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ДО
Г-Н ИВАН ЛАЗАРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Уважаеми господин Лазаров,
Приемете поздравленията ми по случай

отбелязването на традиционния празник на
Националния курорт Вършец и на годиш-
нината от създаването му. Използвам по-
вода, за да отправя пожеланията си за
здраве и късмет към всички жители и гости
на общината.

Убеден съм, че ще продължавате да рабо-
тите активно за реализацията на проекти и
инициативи, които ще допринесат за мо-
дернизирането на града. Вярвам, че ще съу-
меете и в бъдеще да използвате богатството
на природните ресурси и архитектурни за-
бележителности за популяризирането на
курорта, за развитието на икономиката и ту-
ризма в общината, за създаването на усло-
вия за по-добър живот на хората тук.

Желая на всички вас много успехи! Чес-
тит празник!

София, 7 август 2015 г.

БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН
АДРЕС

С официална церемония и водос-
вет, отслужен от свещеноиконом
Петко Балджиев, на 03.08.2015 г.
кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров откри ново спортно

съоръжение в града – атракционна
„ледена” пързалка.

Деца от Спортен клуб „Кънки на
лед” – гр. София се представиха с
изящни танци на новооткритата

пързалка.
Пързалката е изградена в рамките

на проект № 2007CB16IPO006-
2011-2-68 „Трансграничният потен-
циал като основа за устойчиво
развитие”, с безвъзмездната финан-
совата помощ на Програмата за
трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъедини-
телна помощ България - Сърбия.
Община Вършец е бенефициент и
водещ партньор по проекта, а оста-
налите партньори са: Община
Пирот (Сърбия), Фондация „Мон-
тана утре”- гр. Монтана и Сдруже-
ние „Звоно”(Сърбия). Договорът
беше подписан на 24.07.2014 г. от
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров в Министерство на

регионалното развитие.
Целта на проекта е да се подобри

социалната инфраструктура в ре-
гиона на Вършец и Пирот в сферата
на образованието чрез спортуване,
и да се засили неговата териториал-
ната кохезия, конкурентоспособ-
ност и развитие чрез
сътрудничество.

Спортното съоръжение се намира
на ул. Република (паркинга пред
къща за гости „Свети Георги“).
Пързалката е с изкуствено тефло-
ново покритие и може да се ползва
целогодишно за пързаляне както с
кънки за лед, така и с ролери, които
могат да бъдат лични или да се на-
емат на място. Атракционната пър-
залка е предназначена за

развлечение, като използването й за
спортно и фигурно пързаляне не е
позволено.

Работното време на пързалка е от
08 до 11 ч. и от 17 до 22 ч. през ля-
тото, и от 10-13 ч. и от 14-19 ч. –
през зимата. Почивните дни са по-
неделник и вторник.

За обслужване на пързалката ще
бъде разкрито едно работно място,
тя ще се охранява със СОТ.

Стойността на инвестицията е 147
260 лева без ДДС. Изпълнител на
обекта е фирма „Тегея 97” ЕООД –
гр. София.

Ползването на пързалката е без-
платно, което е свързано с изисква-
нията на финансиращата програма.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ОТКРИ АТРАКЦИОННА „ЛЕДЕНА“ ПЪРЗАЛКА ВЪВ ВЪРШЕЦ

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъединителна помощ България–Сърбия, Договор № РД 02-29-219/24.07.2014 г.

Официалната церемония по
повод празника на курорта, мине-
ралната вода и Балкана на
07.08.2014 г.започна с изпълнения
на ученически духов оркестър „Де-
филир” при СОУ „Иван Вазов” –
гр. Вършец с ръководител Дими-
тър Пеев. Тази година церемонията
е посветена на кръглата годишнина
- 165 години курорт Вършец.

Официални гости на събитието
бяха: Ивайло Петров – областен
управител на област Монтана, ар-
химандрит Антим – протосингел
на Видинската митрополия, свеще-
ноиконом Петко Балджиев – ено-
рийски свещеник на гр. Вършец,
Иван Барзин – кмет на община
Вълчедръм, Радослав Найденов –
зам.-кмет на община Берковица,
Юлиян Иванов – председател на
ОбС гр. Берковица, ст. комисар

Ивайло Антонов – директор на ОД
на МВР - Монтана, гл. инспектор
Иван Антонов – началник на РУП
– Вършец, Дончо Страшлиев – на-
чалник „Митническо разузнаване и
разследване” – гр. Лом, , инж. Ана-
толи Димитров – изпълнителен ди-
ректор, председател на съвета на
директорите на „Електростарт“ АД
и председател на Общински съвет
– Вършец, Венелин Стефанов –
председател на УС на „ФК „Вър-
шец 2012”, Руси Статков - член на
Надзорния съвет на Агенцията за
приватизация, общински съвет-
ници при ОбС – гр. Вършец.

Празничен благослов и поздрав-
ления към присъстващите на от-
правиха архимандрит Антим –
протосингел на Видинската митро-
полия и областният управител на
област Монтана Ивайло Петров.

В тържественото си слово кметът
на община Вършец инж. Иван Ла-
заров отбеляза: „Отново сме за-
едно тази вечер, за да почетем и се
поздравим за празника на курорта,
минералната вода и Балкана. Но
тази вечер е особена, защото праз-
нуваме една впечатляваща годиш-
нина – 165 години курорт Вършец.
От далечната 1850 г. има писмени
доказателства, които сочат как мес-
тен жител е бил излекуван в топ-
лите минерални „гьолове” около
село Вършец. От тогава започва
този дълъг и труден път на преоб-
разуване от едно малко, бедно пла-
нинско село в Северозападна
България до превръщането му в
този красив и модерен европейски
курорт, какъвто е днес Вършец –
курорт с красиви хотели, с уни-
кална и неповторима алея на чина-

рите, курорт, на който боровият
парк започва от центъра на града и
се слива с Балкана, и всичко това
допълнено с мекия и здравословен
климат, формиран от Северозапад-
ния дял на Стара планина, чудно
хубава природа и гостоприем-
ството на местните жители.Тук е
моментът да благодаря на всички,
които обичат Вършец и го носят в
сърцето си, на всички, които са ра-
ботили и продължават да работят
за неговото развитие и проспери-
тет. Нека бъдем достойни продъл-
жители на делото на д-р Дамян
Иванов, за да може Вършец да
бъде един харесван, обичан и дос-
тоен град, желан за живеене от на-
шите деца.”

Поздравителни адреси по случай
Празника изпратиха: Бойко Бори-
сов – министър-председател на Ре-
публика България, Десислава
Атанасова – народен представител
от ПП ГЕРБ, 12 МИР - Монтана,
Ивайло Петров – областен управи-
тел на област Монтана, Иво Ива-
нов – кмет на община Лом, Симеон
Шарабански – кмет на община
Кнежа и Димитринка Каменова –
кмет на община Берковица.

По традиция официалната цере-
мония завърши с празнична заря,
на фона на песента “Вода” в из-
пълнение на Елица и Стунджи.

След официалната част, празни-
кът продължи с концерт на естрад-
ната легенда Васил Найденов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА
КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2015”
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Общинска администрация Вър-
шец приключи реализирането на
проект: „Развитие и усъвършен-
стване на компетентността и
ефективността на общинска ад-
министрация Вършец”, финанси-
ран от Оперативна програма
„Административен капацитет”
2007-2013 г., съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския
социален фонд.

Договорът за безвъзмездна фи-
нансова помощ № М 13-22-86 бе
подписан на 06.08.2014 г. от кмета
на община Вършец инж. Иван Ла-
заров.

Заключителната пресконферен-
ция за отчитане на извършените
основни дейности и постигнатите

резултати по проекта, се проведе
на 30.07.2015 г. в Заседателната
зала на Общинска администрация
– Вършец.

Основна цел на проекта: Пови-
шаване на адаптивността и квали-
фикацията на служителите в
общинска администрация Вършец,
чрез усвояване на нови и развитие
на придобити знания и умения.

Конкретни цели:
1. Повишаване на квалифика-

цията на общинските служители на
община Вършец чрез обучение в
сферите на тяхната компетентност;

2. Повишаване на мотивацията на
общинските служители на община

Вършец чрез осигуряване на равни
възможности за професионално и
кариерно развитие;

3. Постигане на ефективна орга-
низация, координация и контрол в
работата на общинска администра-
ция Вършец чрез участие в адек-
ватни и актуални обучителни
програми.

Основни дейности по проекта:
1. Административно управление

на проекта;
2. Провеждане на тръжни проце-

дури за избор на изпълнители;
3. Провеждане на обучения в Ин-

ститута по публична администра-
ция;

Общо обучени служители: 26.
4. Организиране и провеждане на

обучения по ключови компетен-
тности, по темите: „Етика в адми-
нистрацията и социални
отношения”; „Ефективни прего-
вори и справяне с конфликти”;
„Умения за ефективно водене на
работни срещи”;

Общо обучени служители: 110;
5.Дейности за информация и пуб-

личност.

Общата стойност на проекта за
безвъзмездна финансова помощ е
96 538,41 лева, а срокът за изпъл-
нение - 12 месеца.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

при СОУ „Иван Вазов” – гр.
Вършец поддържаше бодрия
дух на състезателите и доб-
рото настроение на публи-
ката по време на спортните
изяви през празничните дни.

МАЖОРЕТНИЯТ
СЪСТАВ

Тематична вечер, посветена на
комиците и талантите организира
Община Вършец на 4 август, в
рамките празничната програма на
града.

Талантливите актьори Милена
Маркова – Маца, Йордан Господ-
инов – Дачко и Атанас Бончев –
Наката от телевизионното шоу
„Аламинут” се появиха на откри-
тата сцена пред НЧ „Христо Ботев
1900” чрез скеча „Бабичка-Въл-
шебничка”, и зарадваха почитате-
лите си с комедийно шоу на живо.

„Аламинут” е първото за българ-
ския телевизионен ефир игрално
филмово скеч шоу. Създадено
през 2005 г. по идея на Робин Ка-
фалиев (автор и режисьор), шоуто
продължава да се излъчва и до

днес по bTV и профилираните ка-
нали на bTV Media Group.

Във вечерта на талантите ви-
дяхме и концерт на Радо Михов и
рок група „Slaff“. Пловдивчани-
нът Радослав Михов е един от 12-
те финалисти в ТВ шоуто
„България търси талант 2015”.
Освен като самостоятелен изпъл-
нител, Радо свири и пее в група
Slaff - софийско-пловдивско-
варненска група, която се пред-
ставя предимно с авторски
поп-рок композиции.

Те изпълниха много авторски
парчета, включително и песента
"За да си с мен", с която Радо
Михов се представи на финала на
„България търси талант 2015”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕЧЕР НА КОМИЦИТЕ И ТАЛАНТИТЕ

Дори и да не сте почитатели на
оперното пеене и класическата му-
зика, пловдивчанките Биляна Ан-
дрончева, Денислава Станева и
Петя Вардева ще ви накарат от раз
да се влюбите в този стил музика
и да го заобичате до края на жи-
вота си. Талантливите момичета от
трио „Сопрано” – единственото
дамско оперно трио сопрани у нас,

наложило своето неповторимо зву-
чене и излъчване на сцена, изне-
соха концерт на живо на откритата
естрада пред читалището във Вър-
шец в тематична вечер, посветена
на класиката.

На 5 август, в рамките на Праз-
ника на курорта, минералната вода
и Балкана „Вършец 2015” те из-
пълниха пред многобройната пуб-
лика популярни класически
произведения, евъргрийни, поп-
песни с привкус на оперно зву-
чене, популярните и обичани
руски песни "Подмосковные ве-
чера", "Калинка" и "Дорога даль-
няя", вечните български песни
„Хубава си, моя горо”, "Я кажи ми,
облаче ле бяло" и „Моя страна, моя
България”.

Във вечерта, посветена на класи-
ката, със свои изпълнения се
включиха и възпитаниците на
старши-треньора Веселин Ковачев
от Клуб по спортни танци
„ОГОСТА данс” – гр. Монтана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕЧЕР НА КЛАСИКАТА
С ТРИО „СОПРАНО”

Васил Найденов - обичан от ня-
колко поколения българи, взриви
многобройната публика, дошла на
концерта му на 7 август, с вечните
си и непреходни хитове, песни от
филми, акапелни изпълнения и по-

нови диско парчета. Заедно с него
пяха Снежи и Руми от група „Трик”.
Умението на Васил Найденов да об-
щува с публиката, талантът и про-
фесионализмът му, добре
подбраният репертоар допринесоха
за многократното му извикване на
бис и за чудесното настроение на
присъстващите, които се забавля-
ваха от сърце и пяха заедно с из-
пълнителя.

Във вечерта на сръбската музика
по време на Празника на курорта,
гост-изпълнител бе звездата на
сръбската естрада Неда Украден,
наричана от почитателите й „бал-
канската Тина Търнър”. На откри-
тата сцена пред читалището във
Вършец тя изнесе 2-часов концерт
на 8 август, заедно с Душан Башич
– композитор, текстописец, музи-
кант, певец и нейн продуцент. Жи-
телите и гостите на града пяха
заедно с изпълнителката вечните й

хитове "Зора е" и "Шуми, шуми,
яворе". В репертоара й по време на
концерта бяха включени и фолк
песни на български език, сред които
известната „Бяла роза”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЕСТРАДНИТЕ ЛЕГЕНДИ ВАСИЛ НАЙДЕНОВ И
НЕДА УКРАДЕН НА ВЪРШЕЧКА СЦЕНА

Този документ е създаден по проект № М13-22-86/06.08.2014 г. „Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на
общинска администрация Вършец”. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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На 06.08.2015 г. на алеята пред
сградата на Община Вършец,
около 80 малки художници участ-
ваха в традиционния конкурс за
детска рисунка на асфалт по време
на Празника на града.

Тази година темата на конкурса
бе “165 години курорт Вършец”.
Целта беше да се провокира детс-
кото въображение, за да бъде нари-

суван Вършец и представени него-
вите лечебни фактори – минерал-
ната вода, Балкана, чистият
въздух, красивата природа, допри-
несли за развитието му като ку-
рорт.

Художниците работиха в две въз-
растови групи – до 10 и над 10 го-
дини, след което жури в състав:
Гошо Александров – художник,

преподавател по изобразително из-
куство в СОУ «Иван Вазов»,
гр.Вършец и Даниела Лилова –
представител на Община Вършец
излъчи победителите в двете въз-
растови групи.

При малките І място спечели Па-
мела Василева от Вършец; ІІ място
– Цветислав Цветанов от Вършец;
ІІІ място – Патрисия Канева от
Гурково. Поощрителна награда по-
лучи Юан Симард от Еседер,
САЩ, а награди за най-малък
участник получиха Симона, Митко
и Еми, всички на 2 годинки, от
Вършец.

При голямата възрастова група І
място зае Ферида Рейхан от Испе-
рих; ІІ място – Мадлина Найде-
нова от София, ІІІ място – Виктор
Илянов от София. Поощрителна
награда във възрастовата група над
10 години получиха Патрик Ми-
хайлов от София.

Грамоти и предметни награди на
победителите връчи заместник-
кметът на община Вършец Петър
Стефанов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДЕЦА РИСУВАХА ВЪРХУ АСФАЛТ КУРОРТА ВЪРШЕЦ

На алеята с чинарите в центъра на
Вършец, по традиция в рамките на
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана се откри така нарече-
ната Алея на занаятите.

Тази година броят на участниците
в нея бе рекордно голям – 28 худож-
ници, дърворезбари, грънчари, би-
жутери, майстори на плетива и
гоблени, на мозайки и пана от ес-
тествени материали, на сувенири,
декоративни свещи, домашни сладка
и конфитюри, на кукли, чипровски
пътеки и пана, на гипсови фигури,
битови тъкани и картички, бяха из-
ложили своите произведения под зе-
ления тунел на старите чинари.

Освен представители от Вършец,
имаше и много участници, дошли
специално за празника от Троян, Ру-
дарци, Велико Търново, Монтана,
Чипровци, Горни Лом, Кнежа,
Враца, Вълчедръм, Плевен, Видин,
Тръстеник. Всички се бяха поста-
рали да изработят и покажат нещо

уникално. Пъстрите шарки на тро-
янските керамични съдове радваха
очите на минувачите, богатият асор-
тимент от сувенири, накити, ръчно
изработени чанти, аксесоари, до-
машни сладка от дъхави горски пло-
дове, приготвени по традиционна
българска рецепта, изделия от дърво,
привличаха посетители и купувачи.

На Алеята на занаятите бе праз-
нично, пъстро, красиво. За поредна
година се насладихме на изящест-
вото и красотата, родени от сръчните
ръце на майсторите и художниците-
приложници.

Участниците в Алеята на занаятите
получиха грамоти от името на кмета
на община Вършец инж. Иван Лаза-
ров и пожелания да се множат тех-
ните успехи и красотата, която
създават дълги години да радва
всички, защото сътвореното от
„златните” им ръце е непреходно във
времето.

Евелина ГЕОРГИЕВА

АЛЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ

По традиция вече 165 години мест-
ните жители отдават почит на кра-
сивата природа, на величествения
Балкан и лечебната минерална вода,
чрез ежегодно организирания от Об-
щината Празник на курорта, мине-
ралната вода и Балкана.

Тази година Празникът продължи
от 3 до 9 август и бе наситен с мно-
жество събития, отразени в отделни
репортажи във вестника ни.

Пет години от създаването на „Рай-
ски водопад“ над м. Иванчова по-
ляна отбелязаха туристите и
любителите на природата.

Със самостоятелен концерт по
време на празника зарадва своите
фенове рок група „GLOCK“ в тема-
тичната вечер на рока.

Утрото на 8 август събра малките
жители и гости на Вършец на весел
детски празник със забавните персо-
нажи – клоуна Смехурко и принцеса
Бел, в които се превъплътиха анима-
торите от парти агенция „My Ivent” –
гр. София. Сред много настроение,

музика, танци, игри и забавления,
децата изживяха приятни мигове на
сцената на НЧ „Хр. Ботев 1900” и
получиха много награди и балони.

Кино на открито в летния амфи-
театър в Боровия парк събра кино-
маните на прожекции на
анимационни и игрални филми, про-
изводство 2014 г.

Комедийните постановки „Анна
Бижуто” от Марк Камолети и „Ан-
глийски прозорец” от Рей Куни на
театрална формация „Медека“ към
НЧ „Хр- Ботев 1900” - гр. Вършец
разсмиваха зрителите в три от вече-
рите на Празника.

Надяваме се, че след края на Праз-
ника всички – и участници, и зри-
тели, си тръгват удовлетворени от

чутото и видяното по време на из-
явите от богатата и разнообразна
празнична програма, заредени с бод-
рост и настроение, и със спомена за
незабравимите впечатления от кра-
сивия Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ

На 3 август, в първия ден от Праз-
ника на курорта, минералната вода
и Балкана „Вършец 2015”, извест-
ният наш семеен дует Севдалина и
Валентин Спасови, заедно с танцов
ансамбъл, изнесоха самостоятелен
концерт на откритата сцена пред
НЧ „Христо Ботев 1900”.

Дуетът представи пред местната
публика своите авторски хитови
песни „Сине, сине”, „Прекланям се
пред тебе, майко”, „Българийо
свята”, „Сватба”, донесли им слава
в България и чужбина, а така също
и други популярни и обичани на-
родни песни от пиринския край.

Севдалина и Валентин Спасови са
едни от първите изпълнители и ав-
тори, които създават нова авторска
музика на фолклорна основа. Твор-
ческият им стил се отличава със
съвременно претворяване на народ-
ната музика, предимно от Пирин-
ския регион на България и нейното
доближаване до светоусещането на
съвременния българин, чрез ориги-
налното вграждане на фолклорни

елементи в старата градска и шла-
герната песен.

Те са автори и продуценти на 8-те
албума, които са издали досега. На
фестивала „Пирин фолк” през 1993
г. са отличени едновременно с І и ІІ
награда за авторските си песни
„Сине,сине” и „Прекланям се пред
тебе, майко”.

По време на концерта изпълните-

лите зарадваха своите почитатели с
новината, че златният хит “Сине,
сине” вече е включен в световно
академично издание на Чикагски
университет в САЩ, придружено
от компактдиск на хитови песни от
Балканите и Източна Европа и че
песента вече е преведена и се из-
учава на няколко езика по света.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОНЦЕРТ НА СЕВДАЛИНА И ВАЛЕНТИН
СПАСОВИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Нестинарско шоу събра около
1000 души в местността „Иванчова
поляна” на 9 август вечерта, в по-
следния ден от Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана.
По време на шоуто, продължило де-
сетина минути, нестинарите – се-
мейство Мая и Румен Манолови
изиграха нестинарски танц, който
публиката аплодира горещо, загреб-
ваха и разпръскваха живи въглени с
голи ръце, пренесоха през огъня
дете от публиката и дори си запа-
лиха цигара от въгленче, докато
танцуваха боси по жаравата.

„Играем нестинарски танци от 30
години, с нас са и музикантите ни -
Живко, на тъпана и Кирчо – на гай-
дата. Всичко е истинско – и огънят,
и нашите крака. Тези танци са ма-
гически, висша сила ни дава шанс
да ги показваме, без да изпитваме
болка от ходенето върху жаравата.

Огънят лекува, дава здраве, разваля
магии и зарежда с енергия”, катего-
ричен е Румен.

„Нестинарският танц се изпъл-
нява за здраве и берекет. Зрителите,
присъствали на такова шоу, след
това се чувстват физически здрави
и психически уравновесени, зареж-
дат се с енергията на огъня. Тъмни-

ната, музикалният съпровод на
тъпан и гайда, магията на танца,
придават на ритуала особена коло-
ритност и мистицизъм, понякога
довеждат даже някои от зрителите
до подобие на транс”, сподели ръ-
ководителят на групата Румен Ма-
нолов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗА ПРЪВ ПЪТ НЕСТИНАРИ ЗАБАВЛЯВАХА НА
ЖИВО ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ВЪРШЕЦ
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Днес, 13.08.2015 г. (четвъртък)
от 16:00 ч., на основание чл. 23,
ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2
от Правилника за организация и
дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общин-
ската администрация за мандата
2011-2015 г. се проведе заседание
на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска
администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 поло-
жили клетва общински съвет-
ници. Отсъстват д-р Р. Дамянова.

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, инж. агр. Д. То-
дорова-секретар на община Вър-
шец, К. Тачева-Директор
дирекция „ОА“, И. Димитров –
кмет на с. Спанчевци и Е. Гео-
ргиева-гл. експерт
„Информационно обслужване“.

Заседанието беше открито и ръ-
ководено от инж. Анатоли Ди-
митров – председател на
Общински съвет -Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на ре-

шение по Докладна записка
№271/10.08.2015 г. за актуализа-
ция на Разчет за финансиране на
капиталовите разходи на община
Вършец за 2015 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров
- кмет на община Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Пра-
вилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и

взаимодействието му с Общин-
ската администрация за мандата
2011 – 2015 г., дневния ред бе
приет единодушно: 12 гласа
“за”,“против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие
следното решение:

РЕШЕНИЕ № 693
На основание чл. 124, ал. 2 от

Закона за публичните финанси,
чл. 23, ал. 3 и 4 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на
тригодишната прогноза за мест-
ните дейности и за съставяне, об-
съждане, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община
Вършец, и чл. 21, ал. 1, т. 6 от За-
кона за местното самоуправление
и местната администрация, Об-
щински съвет – Вършец извър-
шва вътрешни промени в Разчета
за финансиране на капиталовата
програма на община Вършец за
2015 г., по обекти и източници на
финансиране, съгласно приложе-
ния проект на Разчет за финанси-
ране.

Гласували поименно: “за” – 8–
инж. А. Димитров, А. Николова,
д-р Б. Бонев, О. Яничкова, д-р Ц.
Велизаров, И. Андров, А. Стан-
чева и П. Пенчев,“против” – 1 -
С. Сълков; “въздържали се”–3 -
Б. Христов, Т. Кънчев и С. Си-
меонов

Поради изчерпване на днев-
ния ред, председателят на Об-
щински съвет – Вършец закри
заседанието в 16:15 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 67

В Бюрата по труда в цялата
страна започна приемането на до-
кументи по проект „Старт в ка-
риерата“.

За работа в администрацията –
централна, областна и общинска,
могат да кандидатстват младежи с
висше образование и без стаж по
специалността. Срокът за под-
аване на документи е до края на
септември.

На висшистите до 29-годишна
възраст ще бъде дадена възмож-
ност да натрупат трудов стаж и
опит по своята специалност в рам-
ките на 9 месеца. Програмата им
осигурява месечно възнагражде-
ние от 430 лв., както и изплащане
на социални и здравни осигу-
ровки, допълнителни възнаграж-
дения по Кодекса на труда,
годишен платен отпуск и отпуск
поради заболяване за сметка на
работодателя.

Кандидатите трябва да са на въз-
раст до 29 ненавършени години
/към 30 септември 2015 г. вклю-

чително/. Те трябва да имат завър-
шено висше образование, съот-
ветстващо на посоченото от
работодателя за заемане кон-
кретно работно място, да са ре-
гистрирани в Дирекция "Бюро
по труда" като безработни или
трудово заети, без трудов стаж по
придобитата специалност.

Списъците с работни места
могат да бъдат намерени на елек-
тронната страница на Агенцията
по заетостта или във всяко Бюро
по труда.

До 30 септември (включително),
кандидатите могат да подават в
Дирекциите "Бюро по труда" по
регистрация комплект документи
със Заявление за участие по Про-
грамата, в което посочват ведом-
ствата, за които кандидатстват и
съответните работни места. Всяко
лице може да кандидатства едно-
временно за три работни места, но
само за едно работно място при
един работодател по Програмата.
Документите се подават лично.

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА
ДОКУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА

"СТАРТ В КАРИЕРАТА"

Копривщица е разположена в
малка котловина в пазвите на
Средна гора. Градчето дължи из-
вестността си на привлекателен
туристически обект със своята са-
мобитна възрожденска архитек-
тура. Това е град-музей на старите
български къщи, на калдъръме-

ните улици и сводести мостове. И
отново община Вършец се пред-
стави достойно със своите само-
дейни колективи от с. Черкаски, с.
Спанчевци и с. Г. Озирово. За пос-
тижения в представянето полу-
чихме грамота от Министерството
на културата, плакет и възможност

за професионален запис на песен
в БНР. Там, на копривщенските
сцени, още един път доказахме, че
песента, танцът и обичаите са
най-чудесната стихия на бълга-
рина – огледало на народната
душа и народния бит. И трите ко-
лектива сърдечно благодарим на
кмета на община Вършец г-н Иван
Лазаров за осигурения автобус и
на г-жа Лорета Ценова – пиар на
областна администрация Мон-
тана, за добрите й организаторски
качества.

Лично аз благодаря на всички вас
– самодейци за това, че достойно
представихте община Вършец.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета 1935”

с. Черкаски

НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКОТО
НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО В КОПРИВЩИЦА

Необичайно високите дневни
температури и продължителното
засушаване, в съчетание с небреж-
ното човешко поведение, рязко по-
вишават вероятността от
възникване на запалвания и по-
следващи пожари в тревните и гор-
ски площи около градовете.

За да се предотвратят пагубните
за природата и хората последици
от такива пожари, е необходимо да
се знае следното:

- Забранено е паленето на стър-
нища и суха растителност в позем-
ления и горски фонд. Деянието е
инкриминирано – чл.331, ал.2 от
НК: „Който запали стърнище,
вследствие на което предизвика
пожар в горския фонд, се наказва с
лишаване от свобода до 3 години и
глоба от 500 до 5000 лв.”.

- Небрежното боравене с огън е
най-честата причина за възникване
на пожари от такова естество. За-
това трябва да се спазват правилата
за палене на огън в гората. Мястото
се определя след преценка на по-
жарния риск за околните насажде-
ния, по възможност трябва да е в
близост до вода (язовир, река,
ручей, извор, чешма). Огнището се
подготвя кръгло, с диаметър до 1 м
и се огражда с венец от камъни с
височина около 20 см. или се вко-
пава в земята, като извадената от
него пръст се насипва по перифе-
рията. Огнището се огражда с ми-
нерализована ивица – това е ивица,
почистена от цялата тревна маса до
почвения слой. В никакъв случай
огънят не се оставя без наблюде-

ние. Мястото не се напуска от хо-
рата, преди да е напълно изгасен.
При ветровито време не се пали
огън-летящите искри и въглени
разпространяват огъня в неочак-
вани посоки, той се разраства и об-
хваща огромни площи за кратко
време. Така „безобидните” горящи
треви могат да причинят мащабен
горски пожар.

- При разходка в околностите на
града или при движение с автомо-
бил е абсолютно недопустимо да
бъде изхвърлена незагасена угарка
от цигара. Макар и малка по раз-
мери, тя притежава достатъчна
„огнева мощ” да запали сухата
тревна растителност при попада-
нето си върху нея.

- Изхвърлянето на стъклен амба-
лаж или стъклени парчета сред су-
хата растителност има ефект на
лупа вследствие продължителното
слънчево нагряване и също се пре-
връща във фатален огнеизточник.

Препоръки в случай на пожар в
природата :

Не губете време. Незабавно се
обадете на телефон 112.

Дежурните диспечери ще при-
емат сигнала. Специализираните
пожарни автомобили ще пристиг-
нат възможно най-бързо, в зависи-
мост от отдалечеността на мястото
и проходимостта на пътя.

До пристигане на пожарните
екипи започнете гасителни дей-
ствия – разбира се, след разумна
преценка на риска и опасността за
Вашия живот и здраве.

Използвайте наличните в приро-
дата гасителни средства – ръчно
приготвени метли (тупалки), които
се приготвят от сноп начупени
клони. Работа вършат също лопати
и други предмети, чрез които огъ-
нят може да бъде „задушен”. При
пожари във високи гористи мест-
ности, отдалечени от естествени
водоеми, е необходимо подвозване
на вода до мястото на пожара – из-
ключителна важна е бързата коор-
динация с местните власти за
изпращане на водоноски.

За да не попаднете в капана на ог-
нената стихия, е важно да позна-
вате „логиката” на горския пожар –
той се разпространява по посока на
вятъра и „пълзи” по склона нагоре
– от ниските към високите планин-
ски части. Следователно Вашият
маршрут за излизане е в точно об-
ратната посока – надолу по склона
и срещу вятъра. Движете се об-
ратно на пожара, перпендикулярно
на фронта му. Потърсете безопасно
място – излаз на река, широка по-
ляна или широк път!

През летния пожароопасен сезон
е изключително важно да бъдем
разумни, предвидливи и внима-
телни, за да съхраним себе си и
природата около нас!

Правилата, които трябва да се
знаят и спазват, са детайлно разпи-
сани в Наредба № 8 от 11.05.2012г.
за условията и реда за защита на
горските територии от пожари на
МВР и МЗХ.

От ръководството на
РСПБЗН - Берковица

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОДЪЛЖИЛОТО
ЗАСУШАВАНЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

Семейство Цветана и Георги
Найденови отпразнуваха на 8 ав-
густ 2015 г. златната си сватба. С
чаша шампанско двойката си по-
жела още дълги години щастлив
семеен живот.

Вече половин век те са заедно,
делят трудното ежедневие, нераз-
делни са в радости и неволи.
Синът и дъщерята, снахата и
зетят, внуци, близки и приятели ги
поздравиха от сърце по случай

юбилея, като им пожелаха да съх-
ранят красивите отношения и за в
бъдеще, да живеят все така в сго-
вор и подкрепа. Да предават
своята мъдрост и на идните поко-
ления, и да се гордеят с пътя,
който заедно са извървели до тук.

„Бъдете живи и здрави и остаря-
вайте заедно до следващата бри-
лянтна сватба!” – пожелаха
гостите на юбилярите.

Цветелина КРУМОВА

ЧЧЕЕССТТИИТТОО !!
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Близо 370 участници от 21 населени
места показаха богатството на бъл-
гарския фолклор по време на тради-
ционното надпяване и надиграване
„Балкана пее”, организирано от Об-
щина Вършец в последния ден от
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана „Вършец 2015”. 

На 9 август в местността „Иванчова

поляна” – най-високата точка от мест-
ния лесопарк, в 6-часовата програма,
която нямаше конкурсен характер,
взеха участие певци, танцьори и му-
зиканти от всички възрасти. Най-мал-
ката участничка-певица бе на 7
годинки, а най-възрастният – музи-
кант на достолепната 85-годишна въз-
раст.

На откритата сцена се представиха
самодейни колективи и индивиду-
ални изпълнители от читалища, пен-
сионерски и фолклорни клубове от

областите Монтана, Враца, Плевен,
Видин и София, и разбира се, мест-
ните фолклорни групи и състави от
всички населени места на община
Вършец. Дебют в „Балкана пее” бе
участието на двете новосформирани
певчески групи към читалището и
пенсионерския клуб в с. Драганица.

Много от самодейците идваха за
пръв път на празника, някои бяха
дошли чак от Плевенско, Видинско,
Бобов дол, за да участват в надпява-
нето. Имаше и стари познайници,

като двойката пенсионери Христина
и Крум от Монтана, които не пропус-
кат да дойдат тук всяка година, за да
се представят с изпълненията си на
устни хармоники и дудук, пременени
както подобава с вълнените носии,
чорапи и калпаци, въпреки 35-граду-
совата жега. Всички групи и състави
получиха грамоти за участие във фол-
клорния празник от името на кмета на
община Вършец инж. Иван Лазаров.

Стотиците жители и гости на курор-

тния град, излезли сред природата,
отпуснаха душите и сърцата си, пог-
лъщайки красотата и богатството на
българския фолклор, кристално чис-
тия планински въздух, и търсеха про-
хлада в сянката на боровете наоколо.
Доброто настроение се допълваше и
от апетитното ухание, носещо се от
скарите с кебапчета, и от студената,
пенлива бира – на празник, като на
празник!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ФОЛКЛОРЕН  ПРАЗНИК  „БАЛКАНА  ПЕЕ”

На 3 август в Градската художест-
вена галерия на Вършец бе открита
изложба от пленер по живопис на
тема: „165 години курорт Вършец”.  

В продължение на една седмица 15
утвърдени майстори на четката рису-
ваха забележителностите на Вършец,
неговата история, традиции и нас-
тояще. В залите на галерията твор-
ците изложиха общо 30 произведения
на изкуството. В пленера участваха
членове на дружеството на монтан-
ските художници „Тенец”, сред които
и двама местни художници  - Георги
Паунов - Горчо и Гошо Александров,
а така също и гостуващи художници
от София, Русе, Варна, Троян, Лом и
Пазарджик. 

На откриването на изложбата при-
състваха зам.-областният управител
на област Монтана Нина Петкова,
представители на Областна адми-
нистрация Монтана, председателят на
Дружеството на монтанските худож-
ници „Тенец” Дончо Планински, кме-
тът на община Вършец инж. Иван

Лазаров, зам.-кметът и секретарят на
общината Петър Стефанов и инж.Да-
ниела Тодорова, общински съвет-
ници, общественици, граждани и
гости на Вършец. 

Нина Петкова изрази задоволството
си от това, че качеството и нивото на
участниците в пленера всяка изми-
нала година става все по-добро, и по-
жела на жителите на общината да

имат много повече повече хъс за ра-
бота в този хубав курортен град град,
и повече сплотеност, защото когато
има една сплотена общественост не-
щата наистина се случват.

Участниците в пленера подариха на
Община Вършец по една своя кар-
тина за обогатяване на безценния
фонд от произведения на наши и чуж-
дестранни творци, с които разполага

градската художествена галерия. 
Дончо Планински връчи на кмета на

Вършец почетния знак на дружест-
вото на монтанските художници
«Тенец» за добрата съвместна дей-
ност по дългогодишното организи-
ране и провеждане на пленера, и за
приноса ме за популяризиране твор-
чеството на художниците от региона.

Художниците получиха грамоти от
кмета на общината инж. Иван Лаза-
ров за участието си в пленера по жи-
вопис „165 години курорт Вършец”. 

Един от участниците в пленера -
Румен Статков от София, добил све-
товна слава заради таланта си и един
от авторите на проекти за национален
герб на България през 1995 г , носещ
ярко изразена национална символика,
сподели: «Най-безценното според
мен за бурното развитие на Вършец
като курорт е това, че в началото на
миналия век тук са пребивавали хо-
рата на изкуството – известни и ут-
върдени български писатели,
художници, поети, артисти, защото

именно хората на изкуството възпяват
един град. Ние, художниците можем
заедно с общината да помислим по
какъв начин, докато трае празника на
града, да вземем още по-активно
участие. Имаме много идеи, които
биха могли да бъдат реализирани, на-
пример не само ние, художниците да
нарисуваме и изложим свои картини,,
а да работим с деца, да ги обучаваме,
да се рисува на живо с тях и да се от-
крие една изложба на края  като визия
какво се случва в града по време на
празника. Алеята с чинарите напри-
мер е рисувана много пъти, но всеки
творец може да я интерпретира по
различен начин в творбите си, да я
види под друг, по-различен
ъгъл.Всяка година по време на пле-
нера една моя творба е посветена на
емблематичните, знакови за Вършец
неща. Тази година реших да увеко-
веча образа на д-р Дамян Иванов, за
да продължа паметта на поколенията
за него.” 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗЛОЖБА ОТ ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС „165 ГОДИНИ КУРОРТ
ВЪРШЕЦ” ОТКРИХА В ГРАДСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

На 7 август в експозиционната зала
на Общинския музей във Вършец
официално бе открита новата доку-
ментална изложба „165 години ку-
рорт Вършец”. На откриването
присъстваха зам.-областният управи-
тел на област Монтана Нина Петкова,
зам.-кметът на община Вършец
Петър Стефанов и секретарят на об-
щината Даниела Тодорова.

Изложбата е съставена от 34 фото-
графии в размер 30 x 40 см, от които
18 са посветени на 20-те и 30-те го-
дини на миналия век, 7- на съвремен-
ните лечебни и СПА центрове и 9
снимки - на природните забележител-
ности на Вършец. Изложени са лични
вещи на емблематичния за Вършец д-
р Дамян Иванов и е отбелязан огром-
ния му принос за развитието на
курорта. 

В експозицията са включени още:
снимков албум от Празника на ку-
рорта и минералната вода от 1971 г.,
колекция от значки и плакети, с които
са се отбелязвали ежегодните праз-
ници на курорта, колекция от първите
броеве на в. „Вършец” (1938 г.-1942

г.), в които е отразено скоростното
развитие на курорта в началото на ми-
налия век и изключителната му попу-
лярност сред светските среди, и др. 

През 1850 г. вършеченинът Димитър
Ненов Лучков паднал от дърво и по-
лучил множество натъртвания и кон-
тузии, и дълго време не успявал да се
възстанови. Тогава, след обсъждане,
местните старейшини решили да из-
копаят и почистят топлата „локва” и
тайно да потапят болния във водата.
След като болният направил около 20
къпания, привдигнал се и започнал да
ходи. По-късно отново заровили
гьола от страх да не се разчуе сред
турското население, което щяло да за-
сили посещаемостта му. Именно този
случай в историята на Вършец пос-
тавя началото на лечението с мине-
рална вода и се смята за рождена дата
на курорта, тъй като след него хората
се запознават с лечебните свойства на
минералната вода, и започва разви-
тието на курортна практика в селото.
Така през 1860 г. врачанският първе-
нец Христо Савов се излекувал от
ревматизъм, след като направил 20-25

къпания. Скоро след като успял да се
излекува, Савов разгласил за мине-
ралните извори във Вършец, което
довело до засилване на посещае-
мостта на изворите. 

През 1885 г. са направени и първите
постройки на баните и се слага нача-
лото на уредено и контролирано по-
сещение на лековитите води.
Постепенно се стигнало и до изграж-
дането на модерна банска постройка
през 1910 г. За директор на банята е
назначен д-р Дамян Иванов, а скоро
след това се залесяват площите в бли-
зост до сградата с бял и чер бор.

Следват години на засилен интерес
и усърдна работа, чиито резултат са
новопостроените здания на Казиното
(1924 г.) и Новата баня (1930 г.). Пос-
тепенно локацията на центъра на се-
лото се измества в посока банския
комплекс, като в последвалите години
се появяват множество санаториуми
и почивни станции. Днес във Вършец
има модерни СПА центрове, отгова-
рящи на съвременните изисквания за
лукс и комфорт.

Експозицията проследява в послед-

ователност развитието на курорта
Вършец, като целта й е да направи
сравнение между различните пе-
риоди и да открие надграждането във
всеки следващ етап. Показва стре-
межа на съвременното вършечко об-
щество да се доближи до висотите на
модерните СПА центрове, базирайки
се на здравия фундамент, завещан от
предходните поколения. 

Изложбата цели да обхване цялата
тази поредица от събития и да я пре-

върне в празник. Празник е не отбе-
лязването на дата или някакво съби-
тие, празник е когато се излезе от
ежедневието и неговата монотонност.
Празникът е особен ден, който не е
част от другите дни. Той е извън тях-
ната „върволица” и отбелязва всичко
натрупано по време на тяхната посто-
янност. Да, тези дни във Вършец е
празник и Вършец празнува всичко
онова, което е до сега.

Благовест ДРАГИЕВ

ИЗЛОЖБА „165 ГОДИНИ КУРОРТ ВЪРШЕЦ”
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За трета поредна година Община
Вършец и Конна база „Вършец“ ор-
ганизираха конни състезания по пре-
скачане на препятствия за купата на
Община Вършец. Атрактивното съ-
битие се проведе на състезателен пя-
съчен плац край Вършец на
30.07.2015 г., като част от програмата
на Празника на курорта, минерал-

ната вода и Балкана „Вършец 2015”. 
В състезанието взеха участие 50

състезатели с 60 елитни коня от над
20 клуба от цяла България – София,
Плевен, Вършец, Етрополе, Хайре-
дин, Монтана, Бутан, Враца, Мизия,
Кнежа и др. Любителите на конния
спорт се насладиха на невероятното
майсторство на жокеите и се възхи-

тиха от перфектната и професио-
нална организация на турнира. Стю-
ардите, съдиите и паркур-майсторът
бяха от Националната федерация по
конен спорт. 

Състезанието беше разделено в 4
паркура.

Първият бе демонстративен - ро-
зетки, с височина 80 см. 

Вторият паркур бе с височина 100
см (4-5-годишни коне). В тази кате-
гория първото място завоюва Антон
Дацински от Клуб по конен спорт
„Садовец” – гр. Плевен, второто
място грабна Яница Яшинова от
Клуб по конен спорт – с. Бутан, на
трето място се класира Юлия Мла-
денова от Клуб по конен спорт „Ин-
тегра” – гр. София. 

В третото изпитание – отворен бърз
паркур, височина 110 см първи се
класира Ленко Ангелов от Клуб по
конен спорт «Болкан Хорсиз» - гр.
Етрополе, а негови подгласници ста-
наха Живко Митев от Клуб по конен
спорт «Сторгозия» - гр. Плевен и

Бойчо Колев от София. 
Най-тежко бе последното изпита-

ние - отворен баражен паркур с ви-
сочина 120 см. В него първото място
завоюва Теодор Попов от Клуб по
конен спорт „Вършец 2014”, втори се
нареди Ленко Ангелов от Клуб по
конен спорт „Болкан Хорсиз” – гр.
Етрополе, а трети се класира Олег

Горанов от Клуб по конен спорт - с.
Бутан. 

Победителите получиха купи, ме-
дали и парични награди от кмета на
община Вършец инж. Иван Лазаров. 

Раздадените паричните премии в
четирите паркура са на обща стой-
ност 1300 лева. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

ТУРНИРЪТ ПО ТЕНИС НА
МАСА СЪБРА ДВАДЕСЕТ
И ШЕСТ ПРЕТЕНДЕНТИ

В рамките на Празника на курорта,
минералната и вода и Балкана „Вър-
шец 2015” община Вършец органи-
зира турнир по тенис на маса, който
се проведе на 04.08.2015 г. в залите
на Общински детски комплекс. 

Участниците бяха разделени в две
възрастови групи: деца до 16-го-
дишна възраст и мъже над 16 години. 

В турнира се включиха общо 26
участници – 14 мъже и 12 деца, като
най-малкият участник бе на 7 го-
дини. Състезанието бе по двойки, по
метода на елиминирането.

В първата възрастова категория по-
бедители станаха: Благовест Мари-
нов (І място), Ангел Стефанов (ІІ
място) и Валентин Николов (ІІІ
място), и тримата от Вършец. 

При мъжете победител стана Гео-
мил Иванов от Враца, втори се кла-

сира Данаил Петков от Шумен, а тре-
тото място завоюва Найден Недков
от Вършец.

Класиралите се на призовите места
получиха грамоти и предметни на-
гради, осигурени от Община Вър-
шец.

Главен организатор на турнира по
тенис на маса бе Ваньо Пеев, а съдии

– Тошко Евлогиев и Найден Борисов.
Евелина ГЕОРГИЕВА

ТРАДИЦИОНЕН ОБЩИНСКИ
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ

В БОРОВИЯ ПАРК
В общинския турнир по волейбол

тази година се включиха общо 8 от-
бора – мъже от Вършец, Монтана и
Берковица. 

Турнирът стартира на 4 август, а
финалните срещи се играха на 6 ав-
густ на волейболното игрище в Бо-
ровия парк. Организатор и главен

съдия по време на първенството бе
Ваньо Пеев, а съдии – Ваньо Пеев и
Тошко Евлогиев.

Победителите получиха купата на
Община Вършец, медали, грамоти и
парични премии, съответно за І
място - 90 лева, за ІІ място – 60 лева
и за ІІІ място – 30 лева, връчени им
от зам.-кмета на община Вършец
Петър Стефанов. 

На І място се класира отборът на
Берковица с капитан Данко Петров,
ІІ място зае отборът на Монтана с ка-
питан Алберто Пенков, ІІІ-то място
получи отбор „Релакс” от Вършец с
капитан Марио Ангелов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ДЕЦА ПО
МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ

НА ВЕЛОСИПЕДИ
По традиция в дните на Празника

на курорта, минералната вода и Бал-
кана, Общината зарадва най-малките
жители и гости на Вършец с органи-
зиране на състезание по майсторско
управление на велосипеди, прове-
дено в Слънчевата градина. Тази го-
дина участниците бяха 45, разделени
по пол и възраст в 4 групи. 

Организатор на турнира бе Георги
Аврамов, главен съдия - Даниела Ли-
лова, главен времеизмерител – Ани
Тачкова. 

Освен бързината, се отчиташе и
майсторството на малките велосипе-
дисти чрез преодоляването на раз-
лични препятствия и слаломи по
трасето. Изпитанията бяха 7 на брой.

Победители в различните категории
станаха: 

- момичета от 6 до 10 години: Де-
сислава Николова; 

- момчета от 6 до 10 години: Теодор

Замфиров; 
- девойки от 11 до 15 години: Те-

дислава Димитрова; 
- юноши от 11 до 15 години: Петър

Петров. 
Класиралите се на първите три

места в двете възрастови групи мо-
мичета и момчета получиха медали,
грамоти и предметни награди, връ-
чени им от заместник-кмета на об-
щина Вършец Петър Стефанов. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА
МАЛКИ ВРАТИЧКИ ЗА КУПАТА

НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Тази година в турнира взеха учас-

тие 12 отбора от Вършец и региона.
Състезанието се проведе в рамките
на две седмици, а финалните мачове
се играха на 8 август на футболното
игрище в Боровия парк.

След много интересни и оспорвани
срещи, класирането е, както следва: І
място – отбор "Електростарт" от
Вършец; ІІ място – отбор „Пчелна
майка” от Враца; ІІІ място – отбор

"Старите машини" – Вършец.
Шампионите получиха купата на

Община Вършец, връчена им лично
от кмета на общината инж. Иван Ла-
заров, медали, грамоти и парична
премия от 500 лева. 

Класиралите се на второ и трето
място получиха медали, грамоти и
парични награди съответно от 300 и
200 лева.

На финалната среща присъстваха
инж. Анатоли Димитров – председа-
тел на Общински съвет Вършец и из-
пълнителен директор на
„Електростарт” АД гр. Вършец, и
председателят на УС на ФК „Вършец
– 2012” Венелин Стефанов, които
връчиха наградите на заелите ІІ и ІІІ
място отбори.

Със специални гравирани стъклени
плакети бяха наградени най-добрите
състезатели по постове: за най-добър
вратар - Ивайло Тодоров от „Елек-

троатарт”; най-добър защитник -
Емануил Димитров от „Пчелна
майка”; най-добър полузащитник -
Цветко Иванов от „Пчелна майка”;
най-добър нападател - Цветан Ви-
дински от „Старите машини”; най-
полезен играч - Бойко Илиев от
„Електростарт”.

Турнирът беше ръководен много ав-
торитетно от главния съдия Петко
Петков от областната съдийска коле-
гия в гр. Монтана.

Георги НИКОЛОВ

СПОРТНИ  ТУРНИРИ
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