
Като бял гълъб под Кремениш е
кацнала малката църквичка „Св. Па-
раскева“ в с. Драганица, строена
около 1660 г.

На 2 юли 2017 г. в нея бе отслужен
молебен за здраве от архимандрит
Антим – протосингел на Видинската
митрополия и енорийския свещеник
отец Любомир, по случай реставри-
рането на тази Света обител.

Със своите дарения родолюбиви
миряни, свързани със селото - Ев-
гени Иванов, Андрей Дамянов,
Митко Кузманов, Елена Коцина,
Митко Найденов и всички драгани-
чани, живеещи във Вършец, помог-
наха този духовен храм на вяра,
надежда и любов към всичко родно
и мило да го има още дълги години
и Бог да благослови всяко добро
дело.

От името на всички жители на
Вършец, чиито корени са от с. Дра-

ганица, Калина Алексиева предаде
на архимандрит Антим събраната
сума от 774 лева, която ще се изпол-
зва за довършителни работи преди
официалното освещаване на цър-

квата след основния ремонт, което
се предвижда да бъде на 14 октом-
ври, Петковден - храмовия празник
на църквата.

Калина АЛЕКСИЕВА

ЗА ДУХА ЧОВЕШКИ
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- Инж. Лазаров, каква е 2017 г. за
община Вършец?

- Година, наситена с много кул-
турни и спортни събития, с работа по
изпълнение на ангажиментите от
предизборната ми програма, с разра-
ботване и кандидатстване за финан-
сиране с проекти по Оперативни
програми на ЕС и по програмите за
трансгранично сътрудничество.

Финализирахме изпълнението на
преходните проекти от миналата го-
дина, финансирани със средства от
Европейския съюз и сключихме до-
говори за 3 нови проекта, които из-
пълняваме през 2017 г.

- Продължава ли инвестицион-
ният интерес към нови туристи-
чески бази в общината?

- Държа да подчертая, че всеки нов
инвеститор, предпочел курорта Вър-
шец, ще има пълно съдействие и
подкрепа от страна на Общината.

Да, интересът към нови туристи-
чески бази продължава. Имахме про-
явен инвестиционен интерес в
сферата на СПА туризма дори от
чуждестранни инвеститори – посла-
никът на Южна Корея в България
лично доведе във Вършец корейски
бизнесмен и потенциален инвести-
тор, за да се запознае на място с при-
родните дадености и възможностите
за развитие на СПА туризма в нашия
град. А само преди няколко седмици

официално отвори врати нов турис-
тически комплекс в подножието на
връх Тодорини кукли, в с. Спан-
чевци.

- По какви нови проекти работи
община Вършец?

- През тази година проектите ни са
свързани с изграждането на нови ту-
ристически атракции, изпълняваме и
проекти в социалната сфера, насо-
чени към подобряване на условията
на живот на жителите на общината.

По проект „Рекреационните и спор-
тни обекти като туристически потен-
циал за региона“, финансиран по
Програмата за трансгранично сът-
рудничество Интеррег – Инструмент
за предприсъединителна помощ Бъл-
гария–Сърбия, във Вършец ще бъдат
изградени атракционно съоръжение
„Въжен парк” в Боровия парк, 2
детски площадки в Слънчевата гра-
дина, 2 броя спортни съоръжения
„Фитнес уреди на открито” и 1 спор-
тно съоръжение „Скейтборд” в пар-
ковата зона.

По проект „Подкрепа за независим
живот в община Вършец”, финанси-
ран по Оперативна програма "Разви-
тие на човешките ресурси"
2014-2020 г. създадохме нова устой-
чива социална услуга "Център за по-
часово предоставяне на услуги за
социално включване в общността
или в домашна среда" за хора с ув-
реждания и хора над 65 г. с ограни-
чения или в невъзможност за
самообслужване на територията на
община Вършец. По същия проект
през пролетта на тази година заку-
пихме специализиран микробус за
хора с увреждания.
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ИНТЕРВЮ
с инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

През месец юни 2017 г. дванадесет
студенти успешно завършиха първи
курс по специалност „Електроника“
на съвместната програма на Елек-
тростарт с Русенски университет
„Ангел Кънчев“ .

Програмата беше стартирана през
2016 г. като част от инициативата за
повишаване на квалификацията и
компетенциите на служителите на
компанията в областта на електрони-
ката.

Студентите се справиха с предизви-
кателството на базовата подготовка
по висша математика, физика, про-

грамиране и използване на компютри,
теоретична електротехника, техни-
ческо документиране, електротехни-
чески материали и английски език,
като по всички дисциплини завър-
шиха с успешно издържани изпити в
редовната сесия.

Обучението беше организирано и се
провеждаше в Учебния център на
„Електростарт“ АД, като от следва-
щата година студентите ще се обуча-
ват в новата учебна зала, реновирана
специално за университетското обу-
чение.

За провеждане на обучението беше

организиран мобилен преподавател-
ски екип - доц. Вяра Ронкова, доц.
Цецка Рашкова, проф. Тодорка Сте-
фанова, гл. ас. Великов, доц. Сехер
Кадирова, доц. Борис Евстатиев и г-н
Камбуров, които пренесоха акаде-
мичния дух в Електростарт.

Електростарт финансира 80 % от
семестриалните такси за първи и
втори семестър на всички студент и
осигури добри условия за престой на
преподавателите, като политиката за
подкрепа ще продължи и в следва-
щата академична година.
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ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ПЪРВАТА АКАДЕМИЧНА
ГОДИНА НА КОРПОРАТИВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА
ПРОГРАМА ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА ЕЛЕКТРОСТАРТ

На 20 юли, в хотел Съни Гардън
Спа, град Вършец се проведе Заклю-
чителна пресконференция по проект
„Повишаване на производствения
капацитет и засилване на експортния
потенциал на Електростарт АД“, по
Договор за БФП: BG 16RFOP002-
2.001-1085-C01.

На събитието присъстваха Мирос-
лав Комитски, зам.- областен упра-
вител на област Враца, Светлана
Борисова – представител на БТПП –
Враца, Петър Стефанов – зам.-кмет
на община Вършец, Даниела Тодо-
рова – секретар на община Вършец,
представители на медиите, екипът
по проекта и служители от Елек-

тростарт.
Изпълнителния директор инж.

Анатоли Димитров откри събитието,
като очерта огромния принос на на-
правената инвестиция както за ком-
панията, така и за региона и
благодари на екипа за усилията и ус-
пешното изпълнение на дейностите
по проекта

Проектът стартира през февруари
2016 г. и се реализира в рамките на
18 месеца.

По проекта бяха закупени и във-
едени в експлоатация пет нови мо-
дерни и високотехнологични
машини, на стойност 1 410 373 лева,
от които безвъзмездната помощ е 60

%, а съфинансирането от страна на
Електростарт 40 % .

Захарина Иванова, технически сът-
рудник по проекта подчерта очаква-
ните индикатори, с които ще мерим
резултатите до 2020 г., а именно – по-
висока производителност с 15.69 %,
63 % увеличени приходи от износ и
увеличена ефективност на компа-
нията с повече от 16 %.

Ръководителя на проекта инж. Йор-
дан Томов представи двете най-го-
леми, най-скъпи и най-сложни
машини, доставени по проекта - Ав-
томатичната линия за предварителен
монтаж на дросели и Машината за
клипсоване за серийно производство
на дросели. Тези две съоръжения са
проектирани по техническо задания
на Електростарт и са специално раз-
работени за специфичните техноло-
гични операции за производството
на дросели в компанията. Тези ма-
шини ще обслужват най-търсените в
момента дросели от типа ГЛВН /Га-
зоразрядни Лампи Високо налягане/
за улично осветление. Освен автома-
тизиране на процесите и възможнос-
тите за бързи пренастройки, което е
много важен фактор за осигуряване

на гъвкавост към клиентите, се
очаква увеличаване на производстве-
ния капацитет на етап предварителен
монтаж на дросели с 40 %, а на етап
клипсоване с 50 %.

Инж. Митко Въглярски, техни-
чески сътрудник по проекта, пред-
стави реализираните вече резултати
от работата на Машината за заливане
на запални устройства и Лазерната
маркираща система за изработване
на клишета за маркировки. Още през
месец май, благодарение на новата
машина за заливане са изпълнени на-
расналите производствени поръчки
за запални устройства. А новата ла-
зерната маркираща система нама-
лява времето за изработката на
клишетата за маркировка от два дни
на два часа.

Гаврил Тушев, технически сътруд-
ник по проекта, представи Транс-
портната система за отвеждане на
отпадъци, която е успешно решение
за премахване на тежкия ръчен труд
по събиране и изхвърляне на отпа-
дъците от щанцоване на ламела от
електротехническа стомана.

Бюджета и финансовите ангажи-
менти на Електростарт в следващите

три години, бяха представени от сче-
товодителя на проекта – Надя Йор-
данова, която подчерта и сериозната
икономия от повече от 250 000 лева
от стойността на проекта, вследствие
на проведените процедури за избор
на изпълнители.

В заключение, Ива Игнатова, адми-
нистратор по проекта обобщи, че за
Електростарт това е мащабен проект
с огромно значение и пряко въздей-
ствие върху конкурентоспособ-
ността и производителността и дава
сериозна заявка за стабилност и на
бизнеса и развитие на пазарния по-
тенциал.

Ива ИГНАТОВА

ЕЛЕКТРОСТАРТ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ

КАПАЦИТЕТ И ЗАСИЛВАНЕ НА ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Проект "Повишаване на производстве-
ния капацитет и засилване на експортния
потенциал на "Електростарт" по Договор:
BG16RFOP002-2.001 – 1085 – C01, е фи-
нансиран от Оперативна програма „Ино-
вации и конкурентоспособност,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието
на документа се носи от „Електростарт“
АД и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския
съюз и Управляващия орган.”
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Радка КОСТАДИНОВА,
СУ „Иван Вазов“ - гр. Вършец
В края на 2016 г. по програма „Зна-

ния за успех“ на фондация „Работил-
ница за граждански инициативи“, с
финансовата подкрепа на SAP Labs
България и Сдружение с обществена
полезна дейност „Вазовци“ към СУ
„Ив. Вазов“ - гр. Вършец, бе одобрен
проект за подкрепа на школата по аст-
рономия в училище. При осъществя-
ването на този проект се модернизира
материалната база на кабинета, като
се закупи най-модерната в момента
интерактивна дъска, нов телескоп, ла-
зерни показалки, звездни карти и ма-
териали за работа от учениците. С
тези изключителни придобивки за СУ
„Иван Вазов“ учениците от школата
повишиха познавателният си интерес,
мотивация и знания по физика и аст-
рономия. През новата учебна година
всички ученици от училището, изуча-
ващи физика и астрономия ще имат
достъп до тях.

Освен сериозна и динамично разви-
ваща се наука, астрономията е и ро-
мантика – едва ли има друга наука, в
която трупаш знания под обсипаното
с блестящи звезди небе. В ясните
нощи, без значение от сезоните, тръг-
вахме по усойни места, за да наблю-
даваме съзвездия, планети и
мъглявини.

Наблюденията от март до края на
проекта осъществихме с новия, заку-
пен по проекта олекотен и преносим
80 мм телескоп Celestron. Очерта-
вахме контури на съзвездията и на-
сочвахме телескопа с нови лазерни
показалки. Търсехме конфигурациите
от звезди в новите звездни карти.

Решавахме сложни задачи в каби-
нета по физика и астрономия, слу-
жейки си с изключително модерната,
интелигентна, чувствителна на допир
интерактивна дъска. Снимахме небето
и земята, работата по проекта и пред-
ставихме на изложби от фотографии.

Знанията и уменията, реализирани
по проекта предадохме и на остана-
лите ученици от училището. В забе-
лежителните за астрономията дни на
равноденствия и слънцестоене тър-
сихме и открихме за работа съмишле-
ници от училище, страната и Европа.
Измерихме сянката на слънчевия ча-
совник в двора на училището, изчис-
лихме радиуса и обиколката на
Земята, снимахме и участвахме в ев-
ропейски и национални проекти.

През месец април запознахме уче-
ниците на гр. Вършец с постиженията
на българските учени и космонавти,
при отбелязването на месеца на кос-
монавтиката. Преди и след събитието
интервюирахме ученици от 7 до 12
клас и със задоволствие констати-
рахме промяната на техните знания.
Изработихме филм за тази наша дей-
ност. https://goo.gl/D7sU6k

Програмата на ФРГИ достигна не
само до учениците от прогимназиал-
ните и гимназиални класове на учи-
лището, но и до семействата на

учениците. Техните родители пома-
гаха в осъществяването на макетите,
чакаха и прибираха учениците след
късните нощни наблюдения и ни под-
крепяха на конкурси и състезания, за
което сърдечно им благодарим!

А благодарение на г-н Мирон Ивай-
лов се сдобихме и с нов акумулатор за
компютъризирания телескоп Касег-
рен- Шмит. Програмата достигна и до
наши колеги – с помощта на г-н Румен
Илиев се конструира космическият
джет и усъвършенства вида на плане-
тариума.

Чрез програмата се докоснахме до
големи български астрономи. Срещ-
нахме се с доц. Сунай Ибрямов – от-
кривател на множество астероиди,
доц. Веселка Радева и доц. Жана Кюр-
кчиева от Шуменския университет –
едни от най-забележителните българ-
ски астрономи и педагози. Проф. Ре-
нада Антова при посещението в
Национална астрономическа обсерва-
тория в Белоградчик ни запозна с уст-
ройството и работата на големия
телескоп там и ни увлече с разказа си
за екзопланетите и възможността за
живот там. В дъждовния майски ден
от нашето посещение в НАО Бело-
градчик, Слънцето проби облаците и
ни се усмихна, за да насърчи в поко-
ряването на Белоградчишките скали и
крепостта.

Благодарение на програмата „Знание
за успех“ учениците получиха и прак-
тически умения. Конструираха макети
на планетариум, на космически джет,
на космическата сонда „Розета“, на
слънчеви часовници и зодиакални
солнички. А с уредите на Тереза Сте-
фанова за демонстриране на силата на
теглото и на Борис Андрианов за дви-
жението на Земята и Луната и участ-
вахме и в международен конкурс
„Уреди за кабинета по физика“.

Ето какво споделят някои от учени-
ците за преживяванията си по про-
екта:

Тереза Стефанова: „Ходя на много
извънкласни дейности, но школата по
астрономия ми дава най- много. Тя
ми дава познания за света, който ме
заобикаля, за звездите, за планетите
и т.н. Но в школата не всичко е учене.
Ние участваме в най-различни кон-
курси и състезания. И при всяко хо-
дене, освен че научавам нови неща и
срещам нови приятели, натрупвам
идеи и се стремя да ги осъществя.
Любимата ми част са нощните на-
блюдения, на които сякаш проникваш
в частица от Космоса и красотата
на всички звезди те омайва. И благо-
дарение на новия телескоп ние можем
да им се насладим!“

Габриела Стефанова: „Благодаре-
ние на школата по астрономия успях

да обогатя знанията си за необятния
Космос. Нощните наблюдения бяха
изпълнени с много смях, но освен това
ние успяхме да опознаем звездното
небе. Също така създадохме нови
ценни приятелства!“

„Чрез школата по астрономия аз
открих портал към Вселената и път
към нови знания за заобикалящия ни
свят!“ - Петър Апостолов.

След знанието идва успехът.
Учениците се представиха отлично

на общински кръг на олимпиадата по
астрономия и добре на областния
кръг.

За трета поредна година, един-
ствено нашата школа за цяла Източна
Европа получава сертификат по све-
товния проект „Ератостен“ на уни-
верситета в Буенос Айрес –
Аржентина.

Габриела Найденова и Габриела
Стефанова представиха своите из-
следователски умения на Национална
научна студентска конференция на
Шуменски университет и също полу-
чиха сертификати.

Разработиха се проекти за българ-
ския принос в космонавтиката от Габи
Стефанова, за достигане и колониза-
ция на Марс от Елина Миронова и за
Ератостен от Тереза и Габриела Сте-
фанови; макети на планетариум на
Тереза и на космически джет на Ра-
дослав Рангелов за участие в Нацио-
нален конкурс „Космосът – настояще
и бъдеще на човечеството“ на фонда-
ция „Еврика“. Въпреки силната и
многобройна конкуренция, екип от
школата – Тереза и Габриела Стефа-
нови получи втора награда в направ-
ление компютърни разработки и
поощрителна за Тереза Стефанова в
направление модели и макети.

Тереза Стефанова беше отличена
със стипендия, покриваща пълното
участие в лагер за експериментална
физика за макета от конкурса „Уреди
за кабинета по физика и астрономия“
и есето за него. В лагера Тереза ще се
обучава от големия български учен и
световно признат специалист по ла-
зерна физика проф. Иван Бъчваров.

Благодарение на фондация „Рабо-
тилница за граждански инициативи“
и финансовата подкрепа на SAP Labs
България, учениците от школата по-
лучиха качествени знания, напредък и
успехи, прекрасни преживявания и
приятелства! А всички ученици от
училището, които ще изучават физика
ще работят в обновен с модерна инте-
рактивна дъска кабинет. Школата ще
продължи работа и през следващата
учебна година, а придобивките по
проекта ще достигнат до всички уче-
ници от училището, изучаващи фи-
зика и астрономия.

Работата на астрошкола „Звезди“ по проект към програма
„Знания за успех“ на фондация „Работилница за граждански

инициативи“, с финансовото съдействие на SAP Labs Българияпродължава от 1 стр. >>>
Разработихме и реализирахме проект

за обновяване на оборудването в кух-
нята на «Социалния патронаж» във
Вършец. Целта бе разширяване на
дейността на патронажа и кандидатст-
ване на Общината за включването в
проект за предоставяне на социална
услуга «Топъл обяд». По проект «Оси-
гуряване на топъл обяд в община Вър-
шец» на 130 бр. потребители на
услугата от общинския център и се-
лата от общината е осигурен без-
платно топъл обяд.

Очаква се инвестициите по проек-
тите, които Общината изпълнява през
2017 г. по Оперативни програми на Ев-
ропейския съюз да са в размер на 921
000 лв.

- Какви инфраструктурни обекти
ще реализирате през тази година?

- Инвестиционната програма на Об-
щината за 2017 г. е на стойност 549 552
лв. и включва капиталови разходи,
предвидени за подмяна водопровод на
улици, основен ремонт на улици, ре-
монт на детски площадки в гр. Вър-
шец, проектно-проучвателни работи и
авторски надзор на обекти и придоби-
ване на дълготрайни материални ак-
тиви.

Вече имаме сключен договор с из-
пълнител и осигурено финансиране от
общинския бюджет за подмяна на во-
допровода на 5 улици в курортния ни
град.

Стартираха строително-ремонтните
дейности по изкърпване на улици на
територията на града.

Предстои изграждането на 3 детски
площадки в паркове, зелени площи и
междублокови пространства. Имаме
сключен договор с фирма-изпълнител
и осигурено финансиране за тези
обекти.

- Как се развива новооткритата
спортна зала?

- Продължаваме да правим подобре-
ния в нея – тази година закупихме
електронно табло и фитнес-оборуд-
ване.

Спортната зала се използва доста
ефективно – тук се провежда целого-
дишен тренировъчен процес по волей-
бол, баскетбол и футбол на градските
ни отбори; организирахме турнир по
волейбол мъже – ветерани, с участието
на отбори от Варна, Русе, Берковица и
Вършец; регионални контролни срещи
по волейбол за момчета и момичета;
спортни занимания на ЦПЛР- ОДК –
Вършец по баскетбол момчета; трени-
ровъчен лагер по художествена гим-
настика от спортен клуб „Локомотив”
- София; зонално първенство по карате
за Северозападна България; тиймбил-
динг занимания на фирми; турнир по

футбол - деца до 13 г.; пролетен тур-
нир по волейбол за купата на Община
Вършец,; концертни прояви от култур-
ния календар на общината и др.

Само преди броени дни национал-
ният отбор по баскетбол за девойки до
18 години изигра 4 контролни срещи в
многофункционалната спортна зала
във Вършец. На 14 и 15 юли възпита-
ничките на Таня Гатева излязоха
срещу Македония, а на 25 и 26 юли -
срещу Украйна..

- Предстои празникът на минерал-
ната вода и курорта. Кои ще са ак-
центите в тазгодишната
програма?

- Традиционният празник, чрез който
ежегодно се отдава почит на лечебната
минерална вода, Балкана и красивата
природа на Вършец е емблематичен за
нашия град. Стараем се да го разви-
ваме, популяризираме и надграждаме.
Смело мога да кажа, че той е наша „за-
пазена марка“ – позната, очаквана и
търсена от гражданите и гостите на
града.

Тази година той ще се проведе от 31
юли до 6 август. В продължение на
една седмица тук ще си дадат среща
певци, музиканти, танцьори, худож-
ници, спортисти, майстори-занаятчии.

В дните преди и след Празника орга-
низираме лятно кино с прожекции на
художествени и анимационни филми
в Летния амфитеатър в Боровия парк.

По време на самия Празник сме под-
готвили богата и разнообразна про-
грама: вечер на класиката с
изпълнения на „Интро“ квартет, вечер
на сръбската музика с концерт на Дра-
ган Коич Кеба, вечер на рока с Васко
Кръпката и „Подуене блус бенд“, фол-
клорна вечер с певицата Валя и тан-
цова формация, театрална вечер с
комедийната постановка „Женско цар-
ство“ на театър „Искри и сезони“,
официална церемония по откриване на
Празника с тържествена заря и кон-
церт на поп-певица Нели Рангелова,
турнири по футбол и волейбол в градс-
кия парк, конни състезания по преска-
чане на препятствия за купата на
община Вършец, национална кино-
ложка изложба за всички породи и
специализирана изложба на българ-
ските породи кучета в Боровия парк,
фолклорен празник „Балкана пее“ в
местността „Иванчова поляна“, пле-
нер по живопис „Багрите на Вършец“,
детски празник с много състезания и
забавни игри, алея на занаятите.

Тези атракции носят много емоции
както на туристите и гостите на града,
така и на местните жители.

Заповядайте във Вършец, за да изжи-
веем заедно емоциите на Празника!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИНТЕРВЮ
с инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

продължава от 1 стр. >>>
Студентите също вложиха собствени

средства и инвестираха личното си
време, за да съчетават работната сед-
мица с учене по 10 – 12 часа в уикен-
дите, в които се провеждаха учебните
занятия.

Електростарт и Русенски универси-
тет „Ангел Кънчев“ оставят отворена
инициативата и за сформиране на нов
випуск за академичната 2017/ 2018 го-
дина, за ОКС „Бакалавър“ по същата
специалност „Електроника“, като обу-
чението ще се провежда в новата
учебна зала в Електростарт .

На студентите Русенският универси-
тет предлага стипендии за висок успех
и включване в различни международни
студентски практики и мобилности.

Инициативата е отворена за канди-
датстване не само за служителите на
Електростарт, но и за всички желаещи
от гр. Вършец, които имат завършено
средно образование.

За повече информация за кандидатс-
тудентските изпити и записване мо-
жете да се обръщате към Ива Игнатова,
на тел. 0888502648 и имейл: iigna-
tova@electrostart.com.

Марина МЕХАНДЖИЕВА

ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ПЪРВАТА АКАДЕ-
МИЧНА ГОДИНА НА КОРПОРАТИВНАТА

УНИВЕРСИТЕТСКА ПРОГРАМА ПО
ЕЛЕКТРОНИКА НА ЕЛЕКТРОСТАРТ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 31
Днес, 21.07.2017 г. (петък) от 09:00 ч., на основание чл.

23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе засе-
дание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала
на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съ-
ветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров
– кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секре-
тар на община Вършец, А.Тошев - Директор Дирекция
„СА” Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслуж-
ване“ и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Ана-
толи Димитров – председател на общински съвет – Вър-
шец.

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

писка № 836/12.07.2017 г. относно вземане на решение за
провеждане на публичен търг с явно наддаване на осно-
вание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от
ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вър-
шец, за отдаване под наем на недвижими имоти - земе-
делски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици
на пасищни селскостопански животни и на лица, които по-
емат задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 837 /12.07.2017 г. относно учредяване право на
прокарване на инженерна инфраструктура по реда на чл.
193, ал. 1 от ЗУТ в полза на „БРИДЖ ХАУЗЕС“ ЕООД и
„РИВЪР ХАУЗЕС“ ЕООД гр. Вършец, за изграждане на
канализационно отклонение през общински поземлен
имот с идентификатор 12961.40.262 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г. с НТП пасище, находящ се в местността
„Бокьово млачище“, в землището на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 838 /12.07.2017 г. относно актуализиране на „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 839 /12.07.2017 г. относно предоставяне на имот
по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.
2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 840 12.07.2017 г. относно предоставяне на имот
по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.
2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 841 /12.07.2017 г. относно заявление вх. № 9400-
1380/05.06.2017 г. от Надежда Петрова Ангелова, с
постоянен адрес: гр. Вършец, ул. “Д-р Константин Пенев“
№ 2, с искане за допускане на частично изменение на под-
робния устройствен план на гр. Вършец, отнасящо се за
промяна на предназначението на поземлен имот с иден-
тификатор 12961.40.33 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с отреждане за ваканционно селище, спа център, меди-
цински център, басейн гаражи и магазин.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 842 /12.07.2017 г. относно предложение Детска
градина « Слънце » - гр. Вършец да бъде включена в спи-
съка на защитени детски градини към Министерския
съвет.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 843/12.07.2017 г. относно предложение Детска
градина „Слънце“ − гр. Вършец да бъде включена в спи-
съка на средищните детски градини към Министерския
съвет.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 844/12.07.2017 г. относно Предложение Средно
училище „Иван Вазов“ − гр. Вършец да бъде включено в
списъка на средищните училища към Министерския съвет

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-

писка Вх.№ 847 /14.07.2017 г.относно молбa за финансова
помощ.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АО-
НУОРСГПБК

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на общински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с общинската администра-
ция за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет
единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 434
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл.21, ал.1,

т.8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл.103 и чл.104 от
Правилника за прилагане на на Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл.14, ал.1 и ал.7 от За-
кона за общинската собственост във връзка с чл.13, ал.1
от НРПУРОС на община Вършец и чл. 4, ал.3 и чл.6, ал.1
от „Наредбата за условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема ре-
шение за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на земеделски земи с НТП пасища,
мери и ливади на собственици на пасищни селскостопан-
ски животни, регистрирани в Интегрираната информаци-
онна система на БАБХ, както и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и еколо-
гично състояние, по реда на чл.103 от ППЗСПЗЗ, описани
в приложения към настоящото решение съдържащи:
номер на имота по КВС, землище, местност, начин на
трайно ползване, категория на земята и площ, както
следва:

- Землище гр. Вършец – 938 бр. имота с НТП па-
сище/мера и ливади;

- Землище с. Спанчевци – 224 бр. имота с НТП па-
сище/мера и ливади;

- Землище с. Драганица - 245 бр. имота с НТП па-
сище/мера и ливади;

- Землище с. Черкаски – 245 бр. имота с НТП па-
сище/мера и ливади;

- Землище с. Стояново - 147 бр. имота с НТП па-
сище/мера и ливади;

- Землище с. Д. Озирово – 211 бр. имота с НТП па-
сище/мера и ливади;

- Землище с. Г. Озирово – 616 бр. имота с НТП па-
сище/мера и ливади;

- Землище с. Д. Б. Речка – 202 бр. имота с НТП па-
сище/мера и ливади;

- Землище с. Г. Б. Речка – 248 бр. имота с НТП па-
сище/мера и ливади.

2. Определя първоначална годишна наемна цена - 8 лева
/осем/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти,
подробно описани в т.1 от решението - 1 /една/ стопанска
година 2017 - 2018 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането
на един, няколко или всички земеделски имота.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 20 дка - 50 лв. за всеки земедел-

ски имот поотделно;
- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка – 100 лв. за всеки

земеделски имот поотделно;
- за имоти с площ от 50 дка до 100 дка – 200 лв. за

всеки земеделски имот поотделно;
- за имоти с площ над 100 дка - 500 лв. за всеки имот

поотделно.
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-

ната годишна тръжна наемна цена на съответния недви-
жим имот, за който участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите

преди подписване на договора за наем.
9. Задължава кмета на община Вършец да организира и

проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „На-
редбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец“ и да сключи договор/и за
отдаване под наем на земеделските земи със спечелилите
търга участници.

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

РЕШЕНИЕ № 435
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 възникването на сер-
витут на трасе на техническата инфраструктура в полза на
„БРИДЖ ХАУЗЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на уп-
равление гр. Вършец, ул. “Република“ № 98, ЕИК
203756040 и „РИВЪР ХАУЗЕС“ ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Вършец, ул. “Елин Пелин“ № 4,
ЕИК 203754071, за изграждане на инженерна инфраст-
руктура - канализационно отклонение през общински по-
землен имот с идентификатор 12961.40.262 по КК и КР на
гр. Вършец от 2008 г., с НТП пасище, находящ се в мест-
ността „Бокьово млачище“, в землището на гр. Вършец,
както следва:

Поземлен имот №/идентификатор: 12961.40.262 по

КК и КР на гр. Вършец с НТП пасище
Дължина на трасето в линейни метра, което засяга

от имота: 126.48 л.м.
Сервитутна площ в кв.м.: 116.37 кв.м.

2. Утвърждава предложеното обезщетение по чл. 210 от
ЗУТ за учреденото право на прокарване и възникването на
сервитут в полза на „БРИДЖ ХАУЗЕС“ ЕООД, със седа-
лище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Република“
№ 98, ЕИК 203756040 и „РИВЪР ХАУЗЕС“ ЕООД, със се-
далище и адрес на управление гр. Вършец, ул. “Елин
Пелин“ № 4, ЕИК 203754071, през поземлен имот с иден-
тификатор 12961.40.262 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., /публична общинска собственост/ по предложената от
комисията, определена със Заповед № 304/11.07.2017 г. на
кмета на община Вършец, стойност на обезщетението –
758.88 лв. /седемстотин петдесет и осем лева и осемдесет
и осем ст./.

3. Възлага на кмета на община Вършец изпълнението на
решението, като го упълномощава след заплащане на су-
мата, описана в т. 2 от решението, от „БРИДЖ ХАУЗЕС“
ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Вършец,
ул. “Република“ № 98, ЕИК 203756040 и „РИВЪР ХАУ-
ЗЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Вър-
шец, ул. “Елин Пелин“ № 4, ЕИК 203754071 да сключи
договор/и по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ с търговските
дружества, за учредяване право на прокарване на инже-
нерната инфраструктура през описания в настоящото ре-
шение недвижим имот, публична общинска собственост
на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 436
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

8 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /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 предоста-
вяне под наем и за продажба през 2017 г., точка 2.5. Про-
дажба на имоти общинска собственост през 2017 г.,
подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3
от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вър-
шец /поземлени имоти върху, които е учредено право на
строеж суперфикция по реда на ЗОС/, като включва след-
ния недвижим имот:

1.1. Поземлен имот № 501.544, за който е образувано
УПИ VIII /осем/, кв. 31 /тридесет и едно/, по дей-
стващия регулационен план на с. Спанчевци, об-
щина Вършец, област Монтана, ул. “Илинден“ № 6,
с площ на имота - 577 кв.м. /петстотин седемдесет
и седем кв.м./, отреден за жилищно застрояване.

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 437
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал.

2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Борис Михайлов Иванов следния имот:

1.1. Нива с идентификатор 033080, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 4.000 дка, находяща се в местността “Шу-
шего“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02109/03.07.2017 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Админист-
ративно - процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

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

РЕШЕНИЕ № 438
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 45ж, ал.

2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Нистор Ангелов Копривски следните имоти:

1.1.Ливада с идентификатор 036033, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 1.000 дка, находяща се в местността “Ра-
ковица“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02107/03.07.2017 г.;

1.2.Ливада с идентификатор 036034, ЕКАТТЕ 68179, с

площ от 7.000 дка, находяща се в местността “Ра-
ковица“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02108/03.07.2017 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Админист-
ративно - процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

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

РЕШЕНИЕ № 439
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, разрешава:

1. Изработване на частично изменение на подробния
устройствен план на гр. Вършец, отнасящо се за промяна
на предназначението на поземлен имот с идентификатор
12961.40.33 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., от земе-
делска в неземеделска земя с отреждане за ваканционно
селище, спа център, медицински център, басейн гаражи и
магазин.

2. Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на
водопровод и трасе на електрозахранване за захранване с
ел. енергия и питейна вода на 12961.40.33 по КК и КР на
гр. Вършец от 2008 г.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ, изработването на под-
робния устройствен план – план за застрояване и регула-
ция и на парцеларния план да се извърши за сметка на
заинтересованото лице по чл. 131 от ЗУТ - Надежда Пет-
рова Ангелова с постоянен адрес гр. Вършец, ул. “Д-р
Константин Пенев“ № 2, собственик на недвижимия имот.

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

РЕШЕНИЕ № 440
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с

чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121/23.06.2017 г., Общински съвет
– Вършец предлага:

1. Детска градина „Слънце“ – гр. Вършец да бъде вклю-
чена в списъка на защитените детски градини към Ми-
нистерския съвет на Република България.

2. Възлага на кмета на община Вършец да предприеме
необходимите действия за включване на Детска градина
„Слънце“ – гр. Вършец в горния списък.

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

РЕШЕНИЕ № 441
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с

чл.53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1 от ПМС №
128/29.06.2017 г., Общински съвет – Вършец предлага:

1. Детска градина „Слънце“ – гр. Вършец да бъде вклю-
чена в списъка на средищните детски градини към Ми-
нистерския съвет на Република България.

2. Възлага на кмета на община Вършец да предприеме
необходимите действия за включване на Детска градина
„Слънце“ – гр. Вършец в горния списък.

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

РЕШЕНИЕ № 442
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка

с чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1 от ПМС №
128/29.06.2017 г., Общински съвет – Вършец предлага:

1. Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец да бъде
включено в списъка на средищните училища към Минис-
терския съвет на Република България.

2. Възлага на кмета на община Вършец да предприеме
необходимите действия за включване на Средно училище
„Иван Вазов“ – гр. Вършец в горния списък.

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

РЕШЕНИЕ № 443
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1 т.

6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет -
2017 г. параграф 10-98 сумата от 300 (триста) лева на
Кирил Йосифов Тодоров.

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

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на
общински съвет – Вършец закри заседанието в 09:45
ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Поклон пред паметта ти, доктор
Бонев!

С почит свеждаме глави!
Знай, не си живял напразно.
Човечност в спомена гори!
За хората скърбиш, аз вярвам.
Недей! В душите им си ти.
Да те забравят? Трудно.
Не се забравят добрини.
За хората, добрият лекар си - не

само!
Приятел, упование в тежки дни!
Син, брат, баща, съпруг...
На всички липсваш ти.
По новия си път с достойнство,

спокоен продължи!
Окриляни от Любовта на Бога,
се раждаме и си отиваме сами.
Обичам аз да слушам, за теб и

твойте земни дни
и съжалявам, много съжалявам –
не се познавахме добре дори.
Макар, че писал е поетът:
„Аз паднах друг ще ме смени.”
Наистина, смених те аз, колега,
и неусетно времето лети...
Благословен от делото си земно,
незабравим оставаш ти!
ПОКЛОН!

Д-р Нина МАРКОВА

На д-р Боян Бонев

9 ЮЛИ – ДЕНЯТ,
КОГАТО ТИ СИ СЕ РОДИЛ

По повод 180 години от рождението на Васил Левски, децата и учи-
телите от Лятно училище „Дъга” към ЦПЛР - ОДК направиха собст-
веноръчно венец и го поднесоха на паметника на Левски в града ни

23 юли /неделя/
10.30 ч. Конни състезания по пре-
скачане на препятствия за ку-
пата на община Вършец
място: „Конна база Вършец”, гр.
Вършец

28 юли /петък/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция
на филма: „Жълтурко“ – анима-
ция, Франция, 2014 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

29 юли /събота/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция
на филма: „Бензин“ – екшън,
България, 2017 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

31 юли /понеделник/
18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в парка
20.30 ч. Вечер на класиката:
● Концерт на „Интро“ квартет
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900”

1 август /вторник/
10.00 ч. Откриване на изложба от
пленер по живопис „Багрите на
Вършец”
място: Градската художествена га-
лерия
17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното игрище в
парка
18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в парка
20.30 ч. Фолклорна вечер:
● Концерт на певицата Валя с
танцова формация
място: Естрадата пред НЧ

„Христо Ботев 1900”

2 август /сряда/
10.00 ч. Весел детски спортен
празник, организиран от НПО
„Идея спорт“
място: парка срещу СБР „Свети
Мина“
17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното игрище в
парка
18.00 ч. Турнир по футбол - чет-
въртфинали

място: Футболното игрище в парка
20.30 ч. Театрална вечер:
● Театър „Искри и сезони“, теат-
рална постановка „Женско цар-
ство“ – комедия по Ст. Л. Костов
място: НЧ „Христо Ботев 1900”

3 август /четвъртък/
17.00 ч. Турнир по волейбол -
финал
място: Волейболното игрище в
парка
18.00 ч. Турнир по футбол - полу-

финали
място: Футболното игрище в парка
20.30 ч. Вечер на рока:
● Концерт на Васко Кръпката и
„Подуене блус бенд“
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900”

4 август /петък/
20.30 ч. Тържествена церемония
по повод Празника на курорта,
минералната вода и Балкана
„Вършец 2017“

място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“
● Празнична заря
● Концерт на поп-певицата Нели
Рангелова
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“

5 август /събота/
11.00 ч. Алея на занаятите
място: Алеята с чинарите
18.00 ч. Турнир по футбол -
финал

място: Футболното игрище в парка
20.30 ч. Вечер на сръбската му-
зика:
● Концерт на Драган Коич КЕБА
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900”

6 август /неделя/
10.00 ч. „Балкана пее“ – надпя-
ване на фолклорни състави
място: Местността „Иванчова по-
ляна“
11.00 ч. Национална киноложка

изложба за всички породи и спе-
циализирана изложба за българ-
ски породи кучета - под егидата
на БРКС и WCHSA
място: Боровия парк

11 август /петък/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция
на филма: „Тарзан“ – анимация,
САЩ, 2013 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

12 август /събота/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция
на филма: „Три дни да убиеш“ –
драма/трилър, САЩ, 2014 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

18 август /петък/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция
на филма: „Ратчет и Кланк“ –
анимация, САЩ, 2016 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

19 август /събота/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция
на филма: „Воевода“ – драма/ис-
торическа, България, Хърватия,
2016 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

25 август /петък/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция
на филма: „Крадци на ядки“ –
анимация, Канада, Южна Корея,
САЩ, 2014 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

26 август /събота/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция
на филма: „Ридик“ – екшън/фан-
тастика, САЩ, 2013 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен
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В слънчевия ден на 27 юни члено-
вете на пенсионерски клуб «Чина-
рите» - гр. Вършец отпразнуваха
рождения ден на председателката
на клуба Савка Серафимова – една
много чаровна, интелигентна и спо-
собна жена.

Празненството се състоя на пик-
ник в градския лесопарк, след
моста над река Ботуня, сред красива
природа, свеж въздух и прохлада,
аромат на борове, билки и цветя.

Вася Андреев поднесе на Савка
разкошен букет от лилиуми от
името на всички присъстващи, с по-
желание за здраве, щастие, благо-
получие и дълъг живот на нея и на
семейството й.

Изпяхме и „Честит рожден ден“, и
„Многая лета“. Присъстваха почти
всички членове на клуба.

Рожденичката Савка Серафимова

почерпи всички гости. Настрое-
нието на всички бе много весело и
приповдигнато.

Катя МАРКОВА

ЕДИН
ХУБАВ ДЕН

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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На 18 юни пенсионерите от клуб
«Чинарите» - гр. Вършец осъщест-
виха отдавна замислена и желана
екскурзия до Светата обител Рил-
ския манастир.

Посетиха историческия музей на
манастира и запалиха свещички за
здраве в храма на манастира, ку-
пиха си светена вода и икони, раз-
ходиха се из манастира и
околността.

Веселото настроение не ги на-
пусна през целия ден, на отиване и
на връщане.

Това е един незабравим ден.
Катя МАРКОВА

НА ЕКСКУРЗИЯ
ПРЕЗ ЛЯТОТО

След категоричната победа на
Националния отбор на България
по баскетбол за девойки U18 в
контролните срещи от 3-ти и 4-ти
кръг, играни на 15 и 16 юли т. г. в
спортната зала на Вършец срещу
националния отбор на Македония,
градът ни отново бе домакин на
контролите на възпитаничките на
Таня Гатева, които бяха на едно-
месечен летен тренировъчен лагер
в курорта Вършец.

На 25 и 26 юли в многофункцио-
налната спорта зала «Вършец»
младите ни баскетболистки прове-
доха приятелски срещи от 5-ти 6-
ти кръг с националния отбор по
баскетбол за девойки на Украйна,

които завършиха с резултат 76:53
в полза на българките.

Баскетболистките ни направиха
страхотни 29 асистенции, по 6 на
сметката на Карина Константи-
нова и Гергана Иванова. Двете
бяха и най-резултатни, с по 16
точки, като Константинова добави
на сметката си и 7 борби, и 5 асис-
тенции. По 9 точки към крайния
резултат добавиха състезателките
Деница Петрова и Юлияна Въл-
чева.

Последните два кръга от контро-
лите – 7-ми и 8-ми, ще се играят на
29 и 30 юли в Скопие срещу на-
ционалния отбор на Македония.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ НОСИ КЪСМЕТ НА МЛАДИТЕ
НИ НАЦИОНАЛКИ ПО БАСКЕТБОЛ

Спорт


