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Децата от подготвителната група (6
год.) на ОДЗ "Слънце" и техните учи-
тели посрещнаха с радост новата
учебна година. Да бъде успешна, пол-
зотворна и продуктивна, изпълнена с
мигове на радост и вълнение за всички!

В началото на учебната година децата
от групите за задължителна предучи-

лищна подготовка получиха и много
подаръци - дарение от UNICEF. Забав-
ните игри, книжки и обучителни посо-
бия грабнаха тяхното внимание, и
изпълниха часовете им в детската гра-
дина с много приятни емоции.

Диана ГЕОРГИЕВА
Директор на ОДЗ „Слънце”

В ОДЗ „СЛЪНЦЕ“ ЗАПОЧНА
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

С тържествено заседание на
местния общински съвет, прове-
дено на 11.09.2014 г. в Градската
художествена галерия, под зву-
ците на Националния химн на
България започнаха тържествата,
посветени на 50 годишнината от
обявяването на Вършец за град.
Селището получава новия си ста-
тут с указ № 546 на Президиума
на Народното събрание на Репуб-
лика България, издаден на 11 сеп-
тември 1964 г.

В тържествената сесия, водена
от председателя на Общински
съвет Вършец инж. Анатоли Ди-
митров и посветена на празника,
се включиха областният управи-
тел на Монтана Нина Петкова, 11

общински съветници от Общин-
ски съвет – Вършец, кметове на
Вършец, управлявали общината
през периода 1964 г. – 2014 г., по-
четни и заслужили граждани на
Вършец, жители и гости на града.

„Няма по-китна и красива об-
щина от Вършец в цялата област
Монтана” каза областният упра-
вител на Монтана Нина Петкова в
празничното си приветствие към
кмета и жителите на Вършец.

Председателят на общинския
съвет инж. Анатоли Димитров за-
позна присъстващите с кратката
история на Вършец до и след обя-
вяването му за град. В изказването
си инж. Димитров припомни как и
до днес от жителите на град Вър-

шец се разказват истории за по-
етесата Дора Габе, която прекар-
вала всяка есен тук. Тя се
усамотявала в тишината и в ме-
ката сянка на чинарите, често по-
сягала към перото. Спомнят си я -
красива, спокойна, грееща от щас-
тие. Твърдяла, че Господ не се е
скъпил, когато е подреждал този
край, и търсела най-красивите
думи, за да го опише:

„Не зная накъде да спра най-
първо, когато си спомням за Вър-
шец: дали над извора, из който
човек излиза като из чудотворна
жива вода, или над звездното
небе с тъмно-опнатата верига на
планината и вечерницата над
тях. Не се е скъпил Господ, ко-
гато е нареждал този край. Не са
се скъпили и хората, които са го
доуреждали. Едно зная сигурно:
че бих се връщала всяка година
там, когато лятото не си е
отишло и есента не бърза… То-
гава цъфтят всички закъснели
цветя, гроздето го носят с кош-
ници, брулят орехите, а водата в
банята изглежда двойна, крис-
тална и изобилна. Няма друга му-
зика освен щурците и няма други
господари освен нас, закъснелите
летовници”, пише Дора Габе.
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ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД 50 ГОДИНИ

ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ВЪРШЕЦ ЗА ГРАД

Тържествата по случай откриването
на новата учебна година бяха насро-
чени за 9.00 ч. във всички училища на
територията на общината.

Излелият се проливен дъжд обаче
попречи предвидените ритуали, цере-
монии и предварително подготвени
празнични програми да се реализират,
но това в никакъв случай не помрачи
тържествеността, радостта и трепет-
ите, с които винаги е съпроводен пър-
вия учебен ден. Ученици, учители и
родители изтълкуваха дъждовното
време като поличба за една успешна и
ползотворна година – „тъкмо ще ни
върви като по вода”, коментираха при-
състващите.

Макар че не е сред официалните
празници на България, 15 септември
спокойно може да бъде споменат
редом с тях, защото настроението, ус-
мивките и вълненията, които носи този
ден са толкова заразяващи, че дори и
хората, които отдавна не са се сещали
за училищната скамейка, не могат да
останат безучастни, училището винаги
е създавало и оставяло хубави спомени
у поколения наред.

В първия учебен ден кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров под-
несе поздравителни адреси и цветя във
всички училища в града, с пожелания
за успешна учебна година, изпълнена с
много постижения и хубави емоции, с

любознателност и всеотдайност към
трупането на знания, с упорит труд и
вяра във възможностите.

Тази година броят на учениците в об-
щината, които за първи път прекрачват
училищния праг е 83, което е с 3 деца
повече, в сравнение с миналата го-
дина.От тях 41 са записани в СОУ
„Иван Вазов” и 42 в НУ „В. Левски”
кв. Изток. Всички първокласници по-
лучиха подарък от кмета на общината
– красиво илюстрирани книжки със
заглавие „Да си първокласник, то не е
шега!”, и с лично послание от кмета
към всяко дете.

В училищата от общината са осигу-
рени всички условия за нормален
учебно-възпитателния процес, учеб-
ниците, учебните помагала и задължи-
телната учебна документация са
доставени в срок, извършени са про-
верки от хигиенно-санитарните ор-
гани.

Трите детски градини в общината
също започнаха учебната година с тър-
жества и подаръци за най-малките, с
изпълнения на деца от подготвител-
ните групи.

Да си пожелаем „На добър час” в но-
вата учебна година, в очакване децата
на Вършец, подкрепени от своите учи-
тели и родители, да ни радват с нови и
още по-големи успехи!

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
ЩЕ ВЪРВИ КАТО ПО ВОДА

В дните от 18 до 20 септември 2014
г., представители на общините Вър-
шец, Берковица и Годеч взеха учас-
тие в VІІ Черноморски туристически
форум - Варна 2014, проведен в
Гранд хотел „ДИМЯТ” – гр. Варна.

Участието е в рамките на проект
№ BG161PO001/3.2-02/2011/022
„Подкрепа за развитие на региона-
лен туристически продукт и марке-
тинг на териториална дестинация -
общини Вършец, Берковица и
Годеч”. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Регионално разви-
тие” 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.

В туристическото изложение, което
се провежда ежегодно в град Варна,
участват общини, хотелиери, непра-
вителствени организации и туропе-
ратори. Тази година темата на
събитието бе "Историко-археологи-
чески туризъм - наследство с пер-
спектива”. В изявата се включиха 27
общини, 12 регионални исторически
музея и 11 научни института. Фору-

мът се проведе под патронажа на
Министъра на икономиката и енер-
гетиката и кмета на Варна г-н Иван
Портних, и с благословението на
Варненски и Великопреславски мит-
рополит Йоан. Форумът бе открит от
зам.-министъра на икономиката и
енергетиката с ресор „туристическа
политика”, Бранимир Ботев.

Общините Вършец, Берковица и
Годеч участваха със своя общ турис-
тически продукт „Неоткритата

тайна на Западна Стара планина”,
който има за цел да популяризира те-
риторията на трите общини като
единна туристическа дестинация.
По време на изложението щандът на
трите общини привлече сериозен
интерес от страна на посетители и
изложители. Представителите на
трите общини бяха отличени със
сертификат за активно участие в
черноморския форум.

Таня ПЕТРОВА

СЕДМИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически про-
дукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

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

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

Договор № BG161PO001/3.2 - 02/2011/022



ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0349
Подобряване на условията на труд в ЕЛЕКТРОСТАРТ АД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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Кметът на общината инж. Иван

Лазаров поздрави гостите на тър-
жествената сесия и връчи плакети
и почетни грамоти за особен при-
нос за развитие на община Вър-
шец, и във връзка с 50 годишнина
от обявяване на Вършец за град на
всички кметове и техните наслед-
ници, управлявали община Вър-
шец в периода 1964 г.-2014 г.:
Димитър Даскалов, Никола Анач-
ков, Илия Първанов, Марин Алек-
сандров, инж. Симо Симов, инж.

Цвети Коновски, инж. Георги Боя-
джиев, Антон Матеев, Боряна Бон-
чева – Лечева, инж. Ивайло
Йорданов и инж. Иван Лазаров, с
благодарност за приноса им в пре-
връщането на Вършец в модерен и
красив град. Както и за усилията
им да оставят на следващите поко-
ления един добре уреден, привле-
кателен и проспериращ град.

Председателят на Общински
съвет – Вършец връчи почетни
плакети „50 години град Вършец“
на сегашния кмет на общината
инж. Иван Лазаров, на всички об-
щински съветници, на почетните и
заслужили граждани, удостоени с
това звание.

Мартен Калеев – заслужил граж-
данин на Вършец, предложи на об-
щинските съветници и
ръководството на общината идеята,
заедно със Съюза на българските

писатели да бъде организиран На-
ционален литературен конкурс за
проза (разказ, есе) във Вършец, на
името на някой от изтъкнатите
местни творци от поречието на Бо-
туня – Димитър Осинин, Лъчезар
Станчев, Никола Статков.

Половин вековният юбилей на
града, който отбелязахме, е не само
един прекрасен празник. Той е и
повод да направим преглед на из-
миналите години, да оценим на-
шите постижения и да отбележим
приноса на всички, които са рабо-
тили за успешното развитие на
нашия град, вложили са ум, талант
и душа за прогреса и прославянето
на града и общината, каза при за-
криването на тържественото засе-
дание председателят на местния
парламент инж. Анатоли Димит-
ров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО
ПОВОД 50 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ВЪРШЕЦ ЗА ГРАД

В периода от 1 октомври 2013 г.
до края на месец септември 2014
г., базираното в град Вършец един-
ствено българско предприятие за
производство на дросели „Елек-
тростарт“ АД, стриктно и послед-
ователно работи по изпълнението
на целите, залегнали в проект до-
говор ESF-2303-05-10003, „Подоб-
ряване на условията на труд в
ЕЛЕКТРОСТАРТ АД”, осъщест-
вяван в рамките на Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси“, приоритетна ос 2: „По-
вишаване на производителността
и адаптивността на заетите“ в ос-
новна област на интервенция 2.3
„Подобряване на условията на
труд на работното място“ и схема
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG 051 PO001-
2.3.03 „Безопасен труд“.

С изпълнението на проекта ком-
панията постигна и основната му
цел, а именно: Подобряване на ус-
ловията на труд в ЕЛЕКТОСТАРТ
АД и повишаване на ефектив-
ността на производството при
спазване на нормите и изисква-
нията на законодателството по
безопасност и здраве, посредст-
вом модернизация на съществу-
ващи съоръжения и въвеждане на
работеща система от процедури за
управление на здравето и безопас-
ността при работа, в съответствие
с международния стандарт
OHSAS 18 001:2007. В рамките на
проекта се извършва и Анализ на
състоянието и проектиране на ор-
ганизацията на трудовата дейност
в ЕЛЕКТРОСТАРТ АД. Всички
дейности са изпълнени с необхо-
димото качество и в срок. Бюдже-
тът на проекта е 136 611,75 лв.

Усъвършенстването на организа-
цията на трудовата дейност в
„Електростарт“ АД може да бъде
проследено от самото начало на
проекта чрез различните дей-
ности, залегнали в плана на него-
вото изпълнение. Сформираният
екип по проекта проведе необхо-
димите процедури, на базата на

които бяха избрани изпълните-
лите за съответните дейности. Ос-
новно внимание по отношение на
състоянието на организацията на
трудовата дейност бе отделено на
всички потенциални заплахи за
здравето на персонала на дру-
жеството, като бяха набелязани и
реализирани мерки за подобря-
ване работоспособността на пер-
сонала, респ. недопускане на
трудови злополуки.Основна мярка
за подобряване работоспособ-
ността на персонала бе предпри-
етото изграждане на
шумопоглъщаща преграда, която
да намали високите нива на шум в
участък „Предмонтаж“, като по
този начин служителите в учас-
тъка ще работят по-комфортно,
без необходимостта да ползват
средства за слухова защита. Заку-
пените нови лични предпазни
средства от най-висок клас допъл-
нително гарантират сигурността
на работещите и допринасят за
минимизиране рисковете в компа-
нията.

На базата на всички мерки бе
разработена и внедрена система от
процедури за управление на здра-
вето и безопасност при работа, в
съответствие с международния
стандарт OHSAS 18 001:2007.
През месец юли 2014 г. разработе-
ната система беше одитирана и
„Електростарт“ АД беше успешно
сертифицирана, според изисква-
нията на стандарта.

Заложените в проекта цели, ре-
зултати и индикатори за изпъл-
нени.

Всичко това, заедно с осъзнатите
усилия за непрекъснато усъвър-
шенстване на системата, са само
част от стратегията на компанията
за осигуряване на защитена ра-
ботна среда, устойчиво корпора-
тивно развитие и отстояване на
позициите на предпочитан рабо-
тодател в Северозападна Бълга-
рия.

Симеон СИМЕОНОВ
Координатор на проекта

„Електростарт“ АД приключва успешно
изпълнението на своя проект за подобря-
ване условията на труд в предприятието

Инвестира във Вашето бъдеще!
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския со-
циален фонд. ЕЛЕКТРОСТАРТ АД носи цялата отговорност за съдържанието
на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме
като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.“

Документална изложба “50 го-
дини от обявяването на Вършец за
град” бе открита на 18.08.2014 г. в
Градската художествена галерия на
Вършец. Изложбата е осъществена
от Държавен архив Монтана с фи-
нансовата подкрепа на Община
Вършец. Целта е да се представят
пред обществеността архивни до-
кументи, които разкриват икономи-
ческото, социалното и
културно-просветното развитие на
града в периода 1964-2014 г.

На откриването на изложбата
присъстваха зам.-областните упра-
вители на област Монтана Милен
Гечовски и Владимир Теофилов,
кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, секретарят на Об-
щината инж. Даниела Тодорова,
Ангелина Емилова – началник
отдел «Държавен архив» - Мон-
тана, бивши кметове на община
Вършец, Мина Тодорова - внучка
на д-р Дамян Иванов, почетен
гражданин на Вършец, журна-
листи, общественици, жители и
гости на града.

В 17 табла са експонирани 148 до-
кумента, от които 99 броя снимки,
като 36 от тях са предоставени от
общински вестник „Вършец”.
Включени са копия на документи
от архивните фондове на Окръжен
народен съвет и Окръжен комитет
на БКП – Михайловград (Мон-
тана); на „Българска фотография”
– клон Монтана; на учреждения и
организации от Вършец, както и от
фондове от личен произход, съхра-
нявани в Държавен архив - Мон-
тана. Изложбата е структурирана в
пет раздела: начало, общинско са-
моуправление, стопанска дейност,
курортен център и култура.

В първия раздел са решението на
ИК на ОНС – Михайловград (Мон-
тана), с което предлага на Минис-
терския съвет да утвърди селища
от Михайловградски окръг за гра-
дове, сред които е и Вършец и Ука-
зът, с който селището е обявено за
град.

Във втория раздел, посветен на
общинското самоуправление, са
експонирани изложения на ГНС –
Вършец до висшестоящи институ-

ции за разрешаването на редица въ-
проси от местно значение; снимки,
отразяващи строително-ремонтни
дейности, откриване на обекти и
пр.

Третият раздел представя доку-
менти, които разкриват стопан-
ското развитие на града. В него
може да се проследи дейността,
която развиват предприятията на
територията на града – първите
стъпки на „Електрострат” АД; СП
„Детелина”; трудово-производи-
телните кооперации „Георги Ди-
митров” и „Тодорини кукли” и др.
Експонирани са решения на ИК на
ОНС – Михайловград (Монтана),
ГНС – Вършец и висшестоящи ми-
нистерства за създаването на някои
от предприятията; снимки от дей-
носта им.

Документите в четвъртия раздел
представят развитието на селището
като курортен център. Преоблада-
ваща част са снимките с красиви
кътове за отдих и туризъм.

Петият раздел разкрива част от
културни и туристически меропри-
ятия, които се провеждат на тери-
торията на града през
разглеждания период.

В последното табло са предста-
вени почетния знак на града и по-
четните и заслужили граждани на
Вършец, които са удостоени с него.

Акцентът в изложбата е върху
първите години след обявяването
на селището за град. Експонирани
са също така и снимки, отразяващи
актуални събития от последните
години.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА “50 ГОДИНИ
ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ВЪРШЕЦ ЗА ГРАД”

Уважаема Редакция,
Моля, чрез Вашия вестник да из-

кажа благодарност, а така също и
възхищение от акуратността и ком-
петентността на г-жа Силвия Ма-
чорска – служителка в „Данъчна
служба” на Община Вършец.

Г-жа Мачорска винаги е внима-
телна и любезна с гражданите,
което за съжаление не се среща
твърде често в българските дър-
жавни и общински администра-

ции. За мен тя е един образцов слу-
жител, отлично познаващ мате-
рията на своята работа, което може
да служи за пример на колегите си.
Това се споделя и от много други
жители на Вършец, които са имали
удоволствието да бъдат обслужени
от нея.

Бъдете жива и здрава, уважаема
госпожо Мачорска!

Бисерка ИЛИЕВА
гр. София

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
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Бившият кмет на Вършец Георги

Маринов отпразнува своя 100-го-
дишен рожден ден. В тържестве-
ния ден на юбиляра бяха
поднесени поздравителни адреси,
много цветя и подаръци от сегаш-
ния кмет на община Вършец инж.
Иван Лазаров и от председателя на
Общински съвет – Вършец инж.
Анатоли Димитров.

Георги Маринов Младенов е
роден на 05.09.1914 г. в с. Вършец,
Берковска околия. Израства в за-
можно семейство с три деца – две
момичета и едно момче. Баща му е
бил известен богат търговец от с.
Пудрия, който се заселва в с. Вър-
шец, където се и оженва. Бащата
влиза в съдружие с богато семей-
ство от Вършец – Бояджиеви, с
което построяват голям хотел „22
Септември” (1915 – 1920 г.), но по-
късно става кмет на Вършец (1924-
1925 г.) и си построява частен
хотел „Преслав” с 16 стаи и голяма
изба. Бащата на Георги Маринов е
бил запален германофил и след не-
успеха на Септемврийското въста-
ние през 1923 г., в селото са били
жестоко изтезавани участниците
във въстанието, в това число и из-
вестните учители Донка и Дончо
Станчеви.

Георги Маринов, постъпвайки
ученик в гимназията в Свищов и

след това войник в гр. Видин, по-
пада в редиците на нелегални про-
гресивни младежки организации,
където се запознава с бъдещата си
съпруга Венка, бедно момиче от
кв. Заножене и се оженват. Баща
му е против прогресивните идеи на
сина, също така и против брака му,
затова го изгонва от дома си (1935-
1943 г.)

През времето, през което е изго-
нен от дома на баща си, Георги ра-
боти като писар в съседното село
Долна Бела речка. Бил е известен
още от гимназията със своя крас-
нопис. След това постъпва на ра-
бота в Общината в с. Софрониево
като писар. Баща му умира и той се

завръща във Вършец, става упра-
вител на минералните бани за 1 го-
дина.

От 11.ХІІ.1944 г. до 30.06. 1947 г.
Георги Маринов е кмет на Вър-
шец. През този период Маринов
превръща бащиния си хотел в Озд-
равителен център и го именува
„Ударник”. В него намират приют
много сръбски деца-сирачета след
Втората световна война.

От 1948 до 1951 г. е директор на
дървопреработвателното предпри-
ятие „Бук”, където се е обработвал
дървен материал за строителство и
предмети забита. От 1951 до 1971
г. е директор на „Зърнени храни” за
врачанска област, отговаряйки за
изкупуване, съхранение, прера-
ботка и пласмент на зърнената
продукция. Ръководи персонал от
600 души администрация и работ-
ници. Назначава много хора от об-
щина Вършец и околните села.
През това време завършва висше
образование за ръководни кадри и
партийна школа, през 20-годишния
си трудов стаж в предприятието
ежегодно е излъчван за национа-
лен първенец и е награждаван.

След пенсионирането си, Георги
Маринов работи на обществени
начала като зам.-кмет на община
Вършец от 1971 до 1978 г. по вре-
мето на кмета Никола Аначков.

Вършец вече е обявен за град, раз-
гаря се бурно строителство, наемат
се работници от съседните села,
които по-късно се задомяват в кв.
Красна на Вършец. През това
време Г. Маринов е в помощ на
младия кмет, като усилено работи
за развитието на града и туризма.
Той дава идеята и е главен инициа-
тор за построяване на хижа „Бя-
лата вода”, където е даден много
доброволен труд от жителите на
Вършец. Под негово ръководство,
хижата е открита официално през
май 1978 г.

След това 10 години работи на
обществени начала като председа-
тел на местното туристическо дру-
жество „Тодорини кукли”.
Направени са много подобрения в
хижа „Бялата вода”: подменен лег-
лови фонд, нова зала за съвеща-
ния, обновен кухненски блок, 3
нови бани, обновен ресторант, мо-
дерен бар-бюфет, бунгало за пер-
сонала, шатра за гости над реката.
Като председател на туристичес-
кото дружество, Георги Маринов
издейства автобус за превоз на ту-
ристи до хижата, намираща се на 7
км. от центъра на града и открива
търговски павилион за туристи-
чески стоки в града, послужил за
пример на много туристически
дружества в страната.Георги Ма-

ринов има две дъщери, като по-
малката, Светла полага изключи-
телни грижи за него – през летния
сезон са във Вършец, а зимата из-
карват в София. Има 3 внука и 4
правнука.

Диети не е спазвал, всичко консу-
мира в норма, но никога не е
пушил през живота си. Корените
за дълголетието на юбиляра Георги
Маринов се крият в неговия смис-
лен и активен живот за благото на
своите съграждани. А може би и в
душевната красота на столетника,
която подчертава неговото благо-
родство към околните, изразявано
чрез неговата вежливост, толеран-
тност, отзивчивост. Дългото му пъ-
туване във времето се дължи и на
човешкия етикет, който всеки от
нас носи и с който се представя
пред околните, а неговият е едно
прекрасно съчетание от спазване
на моралните и етични норми и
тяхното естетическо поднасяне.

От мое име и от името на моите
съграждани изказвам огромна чо-
вешка благодарност на г-н Георги
Маринов и съм щастлива, че имах
късмет да работя заедно с него 10
години. Да е жив и здрав и още
дълги години да пази движещата
сила на духа и да се радва на деца,
внуци и правнуци!

Райна СИМОВА

Десетки усмихнати детски ли-
чица за пореден път празнуваха ля-
тото в с.Спанчевци! Под надслов
„Усмихнато лято”, за трета година
се проведе пленер по изобраз-
ително изкуство за децата - жители
и пребиваващи за сезона в селото.
Форумът бе организиран от ини-
циативен комитет от СНЦ „Тодо-
рини кукли” и кмета на населеното
място. Пленерът се превръща в ис-
тински летен празник. Всички и
млади и стари го очакват с нетър-
пение, защото винаги, освен при-
повдигнатото настроение има и
много изненади. Емил Димитров –
кмет на с. Спанчевци откри пле-
нера и изказа специални благодар-
ности на дванадесетте тинейджъри,
които по собствена инициатива
боядисаха оградата на църквата и
пейките в центъра на селото. Тази
година изненада беше клоунското
шоу за най-малките, обезпечено
финансово от Община Вършец.
Освен Общината, спонсорираха
пленера и СП ”Художник” с.Спан-
чевци, които осигуриха боичките за
рисуването, „Нова галерия” ЕООД
– гр. Враца, осигурили картоните и

блокчетата, г-н Н. Войнов подси-
гури тениски за всички участници
в пленера, Христо и Надя Тачеви,
ЕТ "Хинд" 2013 от Вършец, мага-
зин Надка и Манол и ЕТ "М-СИ" Д.
Иванов, които се погрижиха за по-
черпката след приключване на ме-
роприятието. Не на последно място
малките участници се радваха на
специално изработените за пленера
от СНЦ „Тодорини кукли”- с.Спан-
чевци, рекламни материали -
значки и химикалки. Гости на пле-
нера бяха г-жа Даниела Тодорова –
секретар на община Вършец,
инж.Иван Лазаров – кмет на Об-
щина Вършец, г-н Румен Илиев –
арт лицето и преподавател по изоб-
разително изкуство, много роди-
тели, баби дядовци на малките
художници.

Детският форум завърши с много
усмивки, снимки и настроение, и с
пожелание децата в селото да бъдат
все така талантливи, инициативни
и задружни, да ценят приятел-
ството, родното място и силата на
истинските човешки взаимоотно-
шения.

Наташа СТАНИМИРОВА

УСМИХНАТО ЛЯТО В С. СПАНЧЕВЦИ
Спанчевци отпразнува на 21.09.2014

г. Малка Богородица (по старому).
Освен задължителното „хапване и

пийване” с близки и приятели, които
се събират всяка година на този ден,
тази година събора се превърна в ис-
тински общоселски празник.

Кметът на селото Емил Димитров,
заедно с инициативен комитет от
Сдружение с нестопанска цел „Тодо-
рини кукли” – с. Спанчевци се погри-
жиха за музикалната и
културно-развлекателна част от деня.
От 16 ч. зазвучаха веселите север-
няшки хора на Духов оркестър „Со-
листи” - с. Спанчевци.

Специални поздрави към кмета,
към жителите и гостите отправиха
фолклорните танцови формации „Ча-
родейки„ гр.Вършец и „ Стрешер”
с.Горно Озирово. А най-голямата из-
ненада беше появата и изпълненията
на талантливата народна певица Яна
Добрева.

До късно вечерта в центъра на се-
лото се виеха кръшни хора. Хората се
събираха да танцуват, да се радват на
дългоочакваните срещи с близки и да-
лечни роднини, да се забавляват.

Специални благодарности на
всички, които по-щедро или по-
скромно подпомогнаха организато-
рите, за да може този вълнуващ
празник да се случи!

Наташа СТАНИМИРОВА
СНЦ „Тодорини кукли”-

с.Спанчевци

НА СЪБОР В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

ДЪЛБОК ПОКЛОН НА ЗАСЛУЖИЛИЯ 100-ГОДИШЕН БИВШ КМЕТ НА ВЪРШЕЦ ГЕОРГИ МАРИНОВ

Уважаема редакция,
Чрез страниците на любимия ни

вестник искам да изразя своето ог-
ромно задоволство от възмож-
ността аз и много жители и гости
на града да присъстват на премие-
рата на театралната постановка
„Анна Бижуто” през лятото, под-
готвена и представена от екип сър-
цати самодейци.

Изключително високо оценявам

положените от тях усилия да ни
пренесат в света на театралното из-
куство. Положителното усещане и
емоциите многократно увеличават
своята стойност от факта, че на
сцената бяха все наши познати ко-
леги и приятели, наши съграждани,
отделили от личното си време и по-
ложили доста усилия, за да ни под-
арят тази прекрасна постановка.

Искам да благодаря и на всички

онези хора зад завесата, приносът
на които да се случи всичко това е
безспорен.

На самодейците-актьори, за които
аплодисментите на публиката са
най-голямата награда, желая
здраве, благополучие и творчески
успехи!

Прегръщам Ви!
Ангел ПЕТРОВ

Кмет на с. Долно Озирово

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 49

Днес, 11.09.2014 г. (четвъртък) от 10:30
ч., на основание чл. 23, ал.4, т.1 от
ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за
организация и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската адми-
нистрация за мандата 2011-2015 г. се
проведе тържествено заседание на Об-
щински съвет-Вършец, в Художествената
галерия в град Вършец.

Заседанието започва с 11 положили
клетва общински съветници. Отсъства
Тодор Кънчев и Иван Андров.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, за-
седанието е законно и може да взема за-
конови решения.

На заседанието присъстваха още:
инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец, Н.Петкова – областен управител; П.
Стефанов – зам.-кмет на община Вършец,
Б. Бончева, Ц. Коновски, А. Матеев, Л.
Аначкова - представител на Н. Аначков-
кметове, управлявали община Вършец в
периода 1964 г.-2014 г; Д. Петров, М. Ка-
леев, Г. Паунов-почетни и заслужили
граждани на Вършец; А.Тошев-Директор
дирекция „СА“, А. Петров, Е. Георгиева-
гл. експерт „Информационно обслуж-
ване“ и граждани.

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

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

Докладна записка Вх.№289/04.09.2014 г.
за връчване на плакети и почетни грамоти
за особен принос за развитие на община
Вършец на всички кметове управлявали
община Вършец в периода 1964 г.-2014 г.,
във връзка с 50 годишнина от обявяване
на Вършец за град, с Указ № 546 от
11.09.1964 година на Президиума на На-
родното събрание.

Димитър Иванов Даскалов-кмет на об-
щина Вършец в периода 1959 г. - 1965 г

Никола Аначков Николов- кмет на об-
щина Вършец в периода 1965 г. - 1966 г и
1971 г.- 1978 г

Илия Първанов Илиев- кмет на община
Вършец в периода 1966 г. - 1969 г

Марин Александров Маринов- кмет на

община Вършец в периода 1969 г. - 1971
г.

инж. Симо Иванов Симов- кмет на об-
щина Вършец в периода 1979 г. - 1986 г. и
1990 г- 1991г.

инж. Цвети Георгиев Коновски- кмет на
община Вършец в периода 1986 г. - 1990
г

инж. Георги Алексиев Бояджиев- кмет
на община Вършец в периода 1991 г. -
1995 г

Антония Матеев Младенов- кмет на об-
щина Вършец в периода 1995 г. - 1999 г.

Боряна Тодорова Бончева - Лечева- кмет
на община Вършец в периода 1999 г. -
2003 г. и

2007 г. - 2011 г
инж. Ивайло Илиев Йорданов- кмет на

община Вършец в периода 2003 г. - 2007
г.

инж. Иван Михайлов Лазаров- кмет на
община Вършец в периода 2011 г. - 2015 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет
на община Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската ад-
министрация за мандата 2011 – 2015 г.,
дневния ред бе приет единодушно:11
гласа “за”, “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ №521
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във
връзка с 50-годишнина от обявяване на
Вършец за град, с Указ No 546 от
11.09.1964 година на Президиума на На-
родното събрание да се наградят с пла-
кети и почетни грамоти за особен принос
за развитие на община Вършец всички
кметове, управлявали община Вършец в
периода 1964 г. – 2014 г:

Димитър Иванов Даскалов-кмет на об-
щина Вършец в периода 1959 г. - 1965 г

Никола Аначков Николов- кмет на об-
щина Вършец в периода 1965 г. - 1966 г и
1971 г.- 1978 г

Илия Първанов Илиев- кмет на община

Вършец в периода 1966 г. - 1969 г
Марин Александров Маринов- кмет на

община Вършец в периода 1969 г. - 1971
г.

инж. Симо Иванов Симов- кмет на об-
щина Вършец в периода 1979 г. - 1986 г. и
1990 г- 1991г.

инж. Цвети Георгиев Коновски- кмет на
община Вършец в периода 1986 г. - 1990
г

инж. Георги Алексиев Бояджиев- кмет
на община Вършец в периода 1991 г. -
1995 г

Антония Матеев Младенов- кмет на об-
щина Вършец в периода 1995 г. - 1999 г.

Боряна Тодорова Бончева - Лечева- кмет
на община Вършец в периода 1999 г. -
2003 г. и

2007 г. - 2011 г
инж. Ивайло Илиев Йорданов- кмет на

община Вършец в периода 2003 г. - 2007
г.

инж. Иван Михайлов Лазаров- кмет на
община Вършец в периода 2011 г. - 2015 г.

Гласували поименно: “за” – 11– инж.
А. Димитров, О. Яничкова, д-р Ц. Вели-
заров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Ца-
кански; “против” – няма; “въздържали
се” – няма

Кметът на община Вършец изказа при-
ветствие и връчи плакети и почетни гра-
моти за особен принос за развитие на
община Вършец на всички кметове, уп-
равлявали община Вършец в периода
1964 г. – 2014 г.

Председателят на Общински съвет –
Вършец връчи почетните плакети „50 го-
дини град Вършец“ на Кмета на град
Вършец-инж. Иван Лазаров, всички об-
щински съветници и почетни граждани и
даде думата на Областен управител за
приветствие.

Поради изчерпване на дневния ред,
Председателят на Общински съвет–
Вършец закри тържественото заседа-
нието в 11:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

Секция № 1 – гр. Вършец, ул. ”Дончо Станчев” № 16A
Секция № 2 – гр. Вършец, ул. ”Дончо Станчев” № 16A
Секция № 3 – гр. Вършец, ул. „Република“ № 94
Секция № 4 – гр. Вършец, ул. „Христо Ботев“ № 44
Секция № 5 – гр. Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 19
Секция № 6 – гр. Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 19
Секция № 7 – гр. Вършец ул. „Република“ № 191
Секция № 8 – гр. Вършец ул. „Република“ № 191
Секция № 9 – с. Спанчевци, ул. „Георги Димитров“ № 21А
Секция № 10 – с. Долна Бела речка, ул. „Първа“ № 31
Секция № 11 – с. Горна Бела речка, ул. „Първа“ № 63
Секция № 12 – с. Долно Озирово, ул. „Първа“ № 55
Секция № 13 – с. Горно Озирово, ул. „Васил Левски“ № 27
Секция № 14 – с. Стояново, ул. „Първа“ № 6
Секция № 15 – с. Черкаски, ул. „Христо Ботев“ № 78
Секция № 16 – с. Драганица, ул. „Първа“ № 44А
Подвижна избирателна секция № 17, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 19

СПИСЪК НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 05 ОКТОМВРИ 2014

Чрез SMS:
Изпраща се SMS на номер 18429.

Номерът 18429 е единен и за трите
мобилни оператора (МТел, Глобул
и Виваком). Цената на SMS e 25
стотинки без ДДС. В текста на
SMS се изписват единствено де-
сетте цифри на ЕГН. Системата

връща SMS с номера и адреса на
избирателната секция за въведения
ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен
телефон:

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1
GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е без-
платен за цялата страна.

ПРОВЕРКА НА ЛИЦАТА, ВКЛЮЧЕНИ В
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИ ЗА

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 05.10.2014 Г.

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО
ТРУДА" - БЕРКОВИЦА

ул." Д-р Ив. Панов" №1,
тел. 095 388 371

Обявява следните свободни ра-
ботни места към 25.09.2014 г.:

І. Работни места за специа-
листи с висше образование:

1 лекар ендокринология
1 лекар неврология
1 лекар нефрология
1 лекар анестезиология
3 рехабилитатори по ЗИХУ
1 кредитен експерт
1 възпитател –начален етап
2 детски учители
1 медицинска сестра - на 4 часа
1 помощник-директор учебна

дейност
1 ресурсен учител

ІІ. Работни места за специа-
листи със средно специално,
средно професионално, средно
общо образование:

1 главен енергетик
1 кредитен консултант
5 шофьори на ТИР
1 кредитен експерт
1 общ работник поддръжка

сгради – на 4 часа
1 крояч текстил

СВОБОДНИ
РАБОТНИ МЕСТА

Вече 63 години ги делят от да-
лечната 1951 г., когато са свалили
баретките и черните престилки с
номера на ръкава и са поели по не-
лекия път на живота. А сега, вече
80-годишни, се срещат за трети
път в ресторант „Пре Спа” – Вър-
шец, посрещнати с топла питка и
шарена сол от Райна Симова – ор-
ганизатор на срещата.

В часовете, които минават не-
усетно, всеки един споделя своя
принос за общество, семейство и
поколение, но когато стигнаха до
внуци и правнуци, очите им
грееха. В минутите на приповдиг-
натото настроение, Райна Симова

напомни за първата любов: „От
младостта до възраст средна, бях
окрилена от първата любов, за
дом, деца и теб, любов…”, а
Ценка Петкова от Берковица изре-
цитира: „Аз назаем не съм те меч-
тал, искам обич за обич…”.
Поетичните изяви, докосвайки
най-нежните струни на човешката
душа, предизвикаха едно пре-
красно съчетание на сълзи и ус-
мивки.

Създадените емоции и веселите
часове, прекарани заедно, оста-
виха незабравим спомен за сре-
щата и пожелание за следваща.

Катя ИВАНОВА

СРЕЩА НА ВИПУСК 1951

Днес, 11.09.2014 г. (четвъртък)
от 13:00 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 извън-
редно заседание на Общински
съвет - Вършец в заседателната
зала на Общинска администра-
ция Вършец.

Заседанието започва с 11 поло-
жили клетва общински съвет-
ници. Отсъстват Тодор Кънчев и
Иван Андров.

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, Е. Георгиева-
гл. експерт „Информационно об-
служване“ и граждани.

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
Вх.№293/ 10.09.2014 г. за утвър-
ждаване на маломерни паралелки
в СОУ „Иван Вазов” – град Вър-
шец за учебната 2014/2015 г.

Докладва:Председател ПК по
ОКМДС - Олга Яничкова

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: 11 гласа
“за”, “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

Общински съвет – Вършец
прие:

РЕШЕНИЕ №522
Общински съвет – Вършец на

основание чл. 21 ал.1 т. 23 от
ЗМСМА утвърждава 6 мало-
мерни паралелки в СОУ „Иван
Вазов” град Вършец за учебната
2014/2015 година в рамките на
утвърдения бюджет на учили-
щето и утвърдената численост на
персонала, без допълнително фи-
нансиране от общинския бюджет,
както следва:

- VІІІ „г” клас – 1 паралелка с 15
ученици;

- Х „а” клас – 1 паралелка с 16
ученици;

- ХІ „а” клас – 1 паралелка с 15
ученици;

- ХІ „б” клас – 1 паралелка с 14
ученици;

- ХІІ „а” клас – 1 паралелка с 12
ученици;

- ХІІ „б” клас – 1 паралелка с 15
ученици.

Гласували: “за” – 11–“про-
тив” – няма; “въздържали се”
– няма

Поради изчерпване на дневния
ред, председателят на Общински
съвет – Вършец закри извънред-
ното заседанието в 13:20 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

П РОТОКОЛ №50



Áðîé 9, ñåïòåìâðè 2014 ã. Êàëåéäîñêîï ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ5
Грандиозен празничен концерт с

участието на Фолклорен ансам-
бъл «Тракия» - гр. Пловдив бе
част от тържествата, посветени на
50-годишнината от обявяването
на Вършец за град.

На 11 септември, на естрадата
пред НЧ „Хр. Ботев – 1900” – гр.
Вършец танцьорите, певците и
инструменталистите на ансам-
бъла поздравиха жителите на
града с това знаменателно съби-
тие.

Почти 40 години Фолклорен ан-
самбъл “Тракия” е новатор в му-
зикалните и танцови форми, като
нито за миг не прекъсва връзката
на съвременното изкуство с дъл-
боките корени на българския фол-
клор, обреди и обичаи.
Спектакълът на Ансамбъла по
блестящ начин разкри огромното
фолклорно богатство на България
от всички етнографски области,
като представи пред публиката
смесицата от различни песни и
танци от Добруджанската, Север-
няшката област Шоплука, Пирин,
Тракия,. Главен художествен ръ-
ководител на престижния състав
е проф.Даниела Дженева - дъ-
щеря на основателя проф. Дже-
нев.

В тържественото си слово, по
случай празника, кметът на об-

щина Вършец отбеляза: „Вършец
е градът, в който сме се родили и
живеем, градът, чиито лечебни
фактори, природни и архитек-
турни забележителности, благо-
приятен климат, чудно красива
природа, съхранени фолклорни
обичаи и традиции, трудолюбие и
предприемчивост на местните
жители го правят уникален и не-
повторим!

Магията на Вършец е навсякъде
около нас – в уханието на боро-
вете в парка, в топлата ласка на
чудодейната минерална вода, ро-
мона на планинските потоци, зе-
ления свод на чинарите по
главната улица, величествения

Балкан, обгърнал града... Не слу-
чайно голямата българска поетеса
Дора Габе възкликва: „Не се е
скъпил Господ, когато е нареждал
този край. Не са се скъпили и хо-
рата, които са го доуреждали.”

От малко, бедно селце „с топ-
лата локва“, Вършец се превръща
в модерен съвременен град, в бал-
неологичен и климатичен курорт
от национално значение.

На 11 септември 1964 година, с
Указ № 546 на Президиума на На-
родното събрание на Република
България, селището е обявено за
град.

Половин вековната история на
Вършец като град е белязана с

много постижения – материални
и духовни. Всяко поколение е
надграждало завещаното и е съз-
давало по нещо ново, оставило е
тук частица от душата, зрънце от
своите мечти за по-добро място и
по-добър живот на местните жи-
тели, оставил е светла диря след
себе си.

Днес, половин век след обявява-
нето на селището за град, Вършец
се гордее със своята история и с
надеждите си за бъдещето, и про-
дължава да следва мечтите на д-р
Дамян Иванов за европейска
визия на града.

50 - годишнината от обявяването
на Вършец за град е един чудесен

повод за всички нас, които сме
свързали част от живота си с раз-
витието на града и общината, да
се поздравим с всичко, което е
постигнато до тук и да си дадем
кураж за усилията, които ни пред-
стоят занапред!

Да си пожелаем здраве, мъдрост
и много успехи в бъдещите начи-
нания, свързани с по-нататъш-
ното развитие на Вършец като
съвременен европейски град.

Нека заедно да споделим бъде-
щето на нашия Вършец. И заедно
– да продължаваме все така силно
да го обичаме, и да се гордеем с
него!”

Евелина ГЕОРГИЕВА

Уважаеми ученици, учители,
родители,

В началото на всяка нова учебна
година вие поемате по нов път –
понякога непознат, но винаги из-
пълнен с предизвикателства. Това
е най-ценният път – пътят на зна-
нията и на мъдростта, който ще
ви даде сили да преодолявате пре-
пятствия и да се справяте с труд-
ностите. Той ще ви научи да
бъдете хора, ще ви отвори нови
врати, ще ви предостави много
възможности.

Уважаеми учители,
Желая ви с любов да открехвате

пред своите ученици вратата към
чудния свят на знанието! Всички
ние трябва да дадем на нашите
деца съзнанието за техните ко-
рени, за това, че са част от нещо
трайно и значимо - част от бъл-
гарската нация. Заедно с това ние
им дължим знанията и възпита-
нието, които да ги накарат да по-
чувстват, че имат криле и че могат
да достигнат мечтите си.

Мили първокласници,
Надявам се днешният ден да ос-

тане в съзнанието ви като най-

светлият, най-вълшебният учили-
щен ден. Той ще отвари пред вас
вратите на цял един нов свят, ще
научите много неща за живота,
ще се изправите пред уроците за
историята на нашия народ и Ро-
дина. Подайте с вяра и доверие
ръка на своите учители.Те ще ви
поведат по пътя на мъдростта и
знанието, ще открият пред вас
нови хоризонти за красота и доб-
рота, ще ви покажат величието на
Вселената.

Скъпи зрелостници,
Днес влизате за последна година

в училище като ученици. Желая
на всички вас успешно дипломи-
ране и реализация в професията,
която сте избрали.

Уважаеми родители,
Поощрявайте любопитството на

вашите деца, създавайте им усе-
щането, че знанието е ценност.
Опитвайте се да намирате сво-
бодни моменти, за да споделяте с
тях удоволствието от наученото
или радостта от преодоляването
на трудна задача. Бъдете до тях по
пътя на израстването им като
знаещи и мислещи хора.

На всички ученици пожелавам
успешна учебна година, изпъл-
нена с много постижения и ху-
бави емоции! Любознателност и
всеотдайност към трупането на
знания, упорит труд и вяра във
възможностите!

Бъдете здрави и следвайте меч-
тите си!

На добър час!
инж. ИВАН ЛАЗАРОВ

Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО

НА НОВАТА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА
Група пенсионери от клуб „Коз-

ница” – Вършец заминахме за
град Видин. С нетърпение очак-
вахме да се запознаем с нови
приятели и другари „по съдба”.

След срещите с пенсионери от
клубовете в Берковица, Ботев-
град, Вълчедръм и др., това е още
една протегната ръка за съдру-
жие.

Преди пристигането във Видин
г-жа Цеца Антонова – председа-
тел на клуба, ни припомни някои
вълнуващи моменти от многове-
ковни събития от нашия Северо-
запад.

Между 1355-1360 г. от българ-
ската държава се отделя и Ви-
динска област. Тук се възцарява
синът на могъщия Иван Алексан-
дър, управлявал 40 години дър-
жавата – Иван Срацимир.

В тринадесетвековната история
на България столетията на ос-
манското иго се оказват най-мъ-
чителни и пагубни в
историческата съдба на народа
ни.

След превземането на Одрин от
Мурад І се разширява експан-
зията на османците, Иван Шиш-
ман, останал в Търново води
тежки битки, както преди това е
сторил неговият баща Иван
Александър. Синът на Мурад І –
Баязид превзема на 17.07.1393 г.
Търново.

Идва ред и на Видинската кре-
пост. Иван Срацимир е отворил
вратите за армията на кръстонос-
ците. След голямата битка при
Никопол през септември 1396 г.
османците организират наказа-
телна акция срещу града. Иван

Срацимир е пленен и отведен в
Мала Азия.

Така и последната българска те-
ритория е превърната в османски
санджак, а това слага и край на
самостоятелното развитие на
българската средновековна дър-
жава.

В хода на османското нашест-
вие българите успяват да се съх-
ранят като народ. Но изчезва
българската държава. Тези
щрихи от историята ни накараха
да си спомним отново и отново,
че независимо от страданията и
многото перипетии, сме живи,
знаещи и можещи. Нашият край,
богат на много исторически съ-
бития – тъжни и радостни, ни
държи здраво към корените ни.

Пристигайки във Видин, бяхме
посрещнати радушно от членове
на клуба на пенсионера със здра-
вец и песни. В разговорите ние
отново повярвахме, че има какво
още да дадем от себе си на по-
младите от нас.

Разглеждайки забележителнос-

тите на крайдунавския град –
крепостта баба Вида, Дунав мост,
Кръстата църква и др. се убе-
дихме как лесно се скъсява вре-
мето и се преплитат минало и
настояще.

Срещата след това в ресторанта,
спонтанното веселие – песните,
шегите и танците, показаха, че
когато сърцата са отворени, мал-
кото часове познанство се пре-
връщат в дълбоко приятелство.

Радушното посрещане разкри
възможност за нови срещи във
Вършец и отново в красивия,
древен и нов град Видин. Оста-
наха много невидени неща и още
недовършени разкази за деца,
внуци, за техните успехи и мечти.

Но времето е пред нас! Благо-
дарни сме на организаторите за
хубавите мигове, откъсващи ни
от забързаното и недотам весело
ежедневие.

Вярваме, че новите срещи ще
бъдат все така приятни и ползот-
ворни.

Емилия ГРИГОРОВА

ДОСЕГ ДО МИНАЛОТО И СРЕЩА С НАСТОЯЩЕТО

КОНЦЕРТ НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТРАКИЯ”



Както си пием кафето сутрин в
пенсионерския клуб в кв. Зано-
жене, стана дума за екскурзия. Ре-
шихме – ще ходим, та каквото ще
да става. Речено – сторено. Съб-
рахме се 13 бодри пенсионери и
избрахме маршрут: Заножене –
Враца – Челопек – Черепишки ма-
настир – „Седемте престола” .
„Дядо Йоца гледа” – пещерата на
Лакатник.

Минахме Враца, поехме към Че-
лопек. Настроението ни се пов-
дигна при вида на хубавите къщи,
подредени дворове, а насред се-
лото слънцето огрява къщата на
баба Илийца – „една българка”.
Посрещна ни уредничката на къ-
щата – усмихната, млада и инте-
лигентна девойка. Разказа ни за
тази голяма българка и за нейния
род.

Поехме по пътя на баба Илийца,
но пресякохме Искъра по моста, а
не с лодката на баба Илийца.

Стигнахме до Черепишкия ма-

настир. Запалихме свещички и из-
лязохме тъжни. Тъжни, защото
стенописите се рушат и нищо не
се прави, независимо, че манасти-
рът е под закрилата на ЮНЕСКО.
Посетихме и къщата на Рашид
бей, която също не се поддържа.
Жалко, че този манастир е бил
средище за монаси. Още по-жал-
кото беше, че Вазовият кът бе за-

печатан и заключен. Не можахме
да влезем в стаята, в която Вазов е
написал „Клепалото”, не можахме
да видим терасата, на която писа-
телят си е пиел кафето и се е на-
слаждавал на тихия ромон на
Искъра.

Поехме към „Седемте пре-
стола”. Настроението ни се пов-
дигна от природните красоти, от

подредените и поддържани алеи,
от кокетното заведение за посети-
тели. В двора на „Седемте пре-
стола” цари красота и чистота.
Пристъпихме със страхопочита-
ние към тях. Седем престола – със
свой светец. Това са били седем
малки църквички, които по-късно
са обединени в един голям храм.
Тук между двата манастира има
спор къде е написано „Клепа-
лото” – в Черепишкия манастир
или в „Седемте престола”.

Отново поехме по историчес-
ките пътеки – към с. Очин дол.
Горе на скалата се извисява сна-
гата на Дядо Йоцо, който маха с
каскета на пътниците от трена,
лъкатушещ покрай Искъра. Това е
едно великолепно място, една
чудна приказка, преразказана от
Вазов. Мястото е така добре уре-
дено, че който отиде там, не му се
тръгва. Всичко беше прекрасно –
смях, вицове, веселие, хубаво
време и прекрасна гледка, напра-

вихме си и много снимки, които
да запечатат хубавите мигове от
този незабравим ден.

Към края на нашата екскурзия
поехме към пещерата на Лакат-
ник. Подкрепихме се с безалко-
холно и бира и запяхме. Имаше
много посетители, които бурно ни
аплодираха.

Поехме обратно към дома по
пътя Миланово- Дружево – Зано-
жене.

Върнахме се отново към сивото
ежедневие, но с намерението пак
да отидем някъде, някога. Защото
нашата България е прекрасна. По-
хубава страна от нашата няма.

Лиляна АНГЕЛАКИЕВА
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Танцова формация „Стрешер”
към НЧ „Просвета – 1922 г” – с.
Горно Озирово е създадена през
2004 г. от хореографа на състава
Георги Митрофанов. От основава-
нето си до сега, през годините тя се
утвърждава не само на територията
на община Вършец, но и в цяла
България. Танцовият състав е но-
сител на много грамоти и награди
от регионални и национални фес-
тивали в страната, като едно от го-
лемите постижения е спечелването
на „Почетния ключ” на град Ко-
привщица, връчен им лично от
кмета на община Копривщица през
2008 г.

Тази година, на 6 септември,
точно на празника, посветен на го-
дишнината от Съединението на
България, формацията взе участие
в Националното надиграване „Тип-
ченица пее и играе”, проведено в с.
Типченица, община Мездра, редом
с 42 колектива – ансамбли и тан-
цови състави от цялата страна,
представители на много читалища.
Формация „Стрешер” завоюва
призовото първо място. По време
на връчване на престижната на-
града, председателят на журито
похвали танцьорите на Горно Ози-
рово за динамиката в танците, май-
сторството в хореографията и
себераздаването на танцьорите.

Постигнатият успех е доказател-
ство, че когато има постоянство и
професионализъм в работата, при-
знанието не закъснява. И че не е
важно колко си голям, а колко са
големи мечтите ти.

Исказваме искрена благодарност
към всички, които подкрепят тан-
цовия ни състав: Управителния
съвет при НЧ „Просвета – 1922” с.
Г. Озирово, председателят на чита-
лището Светла Иванова, Община
Вършец в лицето на кмета инж.
Иван Лазаров, които ни помогнаха
за закупуването на красивите на-
родни костюми, с които нашите
танцьорите играят.

Тази година ни предстои ни отбе-
лязване на 10-годишния юбилей от
създаването на формацията. Под-
готвяме фолклорен спектакъл, на
който ще поканим и наши при-
ятели от гостуващи танцови със-
тави.

Село Горно Озирово доказва, че
традициите в нашата община все
още са живи. И че продължаваме
да поддържаме будна любовта на
младото поколение към българския
фолклор и красивите ни танци, да
представяме достойно нашето чи-
талище и община Вършец.

Георги МИТРОФАНОВ
Секретар на НЧ „Просвета-1922”

с. Г. Озирово

ПЪРВО МЯСТО ЗА ТАНЦОВА
ФОРМАЦИЯ „СТРЕШЕР” НА

НАЦИОНАЛНО НАДИГРАВАНЕ
И тази година по традиция, след

църковния празник Голяма Богоро-
дица, за пореден път в с. Черкаски
се проведе фолклорният събор
„Денят на моето село”. Задоволство
от празничността, веселие в душите
– това се чувстваше в този хубав
летен ден, слушайки нашенските
песни и гледайки кръшните българ-
ски хора.

Групата за народни песни при НЧ
„Просвета-1931 г.” – с. Черкаски
откри празника. На сцената пяха са-
модейните колективи на с. Спан-
чевци, Д. Озирово, кв. Заножене,
танцуваха младите танцьори от гр.
Враца и формация „Стрешер” – с. Г.
Озирово.

Благодарни сме на нашите гости,
уважили културното събитие: г-н
Иван Лазаров, г-жа Даниела Тодо-
рова, г-н Иво Цакански, служители
от Община Вършец и кметове от съ-
седните села.

Ние, домакините, благодарим на
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров и на нашия гост г-н
Борислав Великов за проявената
щедрост – със своето дарение те ни
осигуриха музиката за селския
събор.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета-1931 г.”

с. Черкаски

ФОЛКЛОРЕН СЪБОР В С. ЧЕРКАСКИ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЕДНА ЕКСКУРЗИЯ
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За първи път взех участие в ХІ-ия
Национален събор на русофилите
край язовир „Копринка”, Казанлък,
разположен сред живописната Ро-
зова долина на България. Освен за-
бележителностите на самия
маршрут, незабравимо впечатление
и спомен у мен остави самият
събор. Тук се бяха събрали хора от
различни краища на страната и на
различна възраст – приятели на
Русия. Няма българин от по-ста-
рото поколение, чието сърце да не
трепне при споменаването на тази
дума, значеща любов и незабра-
вима памет. Ехото от обаянието и
красотата на руските песни и танци
се разнасяше из цялата долина.

Благодаря на организаторите –
живи и здрави да бъдат, и догодина
пак да ни поканят на този събор!

Миланка ХРИСТОВА
с. Черкаски

ХІ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ


