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Сдружение „Местна инициативна
група Вършец”, бенефициент по
проект „Култура и балнеология –
устойчив туристически продукт”
проведе заключителна конферен-
ция за представяне на резултатите
и реализираните дейности по про-
екта. Събитието се състоя на
23.07.2012 г. в хотел „Съни гардън”,
гр. Вършец. На него присъстваха
партньорите по проекта, предста-

вители на местната власт, читалища
и НПО, представители на бизнеса.

Договорът по проект №
2007СВ16IРО006-2009-1-102 се из-
пълнява от 28.07.2011 г. г и е за срок
12 месеца. Проектът е на обща
стойност 51 799 евро и се осъ-
ществява с партньорското участие
на неправителствените организа-
ции „Местна инициативна група –
Вършец” и „Организация за тури-

зъм, култура и спорт” – град Соко-
баня.

Общата цел на проекта е устой-
чиво реализиране на културното
наследство и природните даде-
ности на трансграничния район
Вършец - Сокобаня чрез стимули-
ране на културния и балнеоложки
туризъм през границата между Бъл-
гария и Сърбия. Целта на проекта
беше постигната чрез реализира-
нето на основните дейности по
проекта: кръгла маса на тема „Въз-
можности и перспективи за разви-
тие на трансграничен регион
Вършец –Сокобаня”, трансгра-
нични дни на културата и балне-
ологията, семинар за разработване
на съвместен туристически про-
дукт, участие в празника на град
Сокобаня и в панаир на билките,
пчелния мед и здравословната
храна. Бяха разработени информа-
ционни материали и съвместен
план за развитие на туризма в двете
общини.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „КУЛТУРА И
БАЛНЕОЛОГИЯ-УСТОЙЧИВ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”

Специализираната болница за ре-
хабилитация „Св. Мина” в Нацио-
налния курорт Вършец започва
дейността си като Санаториум на
трудещите се селяни, по-късно е
преименувана в База № 3 на Сана-
торно-курортния комплекс на
МНЗ, а днес тя е част от „Специа-
лизирани болници за рехабилита-
ция – Национален комплекс” ЕАД
гр. София към Министерството на
здравеопазването.

Болницата има традиции в лече-
нието, рехабилитацията и профи-
лактиката чрез минерални
басейни, минерални вани, специа-
лизирани вани, подводен масаж,
душова катедра, физиотерапия, па-
рафинотерапия, кинезитерапия и
други. Вече половин век без пре-
късване тя приема пациенти от ця-

лата страна, дарява изцеление,
сили и бодрост, възвръща усмивки
и надежди.

Тържеството по случай 50- го-
дишнината на болницата започна с
литийно шествие от Минералните
бани в парка с иконата на Свети
Мина – патрон на болницата и за-
крилник на семейството и жените,
което премина по централния бу-
левард с чинарите, предвождано от
младежки духов оркестър и мажо-
ретен състав.

С хляб и мед, китка здравец и тра-
диционното „Добре дошли” бяха
посрещнати официалните гости на
празника: д-р Александър Семков
– изпълнителен директор на „СБР
– НК” ЕАД гр. София, представи-
тели на Централния офис на „СБР
- НК” ЕАД, Бистра Георгиева - ди-

ректор на РЗОК – Монтана, д-р Да-
ниела Караилиева – директор на
РЗИ гр. Монтана, Вл. Вълчев – ди-
ректор на РЗОК – гр. Видин, Иван
Грозданов от НОИ – Враца, начал-
ника на РПУ Вършец гл. комисар
Красимир Кирилов, секретаря на
Община Вършец инж. агр. Да-
ниела Тодорова, управители на
СПА-хотели и почивни комплекси,
бивши служители на болницата,
дългогодишни пациенти, обявени
за почетни, общественици и граж-
дани.

Бе отслужен тържествен водосвет
и молебен за здраве и успехи от ар-
химандрит Антим – протосингел
на Видинската Света митрополия
и свещеноиконом Петко Балджиев
– енорийски свещеник на град
Вършец, заедно с читалищно-цър-

ковния хор на града.
Д-р Семков– изпълнителен ди-

ректор на „СБР-НК”ЕАД – гр.
София и доц. д-р Антон Савов –
директор на филиал „Св. Мина”
прерязаха лентата на нова чешма с
минерална вода във фоайето на
първия етаж, като за пръв път па-
циентите ще могат да се възпол-
зват и от питейното лечение с
минерална вода директно тук, в
болницата.

Бе експонирана изложба „50 го-
дини болница „Свети Мина” с фо-
тоси, проследяващи историята на
лечебното заведение от създава-
нето й до днес.

Лечебното заведение посрещна
своя 50-годишен юбилей с изцяло
обновена душова катедра, минера-
лен басейн и обособен СПА-цен-

тър с джакузи, сауна, парна баня.
Д-р Семков обяви, че предстои

поетапното обновяване и основно
ремонтиране на всички останали
сектори на болницата.

Здравното заведение приема па-
циенти от цялата страна по раз-
лични клинични пътеки на НЗОК с
направления от личните лекари, а
така също работи по програмата на
НОИ за рехабилитация и профи-
лактика на здравноосигурени лица,
и на свободен прием. Тук се леку-
ват заболявания на централната и
периферната нервна система, на
опорно-двигателния апарат, на сър-
дечно-съдовата система, ендок-
ринно-обменни, белодробни,
професионални и други заболява-
ния.
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50 ГОДИНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „СВ. МИНА”

Главният критерий за учас-
тие в конкурса са изключител-
ните постижения в
областта, в която дамите ра-
ботят. Пет членното жури,
избрано от Сдружение „Граж-
данско общество Вършец
2011” определи в конкурса
„Жена на годината 2012”, Раз-
дел „Просвета” да бъде номи-
нирана жената, чийто глас
звучи топло и красиво, же-
ната, родена с призванието да
учи подрастващото поколение

на „а, б” – учителката МАЯ
АНГЕЛОВА, която вече 21 го-
дини върви достойно по пътя
на обичан и уважаван учител в
Начално училище „Васил
Левски”, кв. Изток.

ПРОДЪЛЖАВА ОБЯВЕ-
НИЯТ КОНКУРС „ЖЕНА НА
ГОДИНАТА 2012” ПО ИНИ-
ЦИАТИВА НА СДРУЖЕНИЕ
„ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

ВЪРШЕЦ 2011”
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Най-старият санаториум в курорта Вършец отбеляза своя половин вековен юбилей
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продължава от 1стр.>>>
В края на м. юни 2012 г. се реали-

зира посещение на група от община
Вършец в град Сокобаня, Сърбия.
Групата включи представители на
водещата организация по проекта
Сдружение „МИГ Вършец”,  пред-
ставители на местната власт, произ-
водители на местни продукти,
танцов състав „Фолклорна китка” и
оркестър „Вършец”.

По време на посещението се със-
тоя работна среща между Кмета на
Община Сокобаня Димитър Лукич
и представители на групата от Вър-
шец, ръководена от Председателя
на Общински съвет инж. Анатоли
Димитров. В приятелска атмосфера

се проведоха разговори за разви-
тието на туризма, културните, спор-
тни и младежки дейности в
общините и възможностите за бъ-
дещи съвместни инициативи.

В съвместен концерт танцов със-
тав „Фолклорна китка”, оркестър
„Вършец”   и фолклорни групи от
Сокобаня показаха богатството на
българския и сръбски фолклор.

Местни производители от тран-
сграничния регион участваха в
мини Панаир на билките, пчелния
мед и здравословното хранене,
както и в практически семинар на
тема „Лекарствени растения в ра-
йона на Сокобаня”.

Таня ПЕТРОВА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПРОЕКТ „КУЛТУРА И БАЛНЕОЛОГИЯ-УС-

ТОЙЧИВ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”

Интервю на Райна СИМОВА
Мая Николаева Ангелова е родена на

05.10.1970 г. в гр. Враца. Отгледана е
с много любов, като единствено и
дълго очаквано дете в семейството.

Завършила е Института за детски
и начални учители „Лазар Станев” в
гр. Плевен с бакалавърска степен.

Семейна, с две дъщери и приемен ро-
дител на още три деца – едно момче и
две момичета.

- Госпожо Ангелова, за какво си
мечтаехте като малка?

- Моята голяма мечта беше да стана
лекарка, но насоката за професионал-
ното ми развитие беше дадено от ро-
дителите ми и по-специално от майка
ми, която искаше да стана учителка,
обградена от много деца.

- По разпределение ли дойдохте
във Вършец?

- Когато през 1990 г. завърших Ин-
ститута за начални учители, ми пред-
ложиха няколко свободни места. Аз
избрах Вършец, училище „В. Левски”
в кв. Изток. Бях посрещната от пре-
красен учителски екип, който много
ми помогна в началото. Тук ме про-
низа и стрелата на Амур – срещнах
Антон, моят скъп съпруг, работещ в
„Електростарт”, който ме разбира и ме
подкрепя във всичко.

- Кой клас Ви се падна първата го-
дина?

- Първата година ми се падна под-
готвителна паралелка. В началото  сре-
щах неимоверни трудности по
задържането и посещението на учени-
ците в училище, всеки ден ходех по
домовете им, за да ги каня да дойдат
на училище. Децата идваха с лоша
лична хигиена (въшки, краста), липс-
ваха учебници и учебни помагала. Де-
цата не знаеха български език. Всичко
това беше освен отговорно, но и много
трудно за мен.

- Как е днес?
- Днес е съвсем друго, моите първи

ученици са станали вече родители и
искат техните деца да учат редовно.
Мотивацията е съвсем друга, положи-
телна е. Децата идват редовно на учи-
лище, добре облечени и чисти.

- Учениците са на различно ниво
на възприемане, какви методи при-
лагате при преподаване и изпит-
ване?

- Предпочитам метода на дъската, за
да бъдат обхванати повече деца, а
също така прилагам и индивидуалният
подход чрез даване на тестове. Много

помагат и нагледните материали в
класните стаи – букви, цифри, таб-
лици, табла с глаголи.

- Поощрявате ли учениците за кра-
сиво и вярно писане, за пазене на
учебниците?

- Разбира се, най-редовно и то пред
всички ученици, а за награда получа-
ват малък подарък. 

- Кой клас учехте тази учебна го-
дина и как приключи тя?

- Тази година водя ІV клас с 23 уче-
ници. Завършихме с двама отличници,
шест с много добър и останалите с
добър успех. Последният учебен ден
на 31 май беше много тържествен, но
и много трогателен поради раздялата
с моите възпитаници. То бяха пре-
гръдки, сълзи, целувки, снимки. През
всичките тези 21 години съм се отна-
сяла с голяма взискателност и сериоз-
ност, но и с обич и уважение към всяко
дете, защото във всяко дете има
зрънце способност. За мен обичта и
уважението на учениците ми са най-
голямата награда. При раздялата те ми
казаха „благодарим Ви, учителко лю-
бима, че отворихте очите ни към света,
Вие сте нашата гордост”, това ме
трогна до сълзи.

- Вероятно през следващата година
ще поемете І клас, има ли прием-
ственост между детската градина и
училището?

- Да, в детската градина към нашето
училище са създадени прекрасни ус-
ловия за малки деца – не само битови,
но и всичко необходимо за занимание
и обучение на малките, игри, учебна
подготовка на бъдещите ученици.

- Освен отговорността и тежката
задача, която сте поели в учили-
щето, Вашето семейство е станало

приемно семейство за три деца,
което е зов за повече човечност. Чия
беше идеята?

- Няма да крия, идеята беше лично
моя. Преценявайки сложната и пси-
хична нагласа на тези изоставени
деца, грабнати от една незаслужена
орис и съдба и когато направих пред-
ложението, съпругът ми Антон, който
е техен чичо, а също така и двете ми
дъщери веднага ме подкрепиха. След
раждането на третото дете майката на-
пуска семейството и заминава в Ита-
лия без никаква грижа за тях, баща им
е болен и се принуждава да даде де-
цата за отглеждане в социални домове
и впоследствие умира. Децата са раз-
делени, като момчето е настанено в со-
циален дом в с. Борован, а двете му
сестрички в Бяла Слатина.

- През коя година станахте при-
емно семейство?

- През 2007 г. приехме момчето
Петьо на 7 г., а през 2010 г. неговите
сестрички Натали на 9 г. и Патрисия
на 7 г.

- Как се отглежда армия от 5 деца –
две Ваши и три приемни? Постъп-
ката Ви освен благородна е и много
отговорна, как успявате да се спра-
вите?

- За да има успех в едно дело са не-
обходими ред, висока дисциплина и
най-вече желание за работа. Всички
членове на семейството се включиха и
помагат. При нас трите приети деца за
пръв път празнуваха рождените си
дни, голяма радост беше. Когато при-
ехме Патрисия тя беше на 7 години, но
не умееше да общува с околните, го-
ворът й беше още като на бебе, цялото
семейство станахме логопеди и с уси-
лията на всички ни говорът й се кори-
гира. Момчето рисува много хубаво,
прави скулптури от глина и мечтае да
следва изобразително изкуство. Мо-
мичетата също се развиват много
добре и са много добри ученички. Жи-
веем задружно и се радваме, че сме
могли да помогнем на тези деца. Ко-
гато виждаме положителните резул-
тати, тогава идва и удовлетворението,
а трудностите и усилията се забравят.

- Остава ли Ви свободно време за
някакво хоби?

- Всяка свободна минута използвам,
за да се потопя в моето хоби. Изработ-
вам красиви цветя от плат, които се из-
ползват за апликации на дрехи,
диадеми и други. Това ми доставя удо-
волствие и отмора.

КОНКУРС „ЖЕНА НА ГОДИНАТА 2012“

Има дни в годината, които всеки от
нас очаква с нетърпение – рождени
и именни дни, годишнини. Но има
и дни, които целият български
народ посреща с оживление и ра-
дост. Това са дните, в които показ-
ваме обичаите, традициите,
фолклорните надсвирвания и на-
родните танци.

Всички ние с нетърпение ги очак-
ваме, защото ни носят радост и над-
ежда. От своите майки и баби се
учим как да ги празнуваме. Те водят
началото си от миналото на народа
ни и до днес не са загубили своята
красота. Благодарение на празни-
ците и обичаите нашият народ се е
запазил през вековете. За обичаите

казват, че са ,, от люлката до гроба”,
т.е. човек ги обича от детските си го-
дини до дълбока старост. Те ни учат
да обичаме семейството и земята си.

На 7 юли сред прохладата на дър-
ветата в местността Зелени дел се
проведе станалият традиционен
вече фолклорен празник „Пей, тан-
цувай и на Зелени дел се любувай”,

организиран от НЧ” Пробуда” кв.
Заножене със съдействието на Об-
щина Вършец.

Читалищното настоятелство из-
казва своята благодарност на кмета
на община Вършец г-н Иван Лаза-
ров, на зам.- кмета г-н Петър Сте-
фанов, на екипа на г-н Камен
Соколов и на всички, които ни по-

могнаха да се осъществи този праз-
ник.

Благодарим и на самодейните ко-
лективи, които чрез изпълненията
си зарадваха публиката и показаха,
че за песните и танците граници за
възрастта няма.

Стефка ДРАГАНОВА
Секретар на НЧ „ Пробуда”

„Пей,   танцувай  и  на  Зелени  дел  се   любувай”

продължава от 1стр.>>>
Вечерта за служителите на болни-

цата и гостите на празника бе орга-
низиран концерт и градинско парти
на открито, с изпълнения на Дър-
жавна филхармония - гр. Враца, фа-
милия Чепанови, спортна формация
„Дъга” и цигуларите Алберто и За-
хари от „България търси таланти”.

По случай юбилея, болницата по-
лучи поздравителни адреси от раз-
лични институции, с уверението, че
с лечебните и природни фактори на
града, професионализма на здрав-

ните работници в заведението, съв-
ременните методи на лечение и мо-
дерното оборудване, болница „Св.
Мина”  по нищо не отстъпва на ре-
хабилитационните центрове в евро-
пейските курорти.

Нека още дълги години специали-
зираната болница „Св. Мина” да
продължава да развива своята дей-
ност и да разнася славата на Вършец
като балнеологичен курорт по
всички кътчета на страната ни и по
света.

Евелина ГЕОРГИЕВА

50 ГОДИНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „СВ. МИНА”



През 2012 г. се навършва четвърт
век от откриването на това уни-
кално място. Късно-плиоценското
находище на фосилна фауна и
флора в местността „Дрънката“ до
с. Долно Озирово бе открито слу-
чайно от местния художник Ма-
риан Марков. След него учителят
по география от гр. Вършец Григор
Иванов с група ученици разкопа-
ват и събират каквото могат през
лятото на 1987 г. В БАН тази ин-
формация достига след почти след
2 години. Едва през м. юли 1990 г.
учени от БАН (Николай Спасов,
Васил Попов и Златозар Боев) по-

сещават находището и за броени
часове, въпреки извършените до-
тогава аматьорски разкопавания,
събират стотици находки - кости,
костни фрагменти и зъби от едри и
дребни бозайници, влечуги, земно-
водни и птици. Неоценима помощ
на учените при разработване на
това находище оказва местният
биолог Иво Петров.

Това удивително място се намира
в землището на с. Д. Озирово, но
по името на по-голямото селище –
гр. Вършец, то добива световна из-
вестност в научните среди, като
„находище Вършец“. Разположено
е недалеч от река Ботуня, в горната
част на варовиков хълм с разпръс-
нати скали. Самото находище пър-
воначално с нищо не издаваше
своето грандиозно значение за све-
товната наука. То представлява
въртоп с диаметър около 1 м (фиг.
1), в който през 2004 г. вече ус-
пяхме да „слезем“ до повече от 2 м

и единствено реалната опасност от
срутване на скално-наносната „за-
пушалка“ на въртопа и пропадане
на изследователя заедно с нея в пе-
щерата отдолу, наложиха прекра-
тяването на разкопките.

Досегашните проучвания от па-
леозоолозите, както и на покойния
вече проф., д.б.н. Емануил Пала-
марев – палеоботаник от БАН, до-
казаха наличието на 5 вида
фосилни растения, 2 вида сухо-
земни охлюви и над 140 вида гръб-
начни животни . С уникалното си
богатство на фосилната фауна и
флора находището се нарежда на

първо място сред всички известни
в Европа от късния плиоцен. Дати-

ровката на находките се определя
от времето на средния вилафранк
(втората половина на късния плио-

цен) - отпреди 2 230 000 г.  
Най-многобройни от всички са

костните останки от дребни бозай-
ници, следвани от тези на птиците.
Най-разнообразни на видове са ос-
танките от птици - досега са уста-
новени повече от 79 вида, което е
почти 1/5 от съвременните птици в
страната. Огромното мнозинство
от находките от птици (85 %) при-
надлежи на един нов за световната
наука род и вид птица – балкан-
ската шовирерия, една дребна
птица от групата на яребиците.
Само от нея са събрани 1138
костни останки. Нови за науката са
и описаните от тук 8 вида птици
като българско кралче, балкански
късокрил водобегач, балканска
тундрова яребица, симеонова че-
решарка, патева кръсточовка, бака-
лов сокол, лешояд на Бохенски,
балканска зеленоножка. Освен
това са установени за пръв път в
страната няколко изкопаеми ви-

дове птици, описани от други из-
следователи в други части на
Европа, както и два вида едри
хищни бозайници - мегантереон
(средно-размерен представител на
семейството на саблезъбите тигри)
(фиг. 2) и гигантски гепард. Наме-
рени са и останките на още поне 6
хищника – два вида мечки, енето-
видно куче, златка, лисица и рис –
всички те са изчезнали видове,
някои не доживяли дори до плей-
стоцена. От бозайниците тук са
описани 2 нови за световната наука
видове – един дребен хищник, под-
обен на пор, и една полевка. Пред-
стоящо е описването и на други
нови за науката видове животни -
скорец, сврака, орел-змияр, орел от
групата на кресливите орли, качу-
лата и рогата чучулиги. 

В находището край Вършец са
установени и нови за науката ви-
дове дървета и храсти – пребал-
канска копривка, както и нови,

непознати досега фосилни форми
на 4 вида съвременни храсти: храс-
товидна вишня, петкокичков глог,
яркочервена пираканта и кучешки
дрян. 

За да преценим значението на на-
ходището край Вършец за пале-
оорнитологията например, си
заслужава да отбележим, че в Бъл-
гария са известни общо 120 вида
птици от неогена (времето между
23 и 2 млн. г.), и 79 от тях са от-
крити в това находище! Описаният
нов вид - балканска шовирерия, е
най-многочисленият вид сред не-
огенските птици в България. Наред
с това той е сред най-многочисле-
ните изкопаеми птици в света. Бъл-
гарското кралче навярно е
най-малката известна досега изко-
паема птица от цяла Европа. Във
Вършец е открита и една от най-го-
лемите изкопаеми летящи птици в
Европа – лешоядът на Бохенски,
който е бил по-едър от съвремен-

ния белоглав лешояд и  е най-древ-
ният лешояд от рода на
белоглавите лешояди в света. 

С това обаче, уникалността на на-
ходките от находището до Вършец
не свършва. Вероятно находището
представлява останка от няко-
гашна плиоценска разрушена пе-
щера, обитавана от прилепи,
бухали и едри хищни бозайници,
като бухалите и хищниците се хра-
нели в преддверията й, а приле-
пите обитавали вътрешността.
Останките от жертвите на първите
и от телата на вторите, се отлагали
в продължение на хилядолетия.
Повърхностен отток периодично
смивал и преотлагал във въртопа
наносни материали, които посте-
пенно се преуплътнявали и фоси-
лизирали. Понякога дори масата от
дребни кости образува костна
брекча (вид скала). 

За научните съкровища от нахо-
дището наши учени са публику-

вали своите изследвания на све-
товни научни форуми и в най-пре-
стижни издания  в България,
Германия, Италия, Китай, Полша,

Русия, САЩ, Франция, Чехия и др.
на всички световни езици. Днес
вече нито едно изследване на фау-

ната на късния плиоцен в Европа
не може да претендира за компет-
ентност, ако не са цитирани дан-
ните за находището до Вършец.

Всичко сочи, че находището
представлява уникален природен
паметник със световно значение и
че е належащо то да се обяви за за-
щитена местност. То може да има
и важно образователно, културно и
туристическо значение. Досегаш-
ните опити да бъде обявено за за-
щитена местност (1997 г.) или да
се включи в местни еко-туристи-
чески проекти (2004, 2007 г.) оста-
наха нереализирани. Дълг на
местната общественост, заедно с
учените е започнатото да се доведе
до успешен край. От това ще спе-
челят всички – и природата, и хо-
рата в това чудно място на
България.

проф., д.б.н. Златозар БОЕВ
Национален природонаучен

музей - БАН
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В България се срещат два вида
сухоземни костенурки: шипоопа-
шата в Северозападна и  шипобед-
рена в Южна България. И двата
вида са световно защитен вид, впи-
сани в Червения списък на Между-
народния съюз за защита на
природата (IUCN-2002) и в прило-
жение II на Конвенцията за опаз-
ване на европейската дива флора и
фауна и природни местообитания
(Бернска конвенция), в приложе-
ние II на Конвенцията по между-
народна търговия със застрашени

видове от дивата флора и фауна
(CITES), както и в Директива 92/43
на ЕС от 21.05.1992г. за запазване
на природните местообитания и
дивата флора и фауна. 

В Българското законодателство
сухоземните костенурки фигури-
рат в Приложение № 3 от Закона за
биологичното разнообразие. Те са
един от силно застрашените ви-
дове във фауната. Главните при-
чини за това са модерното
земеделие, намаляване на площта
на горите, събирането и консума-

цията им за „лечение“ на рак, лев-
кемия и други тежки заболявания,
въпреки многократното доказване
на безполезността от подобни про-
цедури.

Костенуркоядството и използва-
нето на кръвта им за лечебни цели
е породено от неинформираността
по отношение на болестите, които
костенурките пренасят (лептоспи-
роза, салмонела, вътрешни и вън-
шни паразити), както и ниския
социален статус на населението,
използващи ги за храна. 

ЗАБРАНЯВА се събирането на
сухоземни костенурка за храна, су-
венири, отглеждане като домашни
любимци, убиване, задържане в
плен и безпокойство. Лицата, из-
вършващи такъв род действия се
наказват според Наказателния ко-
декс на Република България. 

Молим всички граждани, които
констатират извършването на
такъв род действия на територията
на община Вършец, да подават сиг-
нали в Общинска администрация
Вършец, РУ „Полиция“ - Вършец,
РИОСВ-Монтана и др. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Конкурсът е организиран от Фон-

дация „Еврика” – неправителствена
организация за подпомагане на да-
ровити деца и на проекти в областта
на науката и техниката. Специализи-
рано жури под ръководството на
доц. д-р Таня Иванова класира
участниците и присъди награди в
три различни направления. В кате-
горията за графични произведения,
създадени с помощта на компютър –
рисунки, компютърни игри, анима-
ции, уеб-базирани творби и други,
нашата седмокласничка Анета Ива-
нова Лазарова от СОУ „Иван Вазов”
грабна второто място и получи дип-
лом и предметна награда за компю-
търната си презентация на тема
„Луна”. Научен ръководител на раз-

работката е преподавателката по фи-
зика Радка Костадинова от същото
училище. 

В това направление участниците от
цялата страна бяха около 1500.  От
СОУ "Иван Вазов" освен Анета Ла-
зарова, участваха още и Божидар
Калинов и Цветослав Живков с пре-
зентация "Земята - проект за живот"
, Рени Каменова с презентация "Кос-
мосът", Ива Стефанова с презента-
ция " Черни дупки" . 

Наградите на победителите ще
бъдат връчени в началото на месец
ноември 2012 г. в обновената излож-
бена зала на Националния политех-
нически музей от първия български
космонавт ген. Георги Иванов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Приключи XIV национален конкурс „Космо-
сът – настояще и бъдеще на човечеството“

Редакцията на Общински вестник
“Вършец” поздравява новороде-
ните бебета: 
Теодор Звездов Александров,

роден на 17.06.2012 г.
Зеинеб Траянова Тодорова, ро-

дена на 18.06.2012 г.
Кирил Веселинов Борисов,

роден на 19.06.2012 г.
Александър Павлинов Алек-

сандров, роден на 25.06.2012 г.
Борислав Миленов Божинов,

роден на 26.06.2012 г.
Станислав Милчев Христов,

роден на 02.07.2012 г.

Миладинка Любкова Велич-
кова, родена на 02.07.2012 г.
Борислава Ивелинова Весели-

нова, родена на 03.07.2012 г.
Силвия Пенкова Юлева, родена

на 04.07.2012 г.
Ивелин Величков Димов, роден

на 10.07.2012 г.
Любомир Седефков Петров,

роден на 12.07.2012 г.
Веселин Младенов Ценов, роден

на 13.07.2012 г.
На бебетата и техните семей-

ства – ЧЕСТИТО!  Желаем им
много  здраве  и  сбъднати мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

ПАЛЕОНТОЛОГИЧНОТО НАХОДИЩЕ КРАЙ ГР. ВЪРШЕЦ – С
ГОЛЯМО НАУЧНО ЗНАЧЕНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ТУРИЗМА

Фиг. 1. Находището през
1993 г.  (сн.: З. Боев)

Фиг. 2. Реконструкция на
саблезъбата котка меганте-
реон (Рис.: Mauricio Antón)



4 август /събота/

10.30 ч. Киноложка изложба
място: Боровия парк

20.30 ч. Концерт на фолклор-
ните изпълнители
Поли Паскова и
Здравко Мандаджиев с
танцова формация
място: Естрадата пред
НЧ „Христо Ботев 1900”

6 август /понеделник/

11.00 ч. Официално откриване
на новата Градска ху-
дожествена галерия и
пленер по живопис
„Вършец - 2012“
място: Общински
музей, етаж 3

20.00 ч. Официално откриване
на Празника на ку-
рорта, минералната
вода и Балкана „Вър-
шец 2012”
• Концерт на Държавна
филхармония – гр.
Враца
място: Естрадата пред
НЧ „Христо Ботев 1900” 

7 август /вторник/

10.00 ч. Състезание за деца по
майсторско управление
на велосипеди
място: Слънчевата гра-
дина

17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното иг-
рище в парка

18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното иг-
рище в парка

18.30 ч. Концерт на ученически
духов оркестър „Дефи-
лир” и мажоретен със-
тав при СОУ „Иван
Вазов“
място: Естрадата пред
НЧ „Христо Ботев 1900“

19.00 ч. Театрална постановка
„Бедният крал” на
детско театрално сту-
дио при ОДК - Вършец
и концерт на вокална
група “JOY”
място: Салона на НЧ
„Христо Ботев 1900“

8 август /сряда/

10.00 ч. Рисунка на асфалт
място: Паркинга пред
Община Вършец

17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното иг-
рище в парка

18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното иг-

рище в парка

19.30 ч. Театрална постановка
„Когато котката я
няма“ – любителски
театър при НЧ
„Христо Ботев 1900“
място: Салона на НЧ
„Христо Ботев 1900“

9 август /четвъртък/

10.00 ч. Базар на цветя
място: Алеята с чина-
рите

17.00 ч. Турнир по волейбол –
финал
място: Волейболното иг-
рище в парка

18.00 ч. Турнир по футбол – по-
луфинал
място: Футболното иг-
рище в парка

20.00 ч. Концерт на поп фолк
изпълнителката Сиана
/ Пайнер мюзик/

място: Естрадата пред
НЧ „Христо Ботев 1900“

22.00 ч. Дискотека с DJ Радос-
лав
място: Естрадата пред
НЧ „Христо Ботев 1900“

10 август /петък/

10.00 ч. Детско шоу
място: Естрадата пред
НЧ „Христо Ботев 1900“

20.30 ч. Тържествена церемония
по повод „Празника на
курорта, минералната
вода и Балкана „Вър-
шец 2012“ 
• Концерт на група
„Диана експрес“ 
място: Естрадата пред
НЧ „Христо Ботев 1900“

11 август /събота/

10.00 ч. Алея на занаятите
място: Бул. „Република“

18.30 ч. Финал футбол
място: Футболно игрище
в парка

20.00 ч. Концерт на Албена Та-
нева и Мартин
място: Естрадата пред
НЧ „Христо Ботев 1900“

12 август /неделя/
09.00 ч. „Балкана пее“ – надпя-

ване на фолклорни
състави 
място: Местността
„Иванчова поляна“

20.00 ч. Закриване на Празника
на курорта, минерал-
ната вода и Балкана
„Вършец 2012”
• Концерт на фюжън
фолк група „Оратница“
• Изпълнения на Боян Ва-
силев и Георги – Хорхе –
родопски гайдари
място: Естрадата пред
НЧ „Христо Ботев 1900“

06.08.2012 г. – 12.08.2012 г.: Съ-
пътстваща фестивална
програма на цветните
фигури – работилници,
демонстрации, занаяти
(следете за актуална
информация на сайта на
Община Вършец –
www.varshets.bg)

Изложба на традиционно корей-
ско изкуство бе открита днес в
Градската художествена галерия
във Вършец, със съдействието на
Община Вършец и посолството на
КНДР у нас.

Експозицията е уникална и се
представя за първи път в нашия
град. В нея са показани изброди-
рани по специална технология гоб-
лени, ветрила от птичи пера,
рисунки върху коприна и картини,
изработени чрез традиционната ху-
дожествена техника "манненхва" -
вид мозайка от миди и седеф,
включваща елементи от прилож-
ното и изобразителното изкуство. 

Живописният ефект се постига
само чрез съчетаване и комбини-
ране на морските дарове, които не
се боядисват и обработват. По този
начин естествените цветове не из-
бледняват и не губят своята све-
жест. 

В картините се съчетават разно-
образия от черупки на раковини,
което ги прави изключително дъл-
готрайни във времето. Ето защо,
корейците ги наричат "манненхва".
В буквален превод думата означава
"вечна картина" поради факта, че

блясъкът и цветовете на мидите ос-
тават непроменени и платната се
съхраняват от порядъка на 10 000
години. Освен вечни, тези картини
са и живи, защото играта на свет-
лините и сенките предизвиква
ефект на движение и динамика

чрез отблясъците от искрящите ма-
териали. Платната много точно от-
разяват лекотата и изяществото,
присъщи на източната култура и ни
се струват като нарисувани с четка,
дотолкова точно е изпълнен всеки
детайл от картината.

Преди повече от хиляда години
корейските майстори на прилож-
ното изкуство започнали да укра-
сяват мебели и други предмети от
бита с раковини и черупки от ме-
котели. Днес техните последова-
тели създават изключителни
творби, следвайки древната тех-
ника. През 60-те години на ХХ век
се появява нов вид мозайка от ра-
ковини, съчетаваща елементи от
приложното и изобразителното из-
куство. Такава картина се прави за-
дължително от двама художници,
като първият рисува контурите, а
вторият облепя с миди и седеф.

В Корея, страната на утринната

свежест, окъпана от морета от три
страни, художниците имат богат
избор на материали за „миннен-
хва”и създават красиви пейзажи.
Днес мозайката „манненхва” заема
достойно място в корейското при-
ложно изкуство и произведенията
й печелят широка известност в
много страни на света. 

Изложбата на корейското из-
куство гостува във Вършец от 18
юли до 5 август и към нея е про-
явен изключително голям интерес
от страна на посетителите. 

Всички предмети, рисунки и кар-
тини са изложени за разпродажба
на много ниски цени, което е учуд-
ващо, имайки предвид огромния
труд, изискващ въображение и не-
имоверно търпение за слепването
на стотици, а понякога и хиляди
детайли от седефените черупки на
миди и раковини.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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