена – 1 200
лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

1.7. Поземлен имот с № 033050 /нула, три, три, нула,
пет, нула/ по Картата на възстановената собственост
за землището на с. Спанчевци, община Вършец, об-
ласт Монтана, с ЕКАТТЕ 68179, площ на имота: 2243
кв.м. /две хиляди двеста четиридесет и три кв.м./,
начин на трайно ползване: зеленчукова култура, вид
на собствеността: общинска частна, категория на зе-
мята при неполивни условия: пета. Имотът се намира
в местността „Шушего“. Акт за частна общинска
собственост № 672/25.04.2017 г. Първоначална про-
дажна цена – 3 700 лв., съгласно пазарната оценка из-
готвена за имота.

1.8. Поземлен имот с № 030100 /нула, три, нула,
едно, нула, нула/ по картата на възстановената собст-
веност за землището на с. Спанчевци, община Вър-
шец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 68179, площ на
имота: 718 кв.м. /седемстотин и осемнадесет кв.м./,
начин на трайно ползване: друга селскостопанска те-
ритория, вид на собствеността: общинска частна, ка-
тегория на земята при неполивни условия: седма.
Имотът се намира в местността „Топилата“. Акт за
частна общинска собственост № 670/11.04.2017 г.
Първоначална продажна цена – 2 300 лв., съгласно па-
зарната оценка изготвена за имота.

1.9. Поземлен имот с № 030107 /нула, три, нула,
едно, нула, седем/ по Картата на възстановената собст-
веност за землището на с. Спанчевци; община Вър-
шец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 68179, площ на
имота: 111 кв.м. /сто и единадесет кв.м./, начин на
трайно ползване: нива, вид на собствеността: общин-
ска частна, категория на земята при неполивни усло-
вия: седма. Акт за частна общинска собственост №
605/18.11.2015 г. Първоначална продажна цена – 800
лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

2. Всеки участник в търга може да участва за заку-
пуване на един, няколко или всички недвижими имоти
предмет на търга.

3. Цена на тръжната документация 100 лв.
4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначал-

ната тръжна цена на съответния недвижим имот.
продължава на 4 стр. >>>

,
. .

12961.423.154 
. “ “

39.65 . .
/ 3 . / 83.2 . .

12961.423.153 64.78 . .
/ 1 . / 136 . .

12961.423.134 
. “ “

62.34 . .
/ 3 . / 130.9 . .

12961.423.157 
/ /

4.45 . .
/ 1 . / 9.3 . .

12961.423.211 21.88 . .
/ 1 . / 45.9 . .



П Р О Т О К О Л № 30
продължава от 3 стр. >>>

5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната
тръжна цена на съответния недвижим имот.

6. Задължава кмета на община Вършец да органи-
зира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове”
от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец и да сключи
договор за продажба на недвижимите имоти след за-
плащане на сумата за закупуване от спечелилия/спе-
челилите търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, и
Г.Иванов “против” – 3 - Г.Найденов, А.Коцина,
С.Сълков; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 428
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т.23 от ЗМСМА и чл. 6 ал.1 т.23 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинска администрация за мандата 2015-2019 г.,
приема годишен финансов отчет за 2016 год. за дей-
ността на „Медицински център – Вършец“ ЕООД –
гр.Вършец.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – 3 -
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов;

РЕШЕНИЕ № 429
Общински съвет -Вършец на основание чл.21,

ал.1,т.6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска финансова помощ
на „Медицински център -Вършец” ЕООД от собстве-
ния си бюджет за 2017 г., от § 10-98 сумата от 2 402.93
лева за разплащане на задължение на центъра към

Елена Петрова – Нотариус № 589 по регистъра на Но-
тариалната камара с район на действие Районен съд –
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, 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 № 430
1. Общински съвет – Вършец дава съгласие Община

Вършец, Република България в партньорство с Музей
„Олтения“, град Крайова, Република Румъния да
участва в схема за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по Програма Интеррег V-A Румъния-
България 2014-2020 г., Покана за представяне на
предложения 3, Приоритетна ос 2: Зелен район, Спе-
цифична цел 2.1. с проект № ROBG-471 “Нови дести-
нации в трансграничния туризъм”;

2. Общински съвет – Вършец дава съгласие да пред-
остави терен ПИ с идентификатор: 12961.40.917, гр.
Вършец, землище Вършец, местност „Парк” от ка-
дастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец от 2008 г., върху който ще се осъществят дей-
ностите по проект № ROBG-471 “Нови дестинации в
трансграничния туризъм” (“New destinations in cross-
border tourism”) за безвъзмездно право на ползване за
целите и нуждите на проекта в продължение най-
малко на 5 /пет/ години след неговото приключване.

3. Общински съвет – Вършец дава съгласие Община
Вършец, като партньор по проекта, да осигури собст-
веното си участие в размер на 2 % от стойността на
бюджета от собствени средства;

4. Упълномощава кмета на Община Вършец да пред-
приеме всички правни и фактически действия за из-
пълнение на настоящето решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,

А.Николова, Г.Апостолова, 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 № 431
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ отменя чл. 6, т. 5 от Наредба за рекламно –
информационната дейност в община Вършец /Приета
с Решение № 115 по Протокол № 15/26.11.2004 год. на
Общински съвет – Вършец/.

2. Задължава кмета на община Вършец да публикува
на сайта на община Вършец, в раздел „Общински
съвет“, подраздел „Нормативни актове“, подраздел
„Наредби, програми, стратегии, тарифи“ отмяната на
чл. 6, т. 5 от Наредба за рекламно – информационната
дейност в община Вършец /Приета с Решение № 115
по Протокол № 15/26.11.2004 г. на Общински съвет –
Вършец/, в седем дневен срок от влизане в законна
сила на настоящето решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, 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 № 432
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, определя наименование на
улица - „Крайречна“, представляваща поземлен имот
с идентификатор № 16866.501.702 по кадастралния
план на с. Горно Озирово, община Вършец, област
Монтана.

2. Задължава кмета на община Вършец да предпри-
еме необходимите административни процедури за от-

разяване наименованието на улица „Крайречна“ във
всички документи, водени в Община Вършец и пос-
тавяне на табели с наименованието на улицата на
място.

Гласували поименно: “за” – 13 – “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 433
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1,
буква „в“ от ЗМДТ, определя такса за посещение на
Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за под-
крепа и личностно развитие-ОДК, гр. Вършец за пе-
риода от 12 юни до 11 август 2017 год. в размер, както
следва:

1.1. За един ден – 3 лева /три лева/;
1.2. За една седмица – 10 лева /десет лева/;
1.3. За един месец – 40 лева /четиридесет лева/.

2. Възлага на кмета на община Вършец, таксите за
ползване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Цен-
тър за подкрепа и личностно развитие-ОДК, гр. Вър-
шец, след внасянето им в бюджета на община Вършец
да бъдат предоставяни на Център за подкрепа и лич-
ностно развитие-ОДК, гр. Вършец, след изтичане на
съответния календарен месец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против”
– няма;“въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят
на общински съвет – Вършец закри заседанието в
14:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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За трети път изложба на традиционно
корейско изкуство гостува на Градската
художествена галерия във Вършец.
Проявата се осъществява със съдей-
ствието на Община Вършец, Туристи-
ческия информационен център и
посолството на КНДР у нас.

Поводът е изключително големият ин-
терес, проявен към предишните две из-
ложби, организирани през 2012 и 2013
г., по време на които бяха изкупени
всички произведения на корейските
майстори-творци.

В експозицията са показани 51 платна
- ръчно избродирани с копринени конци
по специална технология гоблени и кар-
тини, изработени чрез традиционната
художествена техника “манненхва”,
която представлява вид мозайка от
миди и седеф. Гоблените се шият от
млади, 16-17 годишни момичета, обе-
динени в специализирани задруги за
традиционни художествени занаяти.

В картините пък се съчетават разно-
образия от черупки на раковини, което
ги прави изключително дълготрайни
във времето. Ето защо корейците ги на-

ричат “манненхва”, в буквален превод -
"вечна картина". Платната отразяват ле-
котата и изяществото, присъщи на из-
точната култура. Такава картина се
прави задължително от двама худож-
ници, като първият рисува контурите, а
вторият облепя с миди и седеф.

Изложбата на корейското изкуство е

част от културния обмен между Бълга-
рия и КНДР и ще остане във Вършец до
25 юли.

Всички гоблени и картини са изло-
жени за разпродажба и могат да бъдат
закупени от любителите и ценителите
на корейското изкуство.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОРЕЙСКО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
ПРЕДСТАВЕНО С ИЗЛОЖБА ВЪВ ВЪРШЕЦ

В последния ден на месец май члено-
вете на пенсионерски клуб „Чинарите“
отпразнуваха рождените дни на роде-
ните през месеца Соня, Йонка, Лили
Господинова, Лили Иванова и Финка.

Председателката на клуба ни Савка
Серафимова поздрави петте жени, ро-
дени през най-хубавия месец на годи-
ната.

Рожденичките получиха красиви бу-
кети с цветя и много поздравления и по-
желания за здраве, благополучие,
радост, щастие и дълъг живот на тях и
семействата им.

Рожденичките ни поднесоха щедра по-
черпка с вкусни домашни баници, слад-
киши и напитки. Почерпката и
веселбата продължиха и на следващия

ден с много хумор, песни и веселие.
Дай Боже още много години да се съ-

бираме по такива приятни поводи и за-
дружно да се веселим. Такива събития
ни зареждат с положителна енергия и ни
карат да се чувстваме млади и жизнени.

Честито на рожденичките!

Годините нямат значение,
когато има настроение.
Важното е, че сме живи
и нека да бъдем щастливи!
Защото ние сме побелели,
но също така и помъдрели.
На рожденичките – наздраве!
Да са живи, да са здрави!

Катя МАРКОВА

ЧЧЕЕССТТИИТТ      РРООЖЖДДЕЕНН     ДДЕЕНН

На 1 юни 1932 г. в с. Долна Бела
речка се пръква изключително надаре-
ното дете – писателят, юристът, жур-
налистът, сценаристът, телевизионерът
и почетният гражданин на Вършец Ни-

кола Статков, който навъртя доста-
тъчно лета за един достоен 85-годишен
юбилей.

Да ти е честит, баце!
Желая здраве и още дълги години да

щракаш на машината, а в творбите ти
да просветват оптимистични пробля-
съци за доброта, приятелство, любов и
бич за злото, грозното и омразата, из-
разяваща безсилието си!

Баце, «чадото» се изкушава да спо-
дели с читателите, че вече 68 години
искреното приятелство продължава,
наред с обръщенията между нас. За-
брава няма, няма и да има.

Ще си позволя да припомня някои ис-
тини за това,как се развива зрънцето
талант на «детето-чудо“, без да бъде
бутано напред. Това става, независимо
от сърбането на чорбата от общата па-
ница на сенията; независимо, че всяка
седмица пеша до Вършец крепеше гър-
нето с ядене от село, за да учиш в гим-

назията; независимо, че тъмносиньото
шаечно костюмче поожулваше тук и
там, но това не ти пречеше да ни за-
познаеш с поредната седмична поли-
тическа информация, качен на един
стол, която започваше така: „другари,
светът е разделен на два лагера, от една
страна…“ и т.н.; независимо, че на-
уката право те потопи в море дълбоко и
непознато и в столицата, брате, никой
не те пита ял ли си, къде си спал, фи-
никийски знаци имаш ли за учебници.

Баце, всички тези истини не ти по-
пречиха да си притежател на покорява-
щата дарба на сладкодумен разказвач,
съживявайки позабравени думи, осве-
жавайки ги с тънко чувство за хумор.
Не ти попречиха да издадеш сборни-
ците с разкази „От Бога до дявола“,
„Соленият вкус на кръвта“, „Всеки ден
не е петък“, „Любовни разкази“, „Гор-
чиви разкази“, в които увековечи Мито
Благата дума, Мика Бялата гълъбица,

Пурко, Петър Клюсата и др., както и
романите: „Ден като нощ“, „Белег без
рана“, Отмъщението“ „Стоте ключа“,
„Сбогом на илюзиите“, очаквайки с не-
търпение новата книга, дадена за печат.

Ще спомена и сценариите на много
филми и новели, сред които: „Гос-
подин за един ден“ „Темната кория“,
„Юмруци в пръстта“, „Момичето с
хармоничката“, както и телевизионния
сериал „Неочаквана ваканция“.

Няма да отмина и наградите за твор-
чеството на „детето-чудо“, а те са без-
брой: грамоти от Министерство на
културата за принос в развитието на
българската култура; от Съюза на пи-
сателите в България – за цялостно ли-
тературно творчество; от Съюза на
българските филмови дейци - за при-
нос в развитието на българското кино;
от Съюза на българските журналисти
– за активна журналистическа дейност.

Баце, орденът „Кирил и Методий“,

който свети на гърдите ти е гордост не
само за теб, но и за всички които те
познаваме и четем с увлечение твор-
чеството ти.

Нека искрените пожелания прелетят
през Балкана и предадат топлината на
обичта и уважението на „чадото“!

Райна СИМОВА

ЗА „ДЕТЕТО-ЧУДО“ И ПРИЯТЕЛСТВОТО ЗАБРАВА НЯМА
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На 29.04.2017 г. за втори път бяхме
на гости на предаването „От българ-
ско, по-българско“ на Телевизия
„Скат“, с водещ Галя Асенова.

Фолклорна група „Стрешер“ и фол-
клорна певческа група „Росна китка“
при НЧ „Просвета- 1922“ – с. Горно
Озирово с художествен ръководител
и хореограф Георги Митрофанов
взеха участие в това прекрасно пред-
аване.

Георги Митрофанов разказа исто-
рията на селото ни от дълбока древ-
ност до наши дни.

Подарихме на водещата Галя Асе-
нова две книги, посветени на нашата
община: „Паметници на признател-
ност в община Вършец“ и „Свещени
места събират хората от община
Вършец“.

Самодейците от с. Г. Озирово пока-
заха красотата на българския фол-
клор, разкриха с песните и танците
си многообразието на неговата
древна сила.

С колоритните си песни и танци те
сътвориха един празник, посветен на
християнските празници Великден и
Гергьовден, и 95 години от основава-
нето на селското читалище. С пес-
ните си и хората те направиха
празника тайнствен, магически, въл-

нуващ и български. Показаха бъл-
гарската шевица, характерна за на-
шето село. Представихме и нашите
ястия, характерни за селото ни: кача-
мак, лютеница, чушки, пълнени с
боб, лучник и баница по озировски.

Нашите участници бяха поздравени
от Злагоград, Черкаски и Силистра.

На това мило тържество, нашата
група се представи заедно с ДФГ – с.
Глогово, община Тетевен.

Читалищното ръководство в с.
Горно Озирово изказва своето „Бла-
годаря!“ на участниците в предава-
нето.

Всички ние благодарим от сърце на
ръководството на община Вършец, в
лицето на инж. Иван Лазаров – кмет
на общината, инж. Анатоли Димит-
ров – председател на Общинския
съвет, Петър Стефанов – зам.-кмет
на община Вършец, на секретаря на
общината Даниела Тодорова и на
зам.-председателя на ОбС Иван Ан-
дров.

Предаването завърши с общо хоро
на двете групи от Горно Озирово и
Глогово.

Изживяхме един незабравим ден с
много веселие, като си обещахме и
други такива срещи.

Емил ФИЛИПОВ

ЗА ВТОРИ ПЪТ НА ГОСТИ НА
ПРЕДАВАНЕТО „ОТ

БЪЛГАРСКО, ПО-БЪЛГАРСКО“

На 14 май 2017 г. пролетта ни повика от-
ново на път. Голяма група пенсионери –
членове на клуб „Козница“, водени от
председателката Цеца Антонова, посети
колегите си от клуб „Мадона“ – гр. Бело-
градчик, по тяхна покана.

Посрещна ни председателят на клуба на
пенсионера Симеон Илиев. Разказа ни, че
техният клуб носи името на едно от маги-
ческите природни образувания сред при-
родния феномен Белоградчишки скали,
наподобяващо Божията майка с младе-
неца. В него членуват около 150 човека.

Клубът членува колективно в Съюза на
пенсионерите в България, поддържа
връзка с 32 клуба от Северна България.
Развиват активно културно-масова дей-
ност, провеждат много екскурзии в стра-
ната и съседните държави. Много добре е
застъпена художествената самодейност.
Групата за песни „Пей, сърце“, има над 60
излизания на сцена и печели много на-
гради. Издръжката на клуба е изцяло на
общината, с която имат много добри отно-
шения. Имат активна кореспондентска
дейност, занимават се с дарителска и бла-
готворителна работа, посещават дома за
деца с увреждания и дома за възрастни
хора. 

Г-н Илиев ни разведе из града и се изка-
чихме до крепостта.

Срещата с членовете на клуб „Мадона“
се състоя в голям ресторант, от който се
открива прекрасна гледка към причудли-
вите скални образувания над града. На
срещата присъстваха и членове на пен-
сионерските клубове от селата Чупрене и
Раковица, така че огромната зала се из-
пълни до край. Хубавата музика прикан-
ваше за танци.

След кратките поздравления от ръко-
водствата на клубове и размяна на симво-
лични подаръци, певческата група
„Детелина“ от нашия клуб поздрави при-

състващите с няколко песни. С поздравле-
ния към домакините и гостите се изявиха
и нашите прекрасни изпълнители Венка
Методиева и Ангел Лучков.

Часове наред, под незатихващата музика
се вихриха танци и хора – най-добрият
начин за укрепване връзките между съ-
седните организации на възрастните хора
от Белоградчик, Чупрене, Раковица и Вър-
шец.

Срещата, приключила с обещания за
нови гостувания, ще остане назабравима,
ведно с красотата на природата в този чу-
десен кът от нашата мила родина.

Мария ДИМИТРОВА

ПОД МАГИЯТА НА ЕДНО ОТ ПРИРОДНИТЕ ЧУДЕСА

Ученическата театрална трупа „Звездите
на Вършец“ към СУ „Иван Вазов“ пред-
стави пред обществеността на града най-
новата си постановка – „Тестът“ от
Милена Деполо.

Спектакълът събра многобройна пуб-
лика в големия салон на НЧ „Христо Ботев
1900“ на 11 май, в Деня на равноапосто-
лите Кирил и Методий – покровители на
духовността, книжовността и просветата.

В ролите видяхме младите звезди от
местното средно училище: Емма Лилова,

Натали Ангелова, Стефан Андреев, Си-
меон Симов, Ива Стефанова, Ани Лаза-
рова, Катрин Георгиева, Яна Ангелова,
Айлин Ферад, Димитър Тошев, Божидар
Замфиров и Цеци Живков.

Звук и осветление: Петьо Ангелов и Пла-
мен Ангелов.

Гост-режисьори на постановката са Бо-
рислав Борисов и Цветелина Горкиева от
Враца, които вече няколко години успешно
работят с младите театрални дарования на
Вършец.

Пиесата е актуална и злободневна, наси-
тена с много драматизъм. Тя представя
проблемите на тийнейджърите в съвре-
менното, глобализирано общество, отно-
шението между деца и родители, ученици
и учители, различни житейски ситуации. 

Започналият в началото обикновен учи-
лищен тест в час по френски, по един але-
горичен начин се превръща в тест за
живота, за оцеляването в днешното време,
провокира ни да си зададем въпроса „Къде
сгрешихме?“ по отношение на възпита-
нието на децата ни и кои са най-важните и
стойностни човешки ценности в живота и
в семейството.

Голяма част от самодейните актьори в
училищната трупа тази година са абитури-
енти и напускат СУ „Иван Вазов“, ето
защо на финала на представлението ди-
ректорката на училището Ани Ангелова
им пожела да имат много успешни тестове
в живота и да реализират своите мечти.

На проведения само преди броени дни
XXI Национален ученически театрален
фестивал в гр. Русе, „Звездите на Вършец“
спечелиха  първа награда на журито за
най-добра работа с млади хора.

Евелина ГЕОРГИЕВА

„ЗВЕЗДИТЕ НА ВЪРШЕЦ“ ПРЕДСТАВИХА
НАЙ-НОВИЯ СИ СПЕКТАКЪЛ

За 2016/2017 г. Ромският образователен
фонд – Будапеща одобри кандидатурите
на две гимназистки от СУ „Иван Вазов“
като стипендиантки за постигнати
учебни резултати. Изискванията на Цен-
търа за образователна интеграция на
деца и ученици от етническите малцин-
ства, който разпределя финансовите
средства за България включват успех, ре-
довна посещаемост на занятията в учи-
лище, призови класирания и награди и
допълнително обучение по избран учебен
предмет. На базата на постиженията на
момичетата и впечатленията от напра-
веното посещение в училището, ръководи-
телите от ЦОИДУЕМ избраха
ученичката Вълкана Костова от 10а клас
като представител за Северозападен ре-
гион на страната ни, чиято история ще
бъде преведена на английски език и вклю-
чена като пример за добра практика за ин-
теграция на младежи от ромски произход
на сайта на Ромския образователен фонд.
Какво дава училището на Вики, кои са це-
лите и мечтите й, можете да се запозна-
ете от нейната история.

МОСТОВЕ КЪМ СВЕТА
/през погледа на Вълкана Костова,

стипендиант на ЦОИДУЕМ с финансо-
вата подкрепа на Ромския образовате-

лен фонд – Будапеща/

И днес, като във всеки делничен ден, се
връщам от училище. Мрачно и мъгливо
време, ръми дъждец. Както обикновено,
вървя с Мария. И обсъждаме задачата,
която госпожата ми е поставила – да опиша

своята история, своите успехи и препъни
камъни, своите надежди и очаквания.
Спомняме си моментите от „нашето за-
едно“ – някои са акценти, други подмина-
ваме. По-лесно е с помощ от приятел.

Стигаме до моста, на който всеки ден се
разделяме. С уговорката да се чуем, ако
някоя от нас си спомни нещо значимо. И
тогава ми изплува наистина ключовия мо-
мент в моя разказ – мостът. Мястото, къ-
дето се разделят българската част на града
и ромския квартал, „граничният пункт“
между два свята.

Живея в махалата, откакто се помня.
Стръмни улички, повечето неасфалтирани
с големи локви, в които плуват пластмасови
чашки, станиол или захвърлена обувка.
Къщи – неизмазани, голяма част безлюдни
– обитателите им са тръгнали да търсят
щастието си по широкия свят. Тук няма ра-
бота, няма пари, няма бъдеще. Нормална
гледка е да видиш как в калта щастливо са
цопнали дете и куче. А майката крещи от
близък прозорец. Музика се чува отвсякъде
задължително. На фона на тази не особено
очарователна гледка,  грее кварталното учи-
лище – красива сграда с игрища и цветни
кътове. Тук съм учила до четвърти клас.

Помня притесненията си за премества-
нето в „Гимназията“, както всички нари-
чаме нашето СУ „Иван Вазов“. Струваше
ми се огромно, кабинетна система, нови
учители, непознати деца… Пълен шок за
петокласното ми заешко сърце. Как ще се
оправям?

И тогава на заветния мост видях госпо-
жите. Вече знаех, че са от новите госпожи
– всеки си прави проучване. С тях неиз-

менно вървеше и Мария. Нали и майка й е
учителка! Търсеха мен. Явно в тяхната сис-
тема за проучване бях отметната като бла-
гонадеждна. Обясниха ми, че с оглед на
по-лесното адаптиране на ромските деца,
се работи по проект „Лятно училище“ на
Фондация „Америка за България“ – да по-
соча по-слабите ученици, за да наваксат с
материала. 

Списъкът изготвих за ден и макар, че
нямам образователни дефицити, поисках и
аз да участвам. Оказа се, че в лятното учи-
лище, освен учене има и забавни моменти
– изнесени обучения, сладоледено парти,
вечер на талантите. На занятията присъст-
ваха и деца от града. Помагаха да се спра-
вим със задачите, така се сприятелихме. На
базата на постигнатите резултати, бяхме
разпределени в класовете и на 15 септем-
ври се озовах в най-силния пети клас. С
Мария.

За кратко време ми стана ясно, че в това
училище не ти остава време да скучаеш.
След часовете имаш консултации, репет-
иции, клубове, проекти. Общо взето, денят
ти е ангажиран в учебна среда или с извън-
класни дейности и представителни изяви.
В останалото време – уроци, домашни и до-
пълнителни задачи. Стига да ти е инте-
ресно. И да искаш. Концерти, програми,
екскурзии, семинари, тиймбилдинги –
трудно ми е да изброя всички тях за годи-
ните. Отделно, ако госпожата реши, че
имаш талант – конкурси. Имам участия и
призови класирания на регионално, нацио-
нално и европейско ниво. Есето ми „Един
свят, общи мечти“ е публикувано на сайта
на European Academic Network on Romani
Studies. Гордея се и със специалната на-
града от Министерство на образованието в

Румъния за участието ми в Европейската
олимпиада по ромски език в Тимишоара.

В десети клас не е лесно. В профилирана
паралелка съм с разширено изучаване на
информационни технологии и английски
език. Английският ми създава затруднения.
Затова и пожелах допълнително обучение
по този предмет. Иначе ми помагаше
Мария, понеже седим заедно. В класа от
ромски произход сме само две момичета,
но никой не забелязва това. Освен по Васи-
лица. Всички искат да ми дойдат на гости.
Да почерпя. Празниците са общи и почи-
тани. Ангажиментите и задачите също се
делят по равно.

Най-големите ми предизвикателства през
тази учебна година бяха интердисципли-
нарния проект на класа като базова пара-
лелка в иновативно училище и
кандидатстването за стипендията на ЦОИ-
ДУЕМ, която спечелих. Противно на об-
щоприетата истерия, която обхвана част от
медиите и разни националистически фор-
мации, в момента, в който госпожата раз-
каза на мен и Натали за тази възможност,
всичките ни съученици реагираха с „Раз-
бира се, момичета, вие заслужавате па-
рите.“ Не чух и не прочетох в социалната
мрежа нито един негативен коментар по въ-
проса. Средствата наистина се оказаха без-
крайно полезни – при мен за закупуването
на учебни помагала. Трябваха ми за про-
екта и по английски език. Скъпи са и не
искам да натоварвам родителите си с тях.
Пък после ще ги ползват и сестра ми, и
брат ми. С английския, благодарение на
обучението по програмата, имам напредък.
Госпожата-ментор обяснява много търпе-
ливо и подробно, изписва по пет дъски на
занятие и повтаряме след нея или учебните

дискове. Още при сформирането ни, гру-
пата се разрасна – идва и брат й на Натали,
нищо че не се класира за стипендията. Вече
разбрах за какво иде реч по учебния пред-
мет и благодаря за тази помощ!

И ето – минава един мой делничен ден.
Започва сутринта от моста, където ме чака
Мария. Учене, курсове, други ангажи-
менти… И приключва на моста, където се
разделяме до утре.

Замислям се – за какво са мостовете?
Дали като нашият, който дели гетото с хо-
рата от града, са построени, за да ни разде-
лят? Не би ми се искало! Мостовете са
символ на връзките между хората. Мечтая
да стана фризьор, да си наема ателие. Вече
имам собствена страница във фейсбук с
това, в което претворявам дългите коси на
ромските момичета и жени по празници.
Каква изненада беше за мен, когато преди
дни ме намери бъдеща абитуриентка от
града с въпроса: „Вики, ще ми направиш ли
косата за бала?“ – „Разбира се, втората пре-
сечка вляво след моста.“

Мостът… Различни сме хората. На тези,
които го възприемат като разделителна
линия, бих казала следното – човек нито из-
бира къде да се роди, нито кои да бъдат
роднините му. На тези, от които съм чувала:
„Ти нямаш нищо общо с циганите!“ – имам,
аз съм циганка. На тези, които смятат, че
мостът е връзката между две части от ця-
лото – вас избрах за мои приятели и се гор-
дея с избора си. Вие знаете къде да ме
намерите – след моста, втората пресечка
вляво. Желая на всички ни силата, вярата и
духа да изградим своите мостове към
света!

Вълкана КОСТОВА,
10А клас, СУ „Иван Вазов“ – Вършец

РАЗКАЗАНИ ПЪТИЩА



СПА ХОТЕЛ „АТА”
(понеделник - петък) - 800 ч. - 2000 ч.

- за възрастни - 1000 лв.
- за деца от 3 до 18 години -  500 лв.

(събота, неделя, празнични и по-
чивни дни) - 800 ч. - 2000 ч.

- за възрастни - 1500 лв.
- за деца от 3 до 18 години - 1000 лв.

В цената на пакета влиза: басейн, ре-
лакс зала, фитнес, сауна, парна баня. 

СПА ХОТЕЛ „МЕДИКУС”
(понеделник - петък) - 1000 ч. - 2000 ч.

- за възрастни - 1000лв.
- за деца от 3 до 18 години -  500лв.

(събота, неделя) - 1000 ч. - 2000 ч.
- за възрастни - 1500 лв.
- за деца от 3 до 18 години - 1000 лв.

В цената на пакета влиза: басейн, ре-
лакс зала, фитнес, сауна, парна баня. 

СПА ХОТЕЛ “СЪНИ ГАРДЪН“
(понеделник - неделя) - 800 ч. - 2000 ч.

- за възрастни -  1000 лв.
- за деца от 6 до 18 години - 600 лв.
- под 6 години - 200 лв.

В цената на пакета влиза: вътрешен
басейн, външен басейн, парна баня,
джакузи.

БАСЕЙН СБР “СВ.МИНА“
(понеделник – неделя)  - 900 ч. – 1900 ч.

- за възрастни -  300 лв.
- за деца -  150 лв.

ОБЩИНСКИ МИНЕРАЛЕН
БАСЕЙН с.Спанчевци

(понеделник – неделя) - 900 ч. – 1800 ч.
- за възрастни - 400 лв.
- за деца до 14 год. - 200 лв.
- ползване на шезлонг и чадър -  200 лв.

ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС 
„МИНКОВИ БАНИ“ - с.Спанчевци
(понеделник – неделя) - 900 ч. – 1800 ч.

- за възрастни -  1000 лв.
- за деца от 4 до 7 год. -  500 лв.

В цената на билета влиза: чадър и
шезлонг.

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ТОДО-
РИНИ КУКЛИ“ с.Спанчевци

(понеделник – четвъртък) - 1000 ч. - 1800 ч.
- за възрастни -  700 лв.
- за деца до 5 год. -  безплатно

В цената на билета влиза: чадър и
шезлонг.
(петък – неделя) - 1000 ч. – 1800 ч.

- за възрастни - 1000 лв.
- за деца до 5 год. - безплатно

В цената на билета влиза: чадър и
шезлонг.

Община Вършец уведомява жителите
и гостите на общината, че общинският
басейн в с. Спанчевци – м. „Минкови
бани“ отвори врати на 17.06.2017 г. 

Работното време на басейна е всеки
ден от 09.00 ч. до 18.00 ч. 

Цени: 
- за деца до 14 години – 200 лв. 
- за възрастни и деца над 14 г. – 400 лв.

Заповядайте!

ОБЩИНСКИЯТ БАСЕЙН В СЕЛО
СПАНЧЕВЦИ ОТКРИ СЕЗОНА

áðîé 6, þíè 2017 ã. Êàëåéäîñêîï ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ6
От 2009 г. СУ „Иван Вазов“- Вършец

е домакин на ежегодно Национално
астропарти. Участници в него са уче-
ници и учители от цялата страна с ин-
терес към физиката и астрономията,
както и професионални астрономи
като гост-лектори. Въпреки наличната
материална база и техническо оборуд-
ване в областта на физиката и астро-
номията, съвременните образователни
технологии, към които училището се
стреми, са най-ефективния мотиватор
за личностно и образователно разви-
тие на учениците.

В тази връзка, ръководството на сре-
дищното за общината учебно заведе-
ние се стреми да създаде среда, богата
на съвременни технологии, за да се
подкрепи успешното усвояване на зна-
ния и да се разширят академичните и
професионални възможности.

Училището е решило да закупи ви-
соко-технологично оборудване за вир-
туално обучение чрез мобилен
планетариум – Immersive Experiences.
Мобилният планетарум ще стане част
от мотивиращата образователна среда
в рамките на бъдещ регионален „Уче-
нически център за върхови постиже-
ния“ при СУ „Иван Вазов”, за
изграждане на предпоставки за пред-
университетско образование и интег-
риране на ученици в бизнес
ориентирана среда, и за ранно откри-

ване и подкрепа на деца с реален по-
тенциал за върхови постижения в спе-
цифична област на реализация – наука,
бизнес, култура и др.

Според директорката Ани Ангелова,
в такава виртуална среда цели класове
ще могат да провеждат така нарече-
ните 3D уроци по биология, химия,
физика и астрономия, география и ис-
тория, като учениците ще могат да
видят например на микроскопично
ниво устройството на клетката, ато-
мите и молекулите, да видят древни,
изчезнали вече животни, да наблюда-
ват планети и звезди, да усетят красо-
тата и величието на необятния
Космос.

В подкрепа на кампанията „Вирту-
ално обучение чрез мобилен планета-
риум“, учениците от училището

организираха благотворителен кон-
церт на 29.05.2017 г. в големия салон
на НЧ „Христо Ботев 1900“, под над-
слов: „Щипка традиция, шепа талант,
и доза приятелство“.

В подготвената програма, по сцена-
рий на учителките Венислава Замфи-
рова и Петя Горанова видяхме песни,
танци, сценки и изненади, предста-
вени от бъдещите първокласници,
както и от ученици от І до VІІ клас в
СУ „Иван Вазов“.

Събраните от благотворителното
представление средства  са 450 лева.

За набирането на необходимата сума
е открита и дарителска кампания чрез
изпращане на SMS на кратък номер 
17 777 с текст DMS KOSMOS (цена
на SMS – 1 лв.).

Евелина ГЕОРГИЕВА

С КОНЦЕРТ СЪБИРАТ ПАРИ ЗА МОБИЛЕН ПЛАНЕТАРИУМ

На 1 юни, по случай Международния
ден на детето, на откритата сцена  пред
НЧ „Христо Ботев - 1900” Община
Вършец организира забавно детско
шоу "Игри и забавления без край”. 

За празничното настроение на децата
и на всички, които все още пазят детс-
кото в сърцето си, се погрижиха ак-
тьорите-самодейци Венислава
Замфирова, Даниела Лилова и Георги
Николов от Театрална формация „Ме-
дека” към НЧ „Христо Ботев – 1900”,
въплътили се в ролите на Леопарда
Лео, Мини Маус и Петела Джо.

Децата от Детска градина „Слънце”
бяха подготвили програма с танци и

песни.
Участници и зрители се потопиха в

игри и приключения, в радостна глъч
и забавления. Много песни, танци и
различни състезания подгряваха емо-
циите на празника. 

Участниците в детското шоу полу-
чиха играчки, лакомства и награди,
осигурени от кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, Диана Верне-
зова – управител на ЕТ ”Диана – 97”,
Мария Маринова – управител на СПА
хотел „Съни гардън“ и Димитър Нико-
лов – управител на СПА хотел „Меди-
кус“ .

Евелина ГЕОРГИЕВА

СЪС ЗАБАВНО ДЕТСКО ШОУ ОТ-
ПРАЗНУВАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ

ДЕН НА ДЕТЕТО ВЪВ ВЪРШЕЦ

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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Прекрасен концерт изнесоха руските
певици Галина Коротаева, Ярослава
Прокопиева и Оксана Нежинская от
уралския град Екатеринбург, Русия на
вършечка сцена. Изявата на гостува-
щите изпълнители се проведе на 24
юни в големия салон на НЧ „Христо
Ботев - 1900” и е част от двуседмич-
ното им турне под патронажа на На-
ционално движение ”Русофили” в 14
градове на страната ни. 

Концертът е организиран от общин-
ското Дружество на русофилите във
Вършец и общинското ръководство на
БСП, с финансовата подкрепа на Об-
щина Вършец, ЕТ „Пентоп – Вътко
Маринов” – гр. Вършец, „ПРО“ ЕАД
– балнеокомплекс „Тинтява“ – гр.
Вършец, Общински съвет на БСП -
Вършец и Емил Димитров – с. Спан-
чевци. 

Трите млади и чаровни изпълни-
телки, придружавани от певицата Та-
тяна Баланчук, която не за пръв път
гостува на вършечка сцена, са част от
концертния ансамбъл „Съзвездието на
Урал“ при „Дома на офицерите от
Централния военен окръг“ – гр. Ека-
теринбург.

С великолепните си гласови данни и
артистично поведение на сцената, те
ни подариха ярко и емоционално из-
пълнение, като особено затрогващи

бяха откъсите от спектакъла „Памет“,
посветен на Великата отечествена
война и създаден от ансамбъла през
2016 година.

Репертоарът на триото включваше
песни от любими филми, хитове от
съветската естрада, популярни руски
песни, песни за войната, изпълнени
както солово, така и като дуети и трио.

Пълната зала, бурните аплодисменти
на зрителите, блясъкът в очите им и
припяването заедно с изпълнителите
показаха за пореден път, че любовта
към руската песен в България е жива. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

„СЪЗВЕЗДИЕТО НА УРАЛ“ НА ВЪРШЕЧКА СЦЕНА

Ц Е Н О Р А З П И С
за външни посетители на басейните на територията на община Вършец

За четвърта поредна година забавното
лятно училище „Дъга“ към Центъра за
подкрепа за личностно развитие – Об-
щински детски комплекс – гр. Вършец
отвори врати. 

Лятното училище се организира с под-
крепата на Община Вършец и в него
вече са се записали 40 деца на възраст
от 6 до 12 години, които ще го посеща-
ват два месеца - от 12 юни до 11 август. 

На 16 юни, с музикална програма,
приветствия от директорката на ЦПЛР -
ОДК Цветелина Въглярска и зам.-кме-
тът на общината Петър Стефанов, с
връчване на свидетелства за дарения на
спонсорите на Детския комплекс за-
почна церемонията по официалното от-
криване на летните занимания. 

Момичетата и момчетата ще прекар-
ват заедно ваканционните дни на за-

крито - в занималните на ЦПЛР - ОДК и
в местното читалище, и на открито - в
парка на града и близките местности. 

Децата ще рисуват, моделират, ще из-
учават чужди езици, ще работят с ком-
пютри, ще решават занимателни
математически задачи, ще се учат да
готвят. Ще спортуват в парка, на „леде-
ната“ пързалка и на велоалеята в курор-
тния град. 

Заниманията са всеки делничен ден,
започват от 8,30 часа и ще продължават
до 17 часа. Децата ще се хранят в спе-
циално заведение, като менюто ще за-
плащат родителите. Цената на обяда е
максимум 3 лв. 

Таксата за лятното училище е 40 лева
на месец или 10 лева седмично, а днев-
ната – 3 лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАБАВНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ
„ДЪГА“ ОТВОРИ ВРАТИ


