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За втора поредна година Община Вършец и
Туристически информационен център Вършец,
с любезното съдействие на Български арт и
фолклорен център “Нестия”- гр. София органи-
зираха Международен фолклорен фестивал
„Пъстра огърлица” - Вършец 2014 г., който се
проведе на 7 и 8 юни 2014 г.

Помощ при подготовката и реализирането на
фестивала от страна на домакините оказаха тан-
цьорите от Танцов състав „Фолклорна китка”
към местното читалище „Христо Ботев – 1900”
Невена Стоянова, Венислава Замфирова и
Ивета Баталска, на които искрено благодарим.

Фестивалното събитие е част от културния ка-
лендар на Община Вършец и бе открито от сек-
ретаря на общината инж.Даниела Тодорова.

Целта на фестивала е популяризиране на фол-
клорното богатство и културните традиции на
България и страните от Европейския регион, и
затвърждаване на добрите отношения между
общините в областта на културата.

Общо над 650 участници от 26 фолклорни
състава, танцови ансамбли и индивидуални из-
пълнители от Италия (фолклорна група “Кам-
пидано” от Куартучио – Сардиния), Румъния
(Танцов ансамбъл към Дом на културата “Амза
Пелеа” – гр. Бъйлещ) и различни краища на
България дефилираха по улиците на Вършец в
атрактивно шествие, и показаха на откритата
сцена пред НЧ „Христо Ботев 1900” красотата,
богатството и уникалността на фолклора. За съ-
жаление, предварително заявилият се за учас-
тие Фолклорен клуб "Армелит" от град
Кочаели, Турция не можа да присъства на фес-
тивала поради обективни причини.

По главната улица на града и на централния
градски площад, около разпръскващия про-

хлада фонтан се извиха кръшни български хора,
събирайки заедно танцьори и публика в една
пъстра фолклорна огърлица.

По време на двата фестивални дни специално
участие в програмата взеха народните певици
Любка Рондова и Виолета Маринова – солистка
на ансамбъл „Мистерията на българските гла-
сове”.

Истинско удоволствие бе да се наблюдава бо-
гатството и колоритността на носиите, музи-
ката, движенията, звуците на различните
държави и фолклорни области на България.
Магия е човек да открива в тях автентичното
начало, защото в него има скрита сила, която
докосва човешката душа.

Атрактивно бе надиграването между предста-
вителите на България, Италия и Румъния с из-
пълнение на българска ръченица. За всеобщо
учудване, при мъжете представителят на Румъ-
ния завоюва призовото място. Румънците взри-
виха публиката и с интересната хореография на
танците, артистичното сценично поведение, а
италианците впечатлиха с народните костюми,
всеки от който е личен, поради което е уника-
лен и различен от останалите.

Освен надиграването „Кръшна ръченица”,
шоуто включваше и ревю на мъжки и женски
народни носии, демонстрирани от представи-
телите на всички участващи във фестивала ан-
самбли, както и конкурс за мис и мистър
Фестивал „Пъстра огърлица”.

Международният фолклорен фестивал
„Пъстра огърлица” - Вършец 2014 завърши със
заключителен концерт и с обещанието на участ-
ниците, че догодина отново ще се върнат тук не
като гости, а като приятели на Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА“ - ВЪРШЕЦ 2014

На Спасовден (Възнесение Господне) праз-
нична Света литургия отслужи в основно ре-
монтирания православен храм „Свето
Възнесение” в кв. Заножене, гр. Вършец ено-
рийският свещеник отец Михаил, след което бе
осветен и раздаден курбан за здраве и благо-
денствие.

Храмовия празник бе почетен от кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров и секретаря
на общината инж. Даниела Тодорова.

За приготвянето на курбана се погрижиха тех-
ническият организатор на кв.Заножене Емил
Истатков и ентусиастите от църковното настоя-
телство при храма Елеонора Яначкова, Соня
Йончева и Роза Петкова.

Агнето за курбана бе осигурено от Община
Вършец, а продуктите за вкусната чорба и дроб-
сарма дариха местни жители.

Православният храм в кв. Заножене е пост-

роен през далечната 1872 г. и е изографисан
през 1873 г. В началото е наречен „Св. Нико-
лай”, но през 1927 г. е преименуван на „Свето
Възнесение”, чието име носи и до днес.

През миналата година храмът е основно ре-
монтиран със средства, отпуснати от Европей-
ския съюз по Програмата за развитие на
селските райони. Възстановени са покрива и
камбанарията, извършено е укрепване на кон-
струкцията на сградата, вътрешна и външна ма-
зилка, ремонт на подова настилка, подмяна на
дограмата със стъклопакети, подмяна на елек-
трическата и ВиК инсталация, ремонт на двор-
ното пространство и оградата на църквата.

Надяваме се, че православният храм „Свето
Възнесение” ще празнува още много години
своя храмов празник и ще бъде стожер на ду-
ховността в кв. Заножене.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЖИТЕЛИТЕ НА КВ. ЗАНОЖЕНЕ
ПОЧЕТОХА СПАСОВДЕН С КУРБАН

Ако наскоро сте посетили Боровия парк или
сте се разходили по алеята, граничеща с река
Ботуня, няма как да не сте забелязали проме-
ните – прясно боядисаните парапети по проте-
жението на реката, изцяло пребоядисаните и
освежени детски катерушки на площадката в
парка, поставените къщички за птици, полян-
ката на диворастящата есенна циклама – един-
ственото място във Вършец, на което се среща
тя. Всичко това се случи за по-малко от 4 часа,
благодарение на доброволния труд и усилия на
служителите и ръководството на „Електрос-
тарт“ АД.

Водени от убеждението, че личният пример
е заразителен, на 14 юни 2014 г., въпреки дъж-
довното време, повече от 130 служители на
Електростарт и приятели на компанията изля-
зоха в един от най-големите и красиви при-
родни паркове на територията на България и
заедно за пореден път показаха, че грижите за
Вършец и доброволният труд в полза на об-
щността са не само част от фирмената поли-
тика на корпоративна социална отговорност,
но и лична ангажираност.

Показателен за високата корпоративна кул-

тура и споделени ценности е фактът, че всички
инициативи, реализирани в последните години
от екипа на Електростарт, са инициирани от
служителите. През 2012 г. те с лични средства,
подпомогнати финансово и от собствениците
на компанията закупиха и монтираха нови
детски игрални съоръжения в парк „Слънчева
градина“, а в следващата година, по време на
Националната кампания по почистването на
България, поставиха началото на проекта „С
обич за децата на Вършец“, чиито инициативи
продължават и до днес.

Милена АЛЕН

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ ОТНОВО
ИЗНЕНАДАХА С ИНИЦИАТИВА В ПОЛЗА НА ВЪРШЕЦ

Танцов ансамбъл от гр.Бъйлещ, РумънияТанцов ансамбъл от гр.Бъйлещ, Румъния
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На 3 юни 2014 г. първата учебна
година в Математическата школа
на „Електростарт“, гр. Вършец,
беше официално закрита от Из-
пълнителния директор на компа-
нията инж. Анатоли Димитров.

Тържеството се състоя в сгра-
дата на втори корпус на СОУ
„Иван Вазов“ в присъствието на
учениците и техните родители.
Ръководителят на школата Ад-
рияна Николова обобщи напред-
ъка на учениците и резултатите от
участията им втри математически
състезания през годината: Ко-
ледно и Великденско математи-
чески състезания и математическо
състезание „Св. Георги Победоно-
сец“.

Четвъртокласниците от Матема-
тическа школа „Електростарт“ са
сред първенците на регионалните
математически състезания, като в
общото класиране, направено на
базата на участията им във всички
състезания Дейвид Давидов заема
9-то място, а Петър Побожков се
класира 29-ти от общо 110 уче-
ници. На базата на тези добри ре-
зултати те биха могли да

продължат обучението си в при-
родоматематическата гимназия в
гр. Монтана без допълнителен
приемен изпит.

От учениците в пети клас най-из-
явен е Преслав Асенов, класирал
се на 3-то място в Коледното ма-
тематическо състезание в област
Монтана, а останалите петоклас-
ници заемат места в първите 20,
от всички участвали ученици в об-
ластта.

За доброто си представяне уче-
ниците получиха грамоти от инж.

Димитров, сувенири и сборник
със задачи за решаване по време
на лятната ваканция, които да под-
държат интереса им към матема-
тиката и да затвърдят наученото в
часовете в школата.

За предстоящата учебна
2014/2015 г. Математическа школа
„Електростарт“ ще разшири гру-
пите си, като освен ученици в VІ
клас, ще предложи задълбочена
математическа подготовка на уче-
ниците в ІV и в V клас.

Милена АЛЕН

МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА „ЕЛЕКТРОСТАРТ“
НАВЪРШИ ЕДНА ГОДИНА

По традиция, сдружение "Граж-
дани за европейско развитие на
България" и тази година награди
публично учениците от община
Вършец от І до VІІ клас включи-
телно, завършили учебната година
с отличен успех. Тази година броят
им e 148.

Тържеството се състоя на 14 юни
на откритата естрада пред НЧ
"Христо Ботев - 1900".

Наградите - тениска с надпис
"Най-добрият", поименни грамоти
и шоколади връчи Адрияна Нико-
лова - общински съветник от ПП

"ГЕРБ", председател на ЖГЕРБ и
член на общинското ръководство
на ПП "ГЕРБ" - гр. Вършец.

И за да бъде завършването на
учебната година празник, за при-
състващите бяха осигурени много
балони и лакомства, а за доброто
им настроение допринесе Радост
Горанова от ІІ клас на СОУ „Иван
Вазов”, която изпълни на цигулка
„Мечтание” от Шуман. С пожела-
ние мечтите им да се сбъднат, и ус-
пехите все така да съпътстват
ученическите им дни.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Театрално студио "Малкият
принц" при Общински детски ком-
плекс гр.Вършец участва в ХХІІ-то
издание на Международния детски
фестивал на изкуствата "Лачени
обувки" в гр.Берковица на 29 май
2014 г.

На сцената на НЧ "Иван Вазов -
1872" младите актьори предста-
виха "Бедният крал" - авторска
пиеса на Теодора Попова и заслу-
жено събраха овациите на публи-
ката - деца от цялата страна.

Журито в състав: голямата бъл-
гарска актриса Мая Новоселска,
Любомир Бояджиев – актьор, ре-
жисьор, директор на Драматичен
театър - Монтана и Юрий Статков
– режисьор, класира ТС „Малкият
принц” на ІІ-ро място сред 7 със-
тава от цялата страна, като им
връчи статуетка, диплом и CD
плеър.

Постановка и сценография – Цве-
телина Въглярска. Участваха: Си-
меон Симов в ролята на Краля,
Валентин Димитров – Принц Гил-
бърд/Гилиам – градинаря, Доброс-
лав Иванов – Съветник на Краля,
Жасмина Андреева – Принцеса
Александра, Ивелина Стоянова –
Принцеса Беатрис, Йоана Маза-
джиева – Принцеса Валентина,
Петя Спасова – Придворна, Мар-

тин Димитров – Вестоносец и
Кристиана Яничкова – Разказвач.

От сърце благодаря на всички
деца за всеотдайния им труд, на
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров и зам.-кмета г-н
Петър Стефанов, които осигуриха
средства за транспорт, участие и
хранене на състава. Благодаря на
инж. Анатоли Димитров - предсе-
дател на ОбС Вършец, който под-
несе изненада на младите актьори,
като им подари по книга и мно-
жество лакомства по време на из-
явата им на 01.05.2014 г. на
сцената на НЧ”Христо Ботев -
1900”, гр.Вършец, на които също
благодарим за подкрепата и въз-
можността да играем на тяхна
сцена и да използваме множество
декори.

Всички ние обединихме усилията
и възможностите си, и успяхме.
Вярвам, че този успех ще бъде по-
следван и от други участия в теат-
рални фестивали.

Бъдете здрави, деца, и всички
Вие, наши съмишленици, останете
завинаги пленени от магията, на-
речена ТЕАТЪР!

Цветелина ВЪГЛЯРСКА
Ръководител на

ТС „Малкият принц”
Директор на ОДК

ВТОРО МЯСТО ЗА ТЕАТРАЛНО
СТУДИО „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“

За да улесни родителите, които се
чудят на кого да поверят детето си,
докато са на работа, и за да осигури
спокойствие и безопасност за де-
цата през лятната ваканция, ръко-
водството на Общински детски
комплекс гр.Вършец предлага една
чудесна и оригинална идея, която
за пръв път ще се реализира в
нашия град - лятно училище за
малки и пораснали деца.

Лятното училище „Дъга” към
ОДК стартира от 23.06.2014 г., но
официалното откриване съвпадна с
хубавия християнски празник Ень-
овден и бе съпроводено с много ус-
мивки, балони и слънчево
настроение. Училището дори си
има и свой химн, посветен на детс-
ките усмивки и небесната дъга,
който бе изпълнен от децата. Зани-
манията в училището ще приклю-
чат на 23.08.2014 г. Всички
преподаватели и медицински лица
в училището са доброволци, те ще
работят без заплащане и ще отдадат
безвъзмездно знанията, уменията и
опита си за благородната кауза.За-
сега в училището са записани 20
деца, но всички желаещи родители
могат да включат детето си, като
попълнят заявление по образец.

Дисциплините, по които ще рабо-
тят децата и преподавателите са в
три направления, съобразени с въз-

растовите особености и поднесени
по забавен начин:

- Научно-познавателно и при-
ложно-техническо: екология, съз-
даване на умения за общуване с
природата, изграждане на биогра-
динки, тиймбилдинг игри, ползване
на компютърна зала и интернет в
читалищна библиотека, забавна ма-
тематика, в света на науката и из-
обретенията, гражданско
образование, краезнание, иконо-
мика и туризъм, фотография.

- Художествено-творческо: на-
родни танци и песни (автентичен
фолклор), етнография и фолклор,
театрално изкуство, изобразително
и приложно изкуство, арт работил-

ници, в света на приказките - че-
тене на задължителна литература и
допълнителна художествена лите-
ратура, журналистика.

- Спортно-туристическо: плуване,
ползване на басейн за плуване и ре-
лаксация; бойни изкуства, ЛФК, во-
лейбол, тенис на маса, гимнастика,
подвижни и забавни спортни игри,
конна езда, туризъм, планинско ко-
лоездене, туристически походи, из-
лети, пикници.

Обучението е в три възрастови
групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12
клас;

• В малки групи до 10 деца, еже-
дневно водени от квалифицирани
педагози в съотношение обуча-
ващ/деца 1 към 5;

• Целодневна /от 09.00 часа до
17.00 ч./ и полудневна заетост /сут-
решна или следобедна програма/;

• Занимания на закрито в базата
на ОДК и на открито в парка на
града, както и близките местности;

• Осигурено медицинско лице;
• Осигурена застраховка „Живот”

на всяко дете.
За повече информация и запис-

ване: тел. 09527/22-79 или в ОДК,
бул. „Република” № 108, e-mail:
odkvarshetz@abv.bg

Лице за контакти: Цветелина
Въглярска.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАБАВНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ОТВОРИ ВРАТИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО
РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ НАГРАДИ

УЧЕНИЦИ-ОТЛИЧНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и
маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”

Договор № BG161PO001/3.2 - 02/2011/022
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Днес, 27.05.2014 г. (вторник) от 14:00 ч., на ос-
нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1
от Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската администрация за
мандата 2011-2015 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет Вършец в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 10 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват д-р Румяна Дамя-
нова, Иван Андров и инж. Иво Цакански.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието
е законно и може да взема законови 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, А.Тошев-Ди-
ректор дирекция „СА“, Е. Димитров - кмет на с.
Спанчевци, Е. Георгиева - гл. експерт „Информа-
ционно обслужване“ и граждани.

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

Във връзка с постъпила една допълнителна док-
ладни записка с Вх.№195 от 26.05.2014 г. от инж.
Иван Лазаров - кмет на община Вършец, предсе-
дателят на Общински съвет Вършец, на основание
чл.57 ал.1 и ал. 2 т.2 от Правилника за организа-

цията и дейността на Общински съвет Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Общин-
ската администрация за мандата 2011 – 2015 г.,
предложи допълнение в дневния ред:

1. Вземане на Решение за включване в дневния
ред като т.6 постъпила докладна записка с Вх.
№195 от 26.05.2014 г. от инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

2. Всички точки от дневния ред с номер от 6 до 9
стават с номера от 7 до 10.

3. Дневният ред става от 10 точки.
Гласували: “за” – 10–“против” – няма; “въз-

държали се” – няма

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка Вх.№183/16.05.2014 г. за одобряване
на проект за парцеларен план за изграждане на
трасе за захранване с електроенергия на поземлен
имот с идентификатор 12961.51.457 по кадастрал-
ната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец
2008 г., собственост на Галя Христова Попова.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№188/19.05.2014 г. за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване по реда на
ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за
отдаване под наем на недвижим имот частна об-
щинска собственост, представляващ сграда и съо-
ръжения на казан за изваряване на ракия в с. Долна

Бела Речка, община Вършец, област Монтана.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-

щина Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№189/19.05.2014 г. за учредя-
ване право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 3
и ал. 4 от ЗУТ и одобряване на проект за парцела-
рен план за изграждане на трасе за захранване с
електроенергия на поземлен имот с идентифика-
тор 12961.54.52 по кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр.Вършец от 2008 г.,
собственост на Димитър Василев Богоев

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

4.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№190/19.05.2014 г. относно за-
повед № АК-04-16/15.05.2014 г. на Областен
управител на област Монтана за връщане за ново
обсъждане на т.1.2 и т.3.1.2 от Решение № 460 от
Протокол № 44/29.04.2014 г., на Общински съвет –
Вършец

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 191/19.05.2014 г. за актуали-
зиране на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за
2014 г.”

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-

щина Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№195/26.05.2014 г. за определяне
име на улица по реда на чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона
за местното самоуправление и местна админист-
рация за поземлен имот с идентификатор
12961.422.4 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр. Вършец от 2008 г.

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

7.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№185/16.05.2014 г. за конкурс за
набиране на идейни проекти за изграждане, или
възстановяване или обновяване или подобряване
визията на Фонтана в центъра на град Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - предсе-
дател на Общински съвет – Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№186/16.05.2014 г. за предста-
вителство в редовно общо събрание на
акционерите на дружество с общинско участие
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана по
постъпила покана за свикване на редовно Общо
събрание на дружеството на 05 юни 2014 година
от 11 часа в административната сграда на болни-
цата гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ №2

Докладва: инж. Анатоли Димитров - предсе-
дател на Общински съвет – Вършец

продължава на 4 стр. >>>

На 24.06.2014 г. в конферентната
зала на СПА хотел „Съни гардън” във
Вършец се състоя встъпителна пре-
сконференция за представяне пред
обществеността на целите, дейнос-
тите и очакваните резултати по про-
ект „Подкрепа за развитие на
регионален туристически продукт и
маркетинг на дестинация –общини
Вършец, Берковица и Годеч”, Дого-
вор No BG161PO001/3.2 -02/2011/022.

На обсъждането присъстваха кме-
тът на общината инж. Иван Лазаров,
председателят на Общинския съвет
инж. Анатоли Димитров, секретарят
на общината инж. Даниела Тодорова,
общински съветници, екипът по про-
екта, представители на регионални и
местни медии, общински служители,
кметове на населени места, кметски
наместници и жители на града.

Изпълнител на проекта е ДЗЗД
„Моби-2 Експрес”, гр. София.

Проектът е финансиран от Опера-
тивна програма “Регионално разви-
тие 2007-2013”, Приоритетна ос 3:
„Устойчиво развитие на туризма”,
Oперация 3.2: „Развитие на регионал-
ния туристически продукт и марке-
тинг на дестинациите”, Схема за
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ: BG161PO001/3.2-
02/2011 „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите”, Бю-
джетна линия: BG161PO001/3.2-
02/2011.

Общата стойност на проектае
431240 лв., като безвъзмездната фи-

нансова помощ от Програмата е 95 %
и 5 % е финансовото съучастие на
трите партньорски общини –Вършец,
Берковица и Годеч.

Основна цел на проекта:
Създаване и развитие на конкурен-

тен регионален туристически про-
дукт „Неоткритата тайна на Западна
Стара планина” с цел увеличаване на
броя на туристите в туристически
район, обособен на територията на
общините Вършец, Берковица и
Годеч.

Конкретни цели:
• Повишаване ефективността на ре-

гионалния маркетинг и разпознавае-
мостта на територията като
привлекателна туристическа дестина-
ция;

• Повишаване на информираността
на туристите и туроператорите и дос-
тигане до туристическите пазари чрез
използването на модерни и

ефективни средства за реклама;
• Подкрепа за териториалното ико-

номическо развитие чрез обединя-
ване усилията на местните власти,
популяризиране на природното, кул-
турното и историческото наследство
и респективно нарастване приходите
от международен и вътрешен тури-
зъм.

Основни дейности по проекта:
Разработване на нови туристически

пакети в рамките
на туристически район на терито-

рията на трите общини; Рекламни и
маркетингови дейности; Участие в
международни и национални турис-
тически изложения; Изследване въз-
действието на маркетинговите и
рекламни дейности; Експедиентско
пътуване на туроператори и журна-
листи; Организиране на туристи-
чески форум.

Таня ПЕТРОВА

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНИТЕ

ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

На 25.06.2014 г. в Градската худо-
жествена галерия във Вършец се
проведе обществено обсъждане на
разработени проекти на два страте-
гически документа за програмен пе-
риод 2014-2020 г.: Общински план за
развитие на община Вършец и Стра-
тегия за развитие на туризма.

На събитието присъстваха кметът
на общината инж. Иван Лазаров,
председателят на Общинския съвет
инж. Анатоли Димитров, секретарят
на общината инж. Даниела Тодорова,
общински съветници, екипът по про-
екта, представители на регионални
и местни медии, общински служи-
тели, кметове на населени места,
кметски наместници и жители на
града.

Общественото обсъждане се реали-
зира в рамките на проект: „Коорди-
ниране и хармонизиране на местни
политики за устойчиво развитие на
община Вършец”, Договор за БФП
№ 13-13-175/12.11.2013 г., Схема за
безвъзмездна финансова помощ №
BG051PO002/13/1.3-07, Подприори-
тет 1.3. „Ефективна координация и
партньорство при разработване и
провеждане на политики”, Приори-

тетна ос І „Добро управление” по
Оперативна програма „Администра-
тивен капацитет” 2007 – 2013 г.

Основна цел на проекта: Под-
крепа за реализиране на ефективни
политики за устойчиво развитие на
община Вършец.

Специфични цели:
• Подобряване на процеса за разра-

ботване и прилагане на политики в
партньорство и координация на
всички заинтересовани страни;

• Разработване на нови стратеги-
чески документи на община Вършец
за новия програмен период 2014 –
2020 г., в синхрон с националните и
регионални приоритети и действащо
законодателство;

• Въвеждане на ефективни меха-
низми за мониторинг, контрол и
оценка при прилагането на общин-
ските политики.

Изпълнител на дейностите по раз-
работване на стратегическите доку-
менти на община Вършец е фирма
„СИМ Консултинг“ ЕООД.

Общата стойност на проекта за без-
възмездна финансова помощ е 78
608, 63 лева.

Таня ПЕТРОВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
И СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА

ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Този документ е създаден в рамките на проект „Координиране и хармонизиране на
местни политики за устойчиво развитие на община Вършец”, Договор за БФП № 13-13-
175/12.11.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически про-
дукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№187/16.05.2014 г. за приемане
на Годишен финансов отчет за 2013 г. на „Меди-
цински център-Вършец“.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - пред-
седател на Общински съвет – Вършец

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата 2011 –
2015 г., дневния ред бе приет единодушно: 10
гласа “за”, “против” – няма; “въздържали се”
– няма;

Общински съвет Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ №468
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ одобрява изгот-
вения проект за парцеларен план за изграждане
на трасе за захранване с електроенергия на по-
землен имот с идентификатор 12961.51.457 от ка-
дастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец 2008 г., собственост на Галя Христова
Попова.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велиза-
ров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, д-р Б. Бонев и А. Николова “против” –
няма; “въздържали се” – няма

Промяна в кворума влиза инж. Иво Цакан-
ски. Общо единадесет общински съветници.

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

основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУ-
РОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси /НУРПТК/ на община Вършец“ взема ре-
шение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на казана за из-
варяване /сгради и съоръжения/, находящ се в с.
Долна Бела речка, община Вършец /Акт за частна
общинска собственост № 7/24.04.1997 г./.

2. Определя първоначална годишна наемна цена
за наемане на обекта – 450 лв., без ДДС /чети-
ристотин и петдесет лева без ДДС/.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимия
имот предмет на търга - 5 /пет/ календарни го-
дини, считано от датата на сключване на договора
за наем.

4. Депозит за участие в търга – 200 лв. /двеста
лева/.

5. Определя стъпка за наддаване 5 % върху пър-
воначалната годишна тръжна наемна цена, опред-
елена за обекта.

6. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто
лева/.

7. Дължимият годишен наем се заплаща от на-
емателя за първата година от договора при под-
писването му, а за останалите години падежът за
плащане на дължимия наем е датата на подписа-
ния договор.

8. Задължава кмета на община Вършец да орга-
низира 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 отдаване под
наем на недвижимия имот със спечелилия търга
участник.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велиза-
ров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и инж. И. Ца-
кански “против” – няма; “въздържали се” –
няма

РЕШЕНИЕ №470
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 4 и ал. 5 от
ЗСПЗЗ, учредява право на прокарване на инже-
нерна инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 1 от
ЗУТ през поземлени имоти публична общинска

собственост с идентификатори 12961.54.55 и
12961.54.8 по кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Вършец от 2008 г., за изграждане
на трасе за ел. захранване съгласно изготвения
парцеларен план за захранване с ел. енергия на
поземлен имот с идентификатор 12961.54.52 по
КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., собственост на
Димитър Василев Богоев.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велиза-
ров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и инж. И. Ца-
кански “против” – няма; “въздържали се” –
няма

Промяна в кворума влиза Иван Андров.
Общо дванадесет общински съветника.

РЕШЕНИЕ №471
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

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

1. Учредява право на прокарване и възниква-
нето на сервитут на трасе на техническата ин-
фраструктура през общински поземлени имоти с
идентификатори 12961.24.940, 12961.48.18,
12961.54.55 и 12961.54.8 по кадастралната карта
и кадастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г.,
за изграждане на трасе за ел. захранване на по-
землен имот с идентификатор 12961.54.52 по ка-
дастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец от 2008 г., собственост на Димитър Ва-
силев Богоев, както следва:

Обща площ на сервитута в неурбанизирана те-
ритория - 0.147 дка.

2. Определя цената на учреденото право на про-
карване и възникването на сервитут, съгласно
протокола на комисията определена със Заповед
№ 72/25.02.2014 г. на Кмета на община Вършец
на стойност 234.50 лв. /двеста тридесет и четири
лева и петдесет ст./.

3. Възлага на кмета на община Вършец изпъл-
нението на решението, като го упълномощава
след заплащане на сумата за учреденото право на
прокарване описана в т. 2 от решението от заин-
тересованото лице Димитър Василев Богоев да
сключи договор със същите по реда на чл. 193,
ал. 1 от ЗУТ.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ №472
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ одобрява изгот-
вения проект за парцеларен план за изграждане
на трасе за захранване с електроенергия на по-
землен имот с идентификатор 12961.54.52 от ка-
дастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец 2008 г., собственост на Димитър Василев
Богоев.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ №473
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.8 , чл.45 ал.4 ал.7 и ал.9 от ЗМСМА и чл.
35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/ във връзка с чл.36, ал.1 и ал.2 от Наред-

бата за реда на придобиване, управление и раз-
пореждане с общинска собственост /НРПУРОС/
на община Вършец и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вър-
шец

1. Потвърждава свое решение № 460 от Прото-
кол № 44/29.04.2014 г., в частта на точка 1.2 за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на поземлен имот с идентификатор
12961.421.28 /дванадесет хиляди деветстотин
шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и
едно точка двадесет и осем/ по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр.Вършец одоб-
рени с Заповед № РД-18-44/17.08.2006г., на Из-
пълнителния Директор на АК, адрес на
поземления имот гр.Вършец, ул.“Първа“ № 3,
площ 314 кв.м. /триста и четиринадесет кв.м./,
трайно предназначение на територията – урбани-
зирана, начин на трайно ползване: ниско застроя-
ване /до 10 м./, номер по предходен план: квартал
11. /Акт за частна общинска собственост №
489/17.02.2014г./

2. Изменя т. 3.1.2 от Решение № 460 от Прото-
кол № 44/29.04.2014 г., като определя първона-
чална продажна цена на имота – 2541 лв., без
ДДС /две хиляди петстотин четиридесет и един
лева без ДДС/.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ №474
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
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 2014 г.”, в раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има на-
мерение да предложи за предоставяне под наем и
за продажба през 2014 г., точка 2 „Земеделски
земи“, подточка 2.2 „Земеделски земи частна об-
щинска собственост“, както следва:

1.1. В землището на село Долно Озирово се
включват 5 бр. поземлени имота, като
общо стават 197 описани, както следва:

1.1.1 Поземлен имот № 43274, площ 27.524
дка., НТП – нива;

1.1.2 Поземлен имот № 43276, площ 2.010
дка., НТП – нива;

1.1.3 Поземлен имот № 43278, площ 1.182
дка., НТП – нива;

1.1.4 Поземлен имот № 43280, площ 12.344
дка., НТП – нива;

1.1.5 Поземлен имот № 46003, площ 4.000
дка., НТП – нива.

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2014 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 2014
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 2014 г.”

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ №475
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 18 от ЗМСМА:
1. Определя наименование на улица - „Про-

мишлена зона“, представляваща поземлен имот с
идентификатор 12961.422.4 по кадастрална карта
и кадастралните регистри на град Вършец от
2008 г.

2. Задължава кмета на община Вършец да пред-
приеме необходимите административни проце-
дури за отразяване наименованието на улица

„Промишлена зона“ в всички документи водени в
община Вършец и поставяне на табели с наиме-
нованието на улицата на място.

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

РЕШЕНИЕ №476
Общински съвет Вършец на основание чл.21,

ал.1 т.6, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация и във връзка
с прието Решение №426 по Протокол 41 от
10.02.2014 г.:

1. Възлага на кмета на община Вършец да пред-
приеме действие по организиране и изпълнение
на всички необходими дейности за провеждане
на „Конкурс за набиране на идейни проекти за ре-
конструкция и подобряване визията на Фонтана в
центъра на град Вършец“ в срок до 31.10.2014 г.

2. Препоръчва на кмета на община Вършец в ко-
мисията за оценка на предложенията да включи
представители на Общински съвет Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ №477
Общински съвет Вършец на основание с чл.21,

ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, т.9 от Правилника
за Организацията и дейността на Общински
съвет Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация за мандата
2011-2015 и чл.12, ал.1 и чл.33 от Наредба за уп-
ражняване правата върху общинската част от ка-
питала на търговските дружества с общинско
участие, за участието на Общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел взема
следното Решение:

1.Определя за представител на Община Вършец
в органите на управление на дружество с Об-
щинско участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД
Д-р Боян Георгиев Бонев (Член на комисия по
здравеопазване, социална политика и екология).

2. Определя и упълномощава Д-р Боян Георгиев
Бонев, да представлява Община Вършец на ре-
довно общо събрание на акционерите на дру-
жество с общинско участие-МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ АД гр. Монтана, което ще се проведе на
05 юни 2014 година от 11 часа в гр. Монтана, ул.
„Сирма войвода“ №2 или при липса на кворум на
24 юни 2014 г. в 11 часа, включително от името
на Община Вършец да изразява становища по
свикването и провеждането на редовното общото
събрание, по въпросите, включени в дневния ред
и обсъждани на Общото събрание, да гласува от
името на Община Вършец и да извършва всички
необходими действия във връзка със защита пра-
вата на Община Вършец като съдружник в МБАЛ
„Д-р Стамен Илиев“ АД.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, А. Николова и инж. И. Цакански
“против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №478
Общински съвет – Вършец на основание чл.6

ал.1 т. 23 от Правилника за организация и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2011-2015 г. и чл.17,
т.11 от Наредбата за упражняване правата върху
общинската част от капитала на търговските дру-
жества с общинско участие, за участието на об-
щината в гражданските дружества и в сдружения
с нестопанска цел приема годишният финансов
отчет за 2013 година на «Медицински център –
Вършец» ЕООД.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздържали се”
– няма

Поради изчерпване на дневния ред, Предсе-
дателят на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 15:00 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет Вършец
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На 15.06.2014 г. от рано сутринта
в пенсионерски клуб „Козница” гр.
Вършец тече трескава подготовка
за посрещане на нашите гости –
пенсионерите от гр. Вълчедръм.
Под вещото ръководство на г-жа
Цеца Антонова – председател на
клуба, още преди обяд всичко е го-
тово и ние, вперили поглед към
пътя пред клуба, с нетърпение
очакваме нашите приятели от пен-
сионерски клуб Вълчедръм. Дойде
дългоочакваният момент, посреща-
нето бе много вълнуващо, изпъл-
нено със смях и лъчезарни
усмивки. По стар български пос-
рещнахме гостите с хляб и сол, а
всеки от тях получи и китка свежи
градински цветя.

Последва малка почерпка в клуба,
след което мъжете останаха, за да
участват в турнирите – приятелски
срещи по шах, карти и табла, а на
останалите гости предложихме
разходка в обновения парк на Вър-
шец. Г-жа Йорданка Костова за-
позна гостите с историята на града
и парка. Минавайки под зеления
естествен тунел от дървета по глав-

ната улица, те се възхитиха от при-
чудливите форми, образувани от
вековните чинари.

На обяд в хотелски комплекс „Чи-
нарите” се отдадохме на песни,
танци, веселие и вкусен обяд.
Представихме пред гостите кратка
музикална програма с изпълнения
на певческа група „Детелина” с ръ-

ководител Венка Методиева и ин-
дивидуални изпълнения на Георги
Маджарски.

Гостите си тръгнаха, очаровани
от красотата на Вършец и отпра-
виха покана към пенсионерите от
клуб „Козница” за връщане на ви-
зитата в най-скоро време.

Захаринка НИКОЛОВА

ЕДНА НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА

На 1 юни, на откритата естрада на
Народно читалище „Христо Ботев
1900” във Вършец, пъстроцветното
влакче на детството понесе малчу-
ганите на приказно пътешествие
към облаците.

За забавленията на децата и на
всички, които пазят детското в сър-
цето си, в празничния ден се погри-
жиха актьорите от студио
„Арт-мюзик“ - гр. Монтана, с шоу-
спектакъла „Пътешествие в обла-
ците”. Децата се потопиха в игри и
приключения с приказни герои, в
радостна глъч и забавления. Много
песни, танци, гатанки и различни

състезания подгряваха емоциите.
Общината бе осигурила подаръци

и играчки, балони и много изне-
нади.

Всички участници в шоуто полу-
чиха талон за безплатно парче торта
от сладкарница „Шугър” – гр. Вър-
шец с управител Ася Станчева и ла-
комства, осигурени от „Денонощен
магазин за кафе и шоколадови изде-
лия” – гр. Вършец.

Празникът, посветен на Междуна-
родния ден на детето, беше органи-
зиран и спонсориран от Община
Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

С „ПЪТЕШЕСТВИЕ В ОБЛАЦИТЕ”
ОТПРАЗНУВАХА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО

В приказка от цветове, весели
детски усмивки, смях и песни се пре-
върна детският празник, посветен на
1 юни – Международния ден на де-
тето. Организираният от полуинтер-
натните групи на СОУ „Иван Вазов”
„Бал на приказните герои” беше не-
забравимо изживяване за жителите
на града ни.

На сцената на НЧ „Христо Ботев
1900” малките артисти – участници
в проект «Подобряване качеството
на образованието в средищните учи-
лища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес»,
финансиран от ОП «Развитие на чо-
вешките ресурси» на ЕС, пресъзда-
доха вълшебствата от света на
принцове и принцеси, магьосници и
феи, дракони и храбреци. В ролите

на водещи, също приказни герои, се
превъплътиха възпитателите от учи-
лището Венислава Замфирова и Петя
Горанова, които умело въведоха на
бала героите от българските народни
приказки и от световната класическа
съкровищница, разказаха ни исто-
рията на приказките като литерату-
рен жанр и за това, колко мъдрост и
поука се крие в тях.

Участниците в бала призоваха
всички деца – зрители в залата, да
обичат приказките и да ги четат, да
използват тяхната безценна съкро-
вищница, за да успеят.

В края на програмата малките ар-
тисти получиха поздравления от г-жа
Ани Ангелова, директор на учили-
щето и от представителите на Уче-
ническия съвет на децата. По време

на бала бяха наградени и участни-
ците от организирания конкурс на
тема „Толерантност” - дейност от

вече успешно реализирания общ
проект на учениците от СОУ „Иван
Вазов” и Професионалната гимна-

зия по икономика и туризъм във Вър-
шец.

Ива СТЕФАНОВА

БАЛ НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ

Живеем във века на информацията.
Тя е толкова достъпна, и толкова
много - телевизия, кино, радио, ин-
тернет, че много деца просто отказ-
ват да четат традиционната книга.
Сега те „четат" в Интернет. Не че
имам нещо против глобалната
мрежа (дори е много полезна), но тя
е причината децата да спрат да четат
„хартиените носители".

Училището е институцията, която
съхранява естественото любо-
питство на децата към заобикалящия
ги свят. То ги мотивира, провокира и
изкушава да знаят и да научават
нови неща за себе си и за околните,
да умеят да обичат и да уважават хо-
рата. Умението за четене е едно от
сложните умения, което децата ус-
вояват, и това се случва в продълже-
ние на години, а не само в първи
клас. То е много повече от разпозна-
ване на буквите и съчетаването им в
думи и изречения.Книгите са едни
от тухличките, които изграждат цен-
ностите и ни помагат да намерим от-
говори на много въпроси.

Как да създадем интерес за четене?

Втора година учениците от 1-4
клас на СОУ ”Иван Вазов” работят
по различни инициативи, свързани с
четенето.

Първокласниците посетиха своите
приятели от трети клас.Там те ви-
дяха драматизации на приказката
„Мързеливата снаха” и на баснята
„Гълъбицата и мравката”. Трето-
класниците създадоха и представиха
пред първокласниците електронна
книжка ”Двете козлета”. Част от тре-
токласниците съставиха текст по да-
дено начало. Създадоха и свои
книжки. Второкласниците участваха
в състезание за най-добър четец на
непознат текст.Четвъртокласниците
пък се състезаваха върху четене на
най-интересен текст.

Всички ученици посетиха градс-
ката библиотека и правиха илюстра-
ция върху изучено произведение.
Малките ученици от училището
водят и читателски дневник. Преди
Коледните празници бяха наградени
най-добрите читателски дневници.
За празника на мама - 8-ми март,
учениците направиха драматизация

на народна приказка.
В края на всяка учебна година се

раздава списък на учениците с кни-
гите, които трябва да прочетат през
лятото, за да са подготвени за след-
ващата.

Дете, което чете за проблемите в
живота и начините за справяне с тях,
знае какво да прави, когато се из-
прави пред подобни проблеми в ре-
алния живот. Книгите учат децата да
използват въображението си и да
обичат хората, природата и живите
същества, повишават интереса към
изобретенията и технологиите. Те
учат за мястото на човека и неговите
отговорности във Вселената. Те из-
граждат съвестта на детето, а
именно, че да лъжеш, да крадеш и да
се биеш, е лошо. Децата формират
вътрешно и други ценности - като
това да са мили с хората, да им по-
магат, без да очакват нищо в замяна,
да са смели, решителни, скромни, да
се стремят към успех като иденти-
фицират себе си с героите, за които
четат.

Емилия ЦАНКОВА

ИНИЦИАТИВИ „ЧЕТЕНЕ НА
КНИГИ” В СОУ „ИВ. ВАЗОВ”

Гласът на децата:



На 1 юни – Деня на детето, винаги
си спомням за едно пораснало вече
„дете”, запазило детската непос-
редственост и искреност в общува-
нето, детската любознателност и
мечтателност. Това „дете-чудо” е пи-
сателят, журналистът, сценаристът,
почетният гражданин на Вършец Ни-
кола Статков, който и до днес про-
дължава да ни изумява със своя
талант.

Никола Димитров Статков е роден
на 01.06.1932 г. в с. Долна Бела речка,
община Вършец. Не е забравил про-
изхода си и често споменава за дър-
вените лъжици и общата паница, от
която кусало цялото семейство, и за
отходното място в близкото дере.

Запознанството ми с Никола Стат-
ков датира от далечната 1949 г., което
премина в едно искрено приятелство,
но обръщението му към мен, вече 65
години продължава да е „чадо”. Спо-

менът, запазен за него от първите го-
дини на запознанството ни извиква
образа на момчето от Д.Б.речка, об-
лечено в шаечно костюмче – тъмно-
син цвят, стъпило на един дървен
стол в салона на вършечката гимна-
зия, изнасяйки поредната седмична
политическа информация с мотото:
„другари, светът е разделен на два

лагера….”
След завършване на гимназия във

Вършец, през 1950 г. Статков е приет
в Юридическия факултет на СУ „Св.
Климент Охридски”. Първите си
впечатления от София споделя в две
писма до моя съпруг, адвокат Георги
Симов (писмата са запазени), цити-
рам част от написаното: „Гоше, бла-
годаря ти за изпратените учебници,
спаси ме да не купувам, защото
София е едно голямо море, дано да
не потъна, никой, брате, не те пита ял
ли си, къде си спал, имаш ли хлеб,
квартира, а професорите са от-
лични”.

След дипломирането си, Статков
работи за кратко в Министерство на
правосъдието. Но шило в торба не
стои. Четири години работи като
журналист във в-к „Вечерни новини”
и повече от 30 години – в Българска
национална телевизия, като в нача-

лото води предаването „Семена в
браздите”, а след това е главен ре-
дактор на кинопрограмата. Автор е
на сценарии за игрални филми, сред
които „Господин за един ден”, „Тем-
ната кория”, „Юмруци в пръстта”,
„Двамата” и на телевизионния се-
риал „Неочаквана ваканция”.

Никола Статков, притежаващ поко-
ряващата дарба на сладкодумен раз-
казвач, съживявайки позабравени
народни думи, освежавайки ги с
тънко чувство за хумор, издава сбор-
ници с прекрасни разкази, в някои от
които увековечава своя баща Мито
Благата дума: „Лъжата, че си живял”,
„От Бога до дявола”, „Соленият вкус
на кръвта”, „Всеки ден не е петък”,
„Любовни разкази” и др. Издава ро-
маните „Ден като нощ”, „Белег без
рани”, „Отмъщението”, „Стоте
ключа”, „Сбогом на илюзиите”. И
тъй като в последния роман говори за

изгубената вяра, че светът ще се оп-
рави, а не иска да завърши творчес-
кия си път с песимизъм, писателят
споделя, че след него ще последва
нещо светло и изпълнено с надежда,
защото надеждата винаги умира по-
следна.

Честитя рождения ден на „детето-
чудо” Никола Статков и му поднасям
огромен букет от пожелания за
здраве и творчески успехи.

Попътен вятър и на добър час! Дер-
зай, приятелю!

Райна СИМОВА
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Спортен клуб по ориентиране „Не-
забравка 2004” гр. Вършец участва в
няколко състезания от началото на го-
дината: за Купа „Великден - 2014”-
гр. Търговище (четири старта), Купа
„Виктория”- гр. Ловеч, Купа „Троян”-
гр. Троян.

На 17.05.2014 г. за приза „Купа Вик-
тория” във възрастова група „Жени
16” нашата състезателка Анета Ива-
нова Лазарова спечели първото
място. Поздравяваме я за завоюваната
победа, като й желаем здраве и бъ-
дещи успехи във всички начинания.

Достойно се представиха в състеза-
нията и по-малките ни състезатели:
Емма Лилова, Елина Миронова, Вла-

димира Радославова, Тереза Стефа-
нова, Нели Димитрова, Селена Ми-
ронова, Цвети Велизаров, Преслав
Калоянов, Радослав Рангелов, като
заеха от 6 до 20 място в своите въз-
растови групи, при участие на над 30
деца от същата възраст. Най-малкият
участник - Милен Терзиев на 2 го-
динки и половина, е с 3-то място
(ориентиране по лентички) в градс-
ката купа „Ловеч”.

Ръководството на клуб „Незабравка
2004” благодари на своите състеза-
тели и им пожелава здраве, късмет и
бъдещи успехи!

Емил ВРЕЖАКОВ
Треньор на отбора по ориентиране

УСПЕХИ ЗА ОТБОРА ПО
СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ

Автомоделизмът е спорт, който се
практикува в клубовете към Българ-
ската федерация по автомоделни
спортове. И тъй като в нашия град все
още няма изграден клуб или секция
по този спорт, близнаците Александър
и Мирослав Димитрови от Вършец от
три месеца са членове на Спортно-
технически моделен клуб (СТМК) гр.
Враца.

Във втория кръг от Държавния шам-
пионат по автомоделизъм за модели с

двигатели с вътрешно горене за на-
градите на Община Враца, проведен в
началото на юни, Александър Димит-
ров завоюва бронзов медал в клас
„Електроформула”, като в състеза-
нието взеха участие 28 състезатели от
7 клуба в страната.

В Пазарджик 30 състезатели от 7 от-
бора участваха в Републиканското
първенство по автомоделизъм за уче-
ници, организирано от Националния
дворец на децата - София. Отборът на

СТМК Враца с треньор Огнян Фили-
пов и механик Кристиян Крумов се
завърна с 4 златни и три сребърни ме-
дала, и за пореден път спечели кате-
горично първото място в отборното
класиране. Александър Димитров е
първи в клас „Фигурен” и втори в клас
„Електроформула”, а Мирослав Ди-
митров завърши на второ място в клас
„Електроформула със сток мотор”.

Треньорът на отбора сподели, че
братята Александър и Мирослав са
млади и много перспективни състеза-
тели в този вид спорт. На Републикан-
ското първенство в Пазарджик, в клас
„Радиоуправляеми автомодели за фи-
гурен курс” Александър показа резул-
тат, който от пет години не е
постигнат и демонстрира завиден по-
тенциал.

Според Огнян Филипов – зам.-пред-
седател на Българската федерация по
автомоделен спорт и председател на
СТМК Враца, идеята е в близко бъ-
деще и във Вършец да се изгради ав-
томоделен клуб, който да обединява
желанията на децата и младежите да
практикуват този спорт на високите
технологии.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЧКИ МОМЧЕТА СПЕЧЕЛИХА
ПРИЗОВИ МЕСТА ПО АВТОМОДЕЛИЗЪМ

Изявени личности:

НА „ДЕТЕТО-ЧУДО”- ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

Продавам парцел, находящ се в с.
Горна Бела речка, общ. Вършец.

Площ - 552 кв.м, УПИ - II, отре-
ден за жилищно застрояване.

В имота има фургон - 16 кв.м.
Ток, вода.

Цена - 12 000 лв. При интерес из-
пращам скица и снимки.

Тел. 0896 859 312; rfsh@abv.bg
Маринов
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На 19.07.2014 г. каним всички от
Випуск 1950/1951 г., завършили
гимназията в гр. Вършец, на дру-
гарска среща пред Гимназията (се-
гашното СОУ „Ив. Вазов”) и

отпразнуване в ресторант „Пре-
Спа”.

За информация: Пенка Зафирова и
Райна Симова, тел. 095274353;
095272952; 0884538643.
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Фолклорна група „Кампидано“ - ИталияФолклорна група „Кампидано“ - Италия

Ансамбъл за автентичен фолклор - с.ЗамфировоАнсамбъл за автентичен фолклор - с.Замфирово
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