
Пред сградата на Общинската
администрация се състоя тър-
жествена церемония по изди-
гане на националния
трибагреник, на която присъст-
ваха кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров,
зам.-кметовете на общината
Петър Стефанов и Георги Ян-
кулов, секретарят на общината
инж. агр. Даниела Тодорова.

Жители и гости на Вършец се
събраха тази година на цен-
тралния градски площад, за да
участват в организираното от
Община Вършец честване на
Националния празник на Бъл-
гария и да отбележат 144-та го-
дишнина от освобождението
на страната от турско робство.

„Преди 144 години е подпи-
сан Санстефанския мирен до-
говор, с който се слага край на
руско-турската, освободителна
за нас война и България е обя-
вена за свободна и суверенна
държава. Да се преклоним през
стотиците хиляди знайни и
незнайни войни - руснаци, ук-
раинци, молдовци, румънци,
финландци, платили най-висо-
ката цена за нашата Свобода.
Поклон пред паметта на ге-
роите! Нека посрещнем днеш-
ния празник с много гордост и

национално самочувствие!“,
каза кметът Иван Лазаров пред
жителите и гостите на града.

По традиция празникът за-
върши с „Дунавско хоро“,
което отдавна се е превърнало
в израз на наша национална

гордост и самочувствие и
което винаги ни кара да се
чувстваме единни, да се чувст-
ваме българи, където и да се
намираме по света.

Спас ЗАРЧЕВ

Благодарение на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров, лекарският кабинет в с.

Долно Озирово вече се отоп-
лява с климатик, дарен от ПП
„ГЕРБ-СДС“.

Кметът на с. Долно Озирово
Ангел Петров и жители благо-
дариха на инж. Лазаров за да-
рението.

„Радвам се че, с тази нова
придобивка ще се подобри
комфортът на жителите на се-
лото, когато посещават лекар-
ския кабинет“, каза Ангел
Петров.

Преди две години със
средства от общинския бюджет
беше извършен основен ре-
монт на лекарския кабинет в
селото и закупено ново обо-
рудване за него.

Спас ЗАРЧЕВ

С РИТУАЛ И ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
ВЪРШЕЦ ОТБЕЛЯЗА ТРЕТИ МАРТ

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Уважаеми жители на община
Вършец,

На трети март отбелязваме
едно от най-светлите събития,
с което започва Новата ни ис-
тория – Освобождението на
България от османска власт.

Поставя се началото на Тре-
тото българско царство и ми-
лото ни Отечество отново се
появява на картата на Европа.

В сегашните тревожни вре-
мена още повече оценяваме
какво означават свободата и
жертвоготовността, която са
проявили нашите предци, за да
ни има днес. Стотици просве-
тители, духовници и револю-
ционери, хиляди обикновени

българи правят възможно Ос-
вобождението със съхранява-
нето на българския език и
традиции, с борбите за мо-
дерно образование, свободна
църква и политическа незави-
симост по време на Възражда-
нето.

Да знаем и да помним под-
вига им е малко! Да следваме
идеалите им за справедливост,
мир, съпричастност и труд на
„народното поле“ - само така
ще изпълним завета им и ще
осмислим свободата си.

Честит национален празник!
Да живее България!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ
ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО

ПОВОД 144 ГОДИНИ ОТ ОСВО-
БОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

3-ТИ МАРТ В СЕЛО ДРАГАНИЦА

След прекъсване от няколко
години, автобусната линия
между курортния град Вършец
и областния център Монтана е
възстановена, .

От 1 март автобусът тръгва за
Монтана в 8:00 часа от автога-
рата във Вършец, а в 11:45 часа
се връща обратно от Монтана
към Вършец.

Липсата на транспорт създа-
ваше много затруднения на хо-

рата във Вършец, когато им се
налага да отидат за документи,
на лекар и изследвания или по
друг повод до областния цен-
тър.

Автобусният превоз е един-
ствен начин за много местни
хора да стигнат до Монтана,
тъй като във Вършец няма же-
лезопътна гара.

Новият областен управител на
Монтана Ванина Вецина заяви

малко след встъпването си в
длъжност, че лошите транспор-
тни връзки между селищата от
региона са голям проблем за
местните хора и подобряването
им ще бъде сред първите й за-
дачи. Тя съобщи, че някои от
автобусните линии между от-
делните селища са били за-
крити заради липса на пътници
в годините на пандемията.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СЛЕД ПРЕКЪСВАНЕ: АВТОБУСНАТА ЛИНИЯ
МЕЖДУ МОНТАНА И ВЪРШЕЦ Е ВЪЗСТАНОВЕНА Единственият по рода си па-

леопарк на Балканите бе офи-
циално открит на 15 март от
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров. Финансирането
на проекта е по оперативна про-
грама „INTERREG България –
Румъния“ и е на стойност 1 364
438,31 евро. Той се реализира
съвместно с музея Олтения в
румънския град Крайова, като
финансирането за община Вър-
шец е 904 986,92 евро.

Палеопаркът е разположен в
Боровия парк на града и е с
площ от 10 дка. Мястото е обла-
городено, монтирани са освет-
ление и пейки, има и много
зеленина. В средата на про-
странството е построена мо-
дерна сграда на
Информационен център, а
около него в паркова среда са
поставени уникални скул-
птурни възстановки.

продължава на 3 стр. >>>

ВЪВ ВЪРШЕЦ ОТКРИХА С
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ
ЕДИНСТВЕНИЯ ПО РОДА СИ

ПАЛЕОПАРК НА БАЛКАНИТЕ
Уникалният атракцион радва жителите и гостите на
Вършец със скулптурни възстановки на древни жи-
вотни, обитавали Балканите преди 2,5 млн. години
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Тази година Баба Марта при-
стигна сред заснежени поля и
градини, гори и реки, пълни
със сняг и тук там с цъфнали
цветчета от кокиче, иглика и
дрян.

На 1 март природата се съ-
бужда и заедно с БабаМарта
пристигат и щъркелите. На
този ден в миналото всяка до-
макиня почиствала къщата и
двора си, а после мятала върху
плета и плодно дръвче червена
престилка, , за да бъде Баба
Марта добронамерена, до-
волна, весела и засмяна, а сто-
паните на дома – здрави, бели
и червени.

На този ден вън от дома изли-
зали само моми и млади не-
вести, а бабите си седели
вкъщи, за да не разсърдят Баба
Марта, защото тя не обичала
старците. У дома сръчни май-
сторки развивали кълбенца с
бяла и червена прежда, усук-
вали я и изплитали красивите
мартенички Пижо и Пенда, с
които и до днес се окичват
млади и стари.

Озарени от колоритния и кра-
сив мартенски празник, по тра-
диция подаряваме и си

разменяме мартеници с близки,
в семейството, с приятелите –
за спомен и за здраве.

В пенсионерски клуб „Чи-
нари“ – гр. Вършец в навече-
рието на първи март цари
оживление, празнично наст-
роение и подготовка. Специ-
ално за празника Калина
Алексиева – член на клуба ни,
написа стихотворението „Чес-
тита Баба Марта“ – поздрав за
всички членове на клуба, като
ни пожела да бъдем живи и
здрави, бели и червени, весели
и засмени. По традиция, праз-
нично облечени в носии, оли-
цетворяващи Баба Марта,
Пижо и Пенда, заедно с други
членове на ПК „Чинари“ , на-
чело с председателя Савка Се-
рафимова, рано сутринта на
1-ви март посрещнаха на входа
на Община Вършец, поздра-
виха и закичиха с мартеничка
всеки един служител от Об-
щинската администрация, в
знак на уважение и признател-
ност за доброто отношение към
възрастните хора.

Ръководството на община
Вършец, в лицето на кмета
инж. Иван Лазаров, зам.-кмето-

вете Петър Стефанов и Георги
Янкулов, секретаря на Общи-
ната Даниела Тодорова и ди-
ректорите на дирекции
Красимира Тачева и Антон
Тошев, подариха на представи-
телите на ПК „Чинари“ марте-
нички, а на клуба – голяма
мартеница с подкова – символ
на успех и късмет.

За да бъде празникът ни по-
интересен и богат на идеи, се
погрижиха Савка Серафимова,
Рени Антонова, Нина Богда-
нова, Линка Иванова, Първо-
лета Ангелова, Албена Иванова
– с организацията и реализира-
нето. Елеонора Димитрова под-
ари на кмета Лазаров
саморъчно избродирана кар-
тичка с поздравление , а на
целия клуба дари тематичен
гоблен, също избродиран от
нея.

Първи март отмина, но про-
дължи да озарява лицата на
деца, на млади и стари със
своята красота и цветност.
Празникът на Баба Марта и
мартеничката внесе във всеки
дом радост, красота, много ус-
мивки и любов.

Ева ДИМОВА

ЗОВЪТ НА БАБА МАРТА

Уважаеми жители на об-
щина Вършец,

Ведър и изпълнен с много
символика е днешният ден,
когато по стар български
обичай посрещаме Баба
Марта и пролетта.

Белият и червеният конец,
с които се закичваме, са из-
пълнени с много оптими-
зъм и вяра във
възраждащата се природа и
доброто.

Нека настъпващата про-
лет да Ви донесе здраве,
сила, дълголетие, много ус-
мивки и сбъднати мечти.

Бъдете позитивни и вдъх-
новени за един смислен и
съдържателен живот, за
благото на вашите семей-
ства и за цялата ни об-
щност! Нека като белия
цвят да са добри дните ни и
изпълнени с енергия като
червения.

Честита Баба Марта и на
всички жители на община
Вършец!

Честит празник!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВ ОТ КМЕТА НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУ-
ЧАЙ ДЕНЯ НА БАБА МАРТА

Уважаеми жени, скъпи
майки и съпруги,

С огромно преклонение и
възхищение се обръщам
към вас в световния ден на
жената. Вашето място във
всички епохи е било специ-
ално, защото вие сте носи-
телите на живота, на
красотата, на духовното и
творческото начало, на

светлината!
Отдавна Вие извоювахте

своето място и показахте,
че сте добри и в сферата на
политика, и на науката, и на
творчеството! Голям дял от
човешките достижения
дължим на Вас. С благодар-
ност се обръщам към вас
най-вече за това, че се гри-
жите за нашите деца и пра-
вите света по-добър.

От сърце Ви пожелавам да
бъдете здрави, винаги ус-
михнати и щастливи, да
продължавате да следвате
целите и мечтите си!

Честит празник!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ

ПО СЛУЧАЙ 8-МИ МАРТ

Традиционно с добро
настроение, стихове, му-
зика, песни и танци, члено-
вете на Пенсионерски клуб
„Еделвайс“ – с. Драганица
отбелязаха Международния
ден на жената 8 март.

Кметският наместник на
село Драганица Иван Пав-
лов бе специален гост на
тържеството. На всяка една

дама той подари цвете с по-
желание за здраве и дълго-
летие.

Благодарение на щед-
ростта на нашия спонсор
Иво Евгениев, бяха заку-
пени и раздени 200 бр. бу-
тилки с олио на всички
жители на селото.

Иван КАМЕНОВ

ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ 8-МИ
МАРТ В ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ

„ЕДЕЛВАЙС“ – С. ДРАГАНИЦА
Жената е Вселена, сътворила

и продължаваща да твори чу-
деса. По пътя си тя върви ус-
михната в един непредсказуем
свят, покоряваща смело вър-
хове. Духът й е необятен. За
нея търся най-чистата и вели-
чава дума – жена. Тя няма въз-
раст, тя е неувяхващо цвете,
вдъхновение и радост!

Денят 8-ми март е ден не-
обикновен и отреден за праз-
ник на жената. Празнува се в
цял свят – в Афганистан, Ук-
райна, Русия, Виетнам и др. В
Румъния, Черна гора, Чили,
България, макар че денят не е
официален празник, се отдава
почит към нежната половина
на човечеството.

Този ден е повод мъжете да
изразят симпатията и внима-
нието си към своите съпруги,
майки, сестри, колежки и поз-

нати. На този ден от погледа на
всяка една жена и майка струи
светла радост, когато държи в
шепата си цвете, подарено й с
обич за грижите към любимия
и децата й.

Българката е безценно на-
следство, Тя е Сирма войвода,
Райна Княгиня, баба Тонка, тя
е майка на Левски, Ботев,
Вазов, на Петко войвода и
много други знайни и незнайни
герои. Днес тя е учител, лекар,
депутат, работничка в завод,
полицай, адмиинстратор, биз-
несмен. Тя е мила и любяща
съпруга, грижовна дъщеря,
майка, която дава обич и въз-
питание на децата си.

Да отпразнуваме този забеле-
жителен ден се събрахме и ние,
членовете на пенсионерски
клуб „Чинари“ – гр. Вършец.
На 8–ми март потокът с праз-
нуващи от целия град не спи-
раше да приижда в
мартенската вечер към залата
на ресторант „Тинтява“, която
се оказа тясна, за да побере
приятели и почитатели на праз-
ника. Осмомартенската атмос-
фера и настроение превзе
цялата зала и събра всички
гости на тържеството в едно
цяло.

Тържеството ни вдъхна нови
сили, зареди ни с вяра, добро-
детели, емоции и духовно из-

висяване. Скъп гост ни беше
Светла Вангелова – директор
на НУ „Васил Левски“ – гр.
Вършец.

Председателят на клуба Савка
Серафимова поздрави топло и
вълнуващо всички жени-чле-
нове на клуба и подари на
всяка от нас букет от цветя, в
знак на уважение и признание.

Празникът ни продължи с
вдигане на наздравици, позд-
равления и веселие. Настрое-
нието ни бе приповдигнато.
Позитивната енергия от хуба-
вите песни и музика ни даваше
сили и радост, имахме усеща-
нето, че празникът е безкраен.
Вихреха се танци, виеха се
дълги хора. За нас този празник
беше като една малка, красива,
пролетна приказка.

Честит празник, мили жени!
Ева ДИМОВА

ОСМОМАРТЕНСКИ ДУХ
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Палеонтологичният парк пресъз-

дава природната среда в района на
Вършец и на Балканите преди
около 2,5 млн. години, от времето
на намерената фосилна фауна и
представя по-атрактивните видове
гръбначни животни от това време,
известни от находището в окол-
ностите край Вършец.

То е открито в местността
„Дрънката“ до с. Долно Озирово
случайно през 1987 г. от местния
художник Мариан Марков. След
него учителят по география от
Вършец Григор Иванов с група
ученици разкопават и събират как-
вото могат през лятото на 1987 г.
В БАН тази информация достига
след почти 2 години. Едва през м.
юли 1990 г. учени от БАН (Нико-
лай Спасов, Васил Попов и Злато-
зар Боев) посещават находището и
за броени часове, въпреки извър-
шените дотогава аматьорски раз-
копавания, събират стотици
находки - кости, костни фрагменти
и зъби от едри и дребни бозай-
ници, влечуги, земноводни и
птици.

Паркът и музейната експозиция
представят на посетителите живо-
тинските видове, които са обита-
вали региона: носорози, древни
диви коне и други чифтокопитни,
гепарди, хиени, съблезъби котки,
антилопи, големи гущери-варани,
големи лешояди, орли, соколи,
както и дропли, тетреви, чучулиги,
бързолети и множество други из-
чезнали видове птици.

В залата на Информационния
център посетителите могат да раз-
гледат експозиция с фосилни ос-
танки от находището и да се

насладят на мултимедия с клипове
и анимация, представящи находи-
щето.

Експозицията е представена в 10
витрини чрез отделни кости и от-
ливки на по-впечатляващи ос-
танки, оригиналите на които се
съхраняват в НПМ-БАН.

На отделни табла с илюстрации
и текст са показани по-атрактив-
ните видове, намерени в находи-
щето. Диорамата с площ около 12
кв. м. възстановява природната об-
становка по това време – расти-
телност, релеф, основни видове
гръбначни животни. Тя представ-
лява модел на карите – специфич-
ните геоморфоложки образувания,
формиращи съвременния лан-
дшафт в района на находището.

„Радвам се, че имам възмож-
ността днес, заедно с вас, да от-
крием тази уникална туристическа
дестинация, каквато е Палеопарк
Вършец. Палеонтологичнито на-
ходище се оказа по значимост най-
важното в цяла Европа. Искам да
разкажа за трудностите, през
които преминахме повече от 10 го-
дини, откакто се зароди идеята за
създаване на такъв палеопарк, а
защо да не кажем и мечта. Защото,

когато търсехме такива възмож-
ности това наистина беше мечта.

Преди повече от 10 години тръг-
нахме да търсим решение, да пра-
вим идейни проекти, да търсим и
да се възползваме от всички фи-
нансови инструменти на предпри-
съединителните фондове и
оперативните програми, включи-
телно и едно неподходящо партнь-
орство с Констанца, който ни
забави във времето, докато не
дойде 2018 година и заедно с на-
шите партньори от музея Олтения
в град Крайова - Румъния ,ние
подписахме договор за финанси-
ране на този проект по оперативна
програма „INTERREG България –
Румъния“ на стойност малко по-
вече от 1 300 000 евро.

Искам да благодаря на всички,
които взеха участие в реализира-
нето на тази мечта, от първоначал-
ната идея, до днес. Искам да
благодаря на екипа по проекта в
лицето на Таня Петрова, на ува-
жаемите професори Спасов и
Боев, които проучваха находището
и дадоха адекватна информация,
за да може днес да бъдат реализи-
рани възстановките по най-реа-
листичен начин. Благодаря на
строителите Стоян Захариев и Си-
меон Стоилов, на Анелия Пеева, и
не на последно място - на всички
колеги от общинска администра-
ция, без чиято подкрепа и дълго-
годишна работа този проект
нямаше да се случи. Сигурен съм,
че този проект ще промени и ще

развие туристическата дестинация
не само във Вършец, но и в целия
регион“, каза при откриването на
палеопарка кметът на Вършец
инж. Иван Лазаров.

До момента в находището са ус-
тановени около 140 вида гръб-
начни животни, сред които 8 вида
влечуги и земноводни, 74 вида
птици /5 от които са нови видове
чучулиги в световен мащаб/, 37
вида дребни бозайници и 21 вида
едри бозайници.

От находището са събрани над
1700 костни останки от птици и
над 1000 костни останки от хищ-
ници, чифтокопитни и нечифтоко-
питни животни. Петнадесет вида
птици, един вид дребен хищен бо-
зайник и един вид полевка, са
нови за световната наука. Това
фаунистично богатство поставя
находището край Вършец на
първо място по брой намерени ви-
дове гръбначни животни сред на-
ходищата с вилафранкска възраст
в Европа.

Работното време Палеопарк Вър-
шец е от сряда до неделя - от 10:30
часа до 13:00 часа и от 13:30 часа
до 17:30 часа. Почивни дни: поне-
делник и вторник.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪВ ВЪРШЕЦ ОТКРИХА С ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ
ЕДИНСТВЕНИЯ ПО РОДА СИ ПАЛЕОПАРК НА БАЛКАНИТЕ

Уникалният атракцион радва жителите и гостите на Вършец със скулптурни
възстановки на древни животни, обитавали Балканите преди 2,5 млн. години

На 17.03.2022 г. в конферентната
зала на СПА хотел „АТА“, гр. Вър-
шец се проведе заключителна кон-
ференция по проект ROBG-471
„Нови дестинации в трансгранич-
ния туризъм“.

Община Вършец като Водещ бе-
нефициент, заедно с Музей „Олте-
ния“ – гр. Крайова, Румъния, като
Бенефициент 2, получи финанси-
ране по Програма Interreg V-A Ру-
мъния-България, Приоритетна ос 2
– Зелен регион, Специфична цел
2.1. „Да се подобри устойчивото
използване на природното и кул-
турното наследство и ресурси“, по
проект ROBG-471 „Нови дестина-
ции в трансграничния туризъм“,
Договор за съфинансиране №
94477/ 21.08.2018.

В конференцията участие взеха
учени и експерти от Музей „Олте-
ния“, гр. Крайова, представители
на Окръжния съвет на Долж, учени
от Националния природонаучен
музей при БАН, гр. София, пред-
ставители на Общинска админист-

рация - Вършец, НПО, медии и
членовете на екипа по проекта.

Целта на конференцията беше да
запознае заинтересованите страни
с постигнатите резултати по про-
екта.

Проектът се финансира в размер
на 1 159 772,56 евро от Европей-
ския регионален фонд за развитие
(ЕФРР) на Европейския съюз, 13%
от националния бюджет и 2% съ-
финансиране от бенефициентите.

Общ бюджет на проекта: 1 364
438,31 евро, като финансирането за

Община Вършец е 904 986,92 евро,
а за Бенефициент 2 – 459 451,39
евро.

Срокът за изпълнение на проекта
е 43 месеца, с начало – 29.08.2018 г.
и край -29.03.2022 г.

Главната цел на проекта е да на-
сърчи сътрудничеството между ин-
ституциите и хората чрез
използване на природните и кул-
турни ресурси по устойчив турис-
тически начин в граничния район
на Долж – Монтана.

В рамките на проекта бяха реали-

зирани следните основни дей-
ности:
● Създаване на музеен комплекс

в град Вършец, съответно: Палео-
парк и Информационен център, в
тясното сътрудничество с учени от
Национален природонаучен музей
при БАН, гр. София. Изграден е
експозиционен (информационен)
център от 300 кв.м и паркова зона
от 10 дка със склуптурни възста-
новки на различни животински ви-
дове и птици, обособени в осем
композиции и пресъздаващи сцени
от природната обстановка в ре-
гиона преди 2,5 млн. години;
● Предоставяне на Музей „Олте-

ния“, Крайова на иновативно обо-
рудване за извършване на
документиране, обучение и попу-
ляризиране на дейностите по на-
следството. Партньор 2 закупи и
инсталира: 3 бр. виртуални асис-
тенти, една холограма и 3 бр. инте-
рактивни тотеми;
● Съвместни дейности за разви-

тие и сътрудничество между ин-

ституциите и работещите в музеите
в туристическия район на Долж –
Монтана. Бяха организирани и
проведени четири конференции –
стартираща и заключителна, „Кул-
турно-туристическа конференция“
и „Палеонтологична конферен-
ция“. Беше подписано Споразуме-
ние за сътрудничество.

С изпълнението на дейностите
проектът ще осигури:
● Общи туристически про-

дукти/услуги: Трансгранична оби-
колка на Музей Олтения, Крайова
и Палеопарк и Информационен
център с експозиционна площ,
Вършец; Концепция за научен/ака-
демичен туризъм; Балнео-клима-
тична туристическа дестинация.
●Модерна, иновативна, интерак-

тивна платформа за представяне и
популяризиране на трансгранич-
ното наследство от Крайова-Вър-
шец;
● Увеличаване на нощувките на

туристи в транграничния регион.
Таня ПЕТРОВА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПРОЕКТ „НОВИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ“

e-MS code: ROBG-471

3

Проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
www.interregrobg.eu
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Днес, 29.12.2021 година (сряда) от 14:00 ч., на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56,
ал. 1 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската админист-
рация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседа-
ние на Общински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва
общински съветници.

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно и може да взема решения.

На заседанието присъстваха още: инж. Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П. Стефанов –
зам.-кмет на община Вършец, К. Тачева - директор
дирекция „ОА“, А. Тошев - директор дирекция
„СА“, Т. Кънчев – представител на Симеон Вене-
линов Хубев – Управител на „Хубев“ ЕООД;

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

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

ладна записка с Вх. № 295/ 22.11.2021 г. относно
приемане на план-сметка, включваща необходи-
мите разходи за дейностите по третиране на би-
тови отпадъци и почистване на площи за
обществено ползване за 2022 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 308/ 15.12.2021 г. относно
изпълнение на мерките във връзка с COVID-19 и
актуализация на бюджета на Община Вършец за
2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 312/ 15.12.2021 г. относно
разглеждане на мотивирано предложение за изра-
ботване на ПУП за разделяне на поземлен имот с
идентификатор 12961.423.601 и сгради с иденти-
фикатори 12961.423.601.1 и 12961.423.601.12 по
КК и КР на гр. Вършец, собственост на „Меди-
цински център – Вършец“ ЕООД, в изпълнение на
Решение № 279 от Протокол № 29/13.09.2021 г. на
Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 310/ 15.12.2021 г. относно
вземане на решение от Общински съвет – Вършец
за приемане на направените инвестиции в активи
- публична общинска собственост от „ВиК“ ООД,
гр. Монтана през 2021 г. в община Вършец, като
част от одобрената инвестиционна програма, във
връзка с изпълнение на ангажимент за минимал-
ното ниво на инвестициите от ВиК оператора.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 313/ 15.12.2021 г. относно
предложение за отменяне на Наредбата за упраж-
няване правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества с общинско участие, за
участието на общината в граждански дружества и
в сдружения с нестопанска цел на община Вършец
и предложение за приемане на нова Наредба за
реда за учредяване и упражняване правата на об-
щина Вършец в публични предприятия и тър-
говски дружества с общинско участие в капитала.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 311/ 15.12.2021 г. относно
предложение за актуализиране на Програмата за
управление на отпадъците на община Вършец за
периода 2021 – 2028 г., в частта на точка 3.3.2
„Морфологичен анализ на състава и количества на
ТБО на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 288/ 16.11.2021 г. и допъл-
нително писмо с Вх. № 309/ 15.12.2021 г. относно
провеждане на публичен търг с тайно наддаване
по реда на ЗОС, НРПУРОС, НУРПТК на община
Вършец за продажба на 20 бр., конфискувана оз-
вучителна техника - собственост на община Вър-
шец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 316/ 21.12.2021 г. относно
Докладна записка с Вх. № 304/ 08.12.2021 г. от д-
р Веселин Петков – управител на „Медицински

център – Вършец“ ЕООД.
Докладва: д-р Румяна Дамянова – председа-

тел на ПК по ЗСДЕ
9. Изказвания, питания, становища и предложе-

ния на гражданите.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация за мандата 2019 –
2023 г., дневния ред бе приет единодушно:

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

Инж. Анатоли Димитров – председател на Об-
щински съвет Вършец запозна присъстващите с
постъпили две запитвания от Недялко Томов и
Георги Найденов – общински съветници в Об-
щински съвет – Вършец, по чл. 33, ал. 1, т. 4 от
ЗМСМА, както следва:

1. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА с Вх. №
9400-3292/ 26.10.2021 г. от Недялко Томов и отго-
вор от инж. Иван Лазаров – кмет на община Вър-
шец с Изх. № 9400-3292-/4/ 26.11.2021 г. и
допълнителна информация с Изх. № 9400-3292-/5/
10.12.2021 г.;

2. Питане по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА с Вх.
№ 301/ 02.12.2021 г. от Георги Найденов и отго-
вор от инж. Иван Лазаров – кмет на община Вър-
шец с Вх. № 328/ 29.12.2021 г.

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 303
І. Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА , във връзка с чл. 66 от
ЗМДТ и чл. 17 от Наредбата за определяне и ад-
министрирането на местните такси и цени на ус-
луги на територията на община Вършец, одобрява
обобщената план-сметка за 2022 г., общата стой-
ност на която възлиза на 1 219 000 лв. и включва
необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на би-
тови отпадъци – контейнери, кофи и др,. в размер
на 33 000 лв.;

2. Събиране на битови отпадъци и транспорти-
ране до депото за обезвреждането им - 194 000 лв;

3. Проучване, проектиране, изграждане, подър-
жане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депото за обезвреждане на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от
ЗУО. – 369 000 лв;

4. Почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населе-
ните места, предназначени за обществено пол-
зване – 623 000 лв.

ІІ. Запазва размера на такса битови отпадъци
по видове услуги и населени места в размерите
на 2021 г.

ІІІ . Одобрява дофинансиране на услугите в
размер на 419 000 лв. от други собствени при-
ходи.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, Н. Томов;
“против” – 3 - Б. Христов, И. Цветанов, Г. Най-
денов; “въздържали се” – 2 - А. Маджарски, Г.
Ангелов.

РЕШЕНИЕ № 304
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 124

от Закона за публичните финанси, ПМС 326 от
12.10.2021г. и чл.21, ал.1, т.6 и чл.44 ал.1 т.5 от
ЗМСМА взима следните решения:

1. Приема мерки във връзка с намаляване на по-
следствията от COVID-19 в община Вършец.
/Приложение № 1/

2. Приема актуализация на разходите за местни
дейности по бюджета на Община Вършец. /При-
ложение № 2/

3. Възлага на кмета на общината да отрази про-
мените по бюджета на община Вършец за 2021 г.
по функции, дейности и параграфи.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 305
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, дава съгласие да
бъде продължена процедурата по изработване на
Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване за делба на поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.423.601 и на сгради с идентифика-
тори 12961.423.601.1 и 12961.423.601.2 по КК и
КР на гр. Вършец, собственост на „Медицински

център – Вършец“ ЕООД в отделен самостоятелен
имот, ведно със сградите попадащи в него, съг-
ласно мотивираното предложение изготвено от
Главния архитект на община Вършец, което е не-
разделна част от настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров; “против”
– 6- А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов; “въздържали се” – 1 - Н.
Томов.

РЕШЕНИЕ № 306
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА реши:
1. Одобрява и приема списък на инвестициите в

активи - публична общинска собственост, напра-
вени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2021 г. в об-
щина Вършец, като част от одобрената
инвестиционна програма, във връзка с изпълне-
ние на ангажимент за минималното ниво на ин-
вестициите, съгласно приложението към
настоящото решение, включващ 1 обект на обща
стойност 7 822,33 лв., без ДДС, а с ДДС 9 386,79
лв., с наименование: „Профилактично поддър-
жане СКАДА на ПСОВ гр. Вършец“.

2. Предава управлението на приетите активи по
т. 1 от настоящото решение в Асоциацията по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „Водос-
набдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и
предава същите за стопанисване, поддържане и
експлоатация на действащия ВиК оператор, чрез
допълване и/или актуализиране на приложение №
1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.
198о, ал. 1 от Закона за водите.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 307
I. Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 37, ал. 3 от За-
кона за нормативните актове отменя Наредбата за
упражняване правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества с общинско
участие, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел на об-
щина Вършец, приета с Решение № 77 от Прото-
кол № 10/29.03.2012 г., изменена с Решение № 570
по Протокол № 43 от 10.05.2018 г. от Общински
съвет – Вършец.

II. Отмяната на наредбата влиза в сила в деня на
приемане на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 308
I. Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51а, ал. 4, т.
1, т. 2 и т. 3 от Закона за общинската собственост
и чл. 3 от Закона за публичните предприятия, при-
ема Наредба за реда за учредяване и упражняване
правата на община Вършец в публични предпри-
ятия и търговски дружества с общинско участие в
капитала.

II. Приетата Наредба за реда за учредяване и уп-
ражняване правата на община Вършец в публични
предприятия и търговски дружества с общинско
участие в капитала влиза в сила от датата на при-
емане на настоящото решение.

III. Задължава кмета на община Вършец в 7-дне-
вен срок от приемане на настоящото решение да
публикува на сайта на община Вършец приетата
Наредба за реда за учредяване и упражняване пра-
вата на община Вършец в публични предприятия
и търговски дружества с общинско участие в ка-
питала.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 309
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от За-
кона за управление на отпадъците, актуализира
Програмата за управление на отпадъците на об-
щина Вършец за периода 2021 – 2028 г. в частта:
точка 3.3.2 „Морфологичен анализ на състава и
количества на ТБО на община Вършец“.

Задължава кмета на община Вършец в 7-дневен
срок от приемане на настоящото решение да пуб-

ликува на интернет страницата на община Вър-
шец, актуализираната Програма за управление на
отпадъците на община Вършец за периода 2021 –
2028 г..

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 310
Общински съвет – Вършец, на основание чл.21,

ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.28,
ал.1, т.1 и чл.33 от Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска
собственост /НРПУРОС/ на община Вършец и чл.
25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на об-
щина Вършец взема решение за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за продажба
на 20 бр. конфискувана озвучителна техника,
собственост на община Вършец описана, както
следва:

1. KTS – 1050A – 1 бр.
2. Стереоуредба „Samsung“ модел MAX MS-

750 – 1 бр. + 2бр. тонколони към нея;
3. Тонколона Laney CX12 – 1 бр.
4. Тонколона – STB – 1 бр.
5. Уредба – LG СМ8350 – 1 бр.
6. Тонколона модел №335230 - 1 бр.
7. Музикална тонколона - Ийст хоуки ЕООД –

произход Китай – 1 бр.
8. Музикална тонколона – кафява с височина

115см. – 1 бр.
9. Тонколона марка UKC - черна + зарядно – 1

бр.
10. Преносима тонколона KTS – 1178 – 1 бр.
11. Музикална колона EKHO №11889 – 1 бр.
12. Музикална колона Laney – CX12 – 1 бр.
13. Аудио - усилвател – PEDVEY 150M – 1 бр.
14 Аудио - усилвател – Stadium с №2112 – 1 бр.
15. Аудио- уредба SONY №5500204 – 1 бр + 2

бр. тонколони към нея SONY №5501091/092
16. Тонколони SONY №40062749 и №5029843

– 2 бр.
17. Тонколона Thunder - 1бр.
18. Аудио усилвател YAMAHA – 1 бр.
19. Тонколона – без марка, модел и номер с 4

бр. говорители – 1 бр.
20. Тонколона – черен цвят със зелен стикер на

гърба – EBH15W1712093 – 1 бр.
Начална тръжна продажна цена на озвучителна

техника - съгласно пазарната оценка за всяка от
тях, без ДДС.

Участниците в търга могат да участват за заку-
пуване на една, няколко или всички озвучителни
системи, предмет на търга.

Цена на тръжната документация - 20 лв.
Депозит за участие в търга - 50 лв. за всяка от-

делна озвучителна техника.
Стъпка за наддаване - 5 % върху първоначалната

продажна цена на съответната озвучителна тех-
ника, без ДДС.

Задължава кмета на община Вършец да органи-
зира и проведе търга по реда на Глава втора “Тър-
гове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 311
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска финансова
помощ на „Медицински център -Вършец“ ЕООД
от собствения си бюджет за 2021 г. от § 10-98, су-
мата от 2 926,53 лева за погасяване на текущи за-
дължения за доставка на електроенергия на
„Медицински център – Вършец“ ЕООД.

След погасяване на задълженията си, управите-
лят на „Медицински център – Вършец“ ЕООД да
представи в деловодството на Общински съвет –
Вършец копие от фактурите за изплатените суми.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 15:25 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 32
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Днес, когато живеем в
трудно време, в условия на
икономическа криза, война и
съпричастност, ни бе нужно
да се откъснем, макар и за
малко от ежедневието, като
отворим сърцата си и споде-
лим прекрасните мигове, чер-
пейки впечатления и знания
от исторически места. Закър-
мени с любов към красотите
на природата, ние, членовете
на ПК „Чинари“, заедно с при-
ятелските пенсионерски клу-
бове от с. Бързия и с. Гаганица
потеглихме на екскурзия, за
да открием непознати за нас,
далечни и свети исторически
места.

Нетърпеливо очаквахме вре-
мето, когато ще метнем рани-
ците на гърба си и потеглим с
мотото: „Животът е път и нека
да го изживеем заедно“.

В ранната мартенска утрин
потеглихме по предварително
определения маршрут в по-

сока Югозападна България.
Пътуването ни бе съпрово-

дено с много емоции, радост и
веселие. Рецитираха се сти-
хове за жената и любовта от
Антоанета Кръстева и Лили
Иванова.

Пътувайки, се потопихме в
красотите на прекрасната и
неподправена девствена при-
рода, като непрекъснато пре-
откривахме места, малко
познати за нас. Посетихме ар-
хитектурния резерват с. Кова-
чевци, община Гърмен. Тук
всичко сякаш е застинало във
времето, селото е с 630 жи-
тели и малко обработваема
площ. Забележителности са
бялата черква „Св. Никола“,
построена през 1908 г. и тра-
кийското светилище „Козият
камък“ – скала с височина 30
м, намираща се на 14 км от се-
лото.

В Западните Родопи, с гледка
към Пирин е разположено и

обезлюденото село Лещен – с
калдъръмени тесни улички, с
усещане за Родопи, а къщите
са в стил възрожденска архи-
тектура, каменни, с втори
етаж от дърво.

Посетихме сравнително мла-
дия град Хаджидимово, който
носи името на българския ре-
волюционер и социалисти-
чески деец от 1951 г.
Впечатлиха ни тополовите
растителни пояси от двете
страни. Градът се намира
близо до гръцката граница, до
пролома на р. Места, разде-
ляща Родопите и Рила. Поми-
нъкът е тютюнопроизводство,
градът е със смесено населе-
ние (българи и помаци), жите-
лите са около 10 хил. души.
Забележителностите му са
Хаджидимовският манастир и
църквата „Св. Великомъченик
Георги Победоносец“. Манас-
тирът се намира на възвише-
нието на хълма на старо
християнско селище „Св. Ве-
ликомъченик Георги“. По
време на турското робство
много храмове и манастири са
били изгорени, същата участ
постига и манастира на хълма.
Легендата разказва, че на това
място е имало нива на турски
чифликчия, в средата на която
са само храсти и дървета, а
под тях – основата на стара
църква, в която се намирала
икона на Св. Георги. Светецът
три пъти се явявал в съня на

един от местните жители –
дядо Атанас, като му нареж-
дал да копае на определено
място в нивата на турчина.
Чифликчията, който по това
време орал с воловете си ни-
вата, решава да го изгони. Ко-
гато се върнал при воловете,
въпреки усилията си, не могъл
да ги накара да се помръднат
от мястото си, били като вка-
менени. Уплашил се и разре-
шил на стареца да продължи
да копае. Така дядото разбира,
че това е мястото, посочено
му в съня и изкопава чудот-
ворната икона, престояла цели
200 години в основата на цър-
квата. Собственикът на нивата
приема това като знамение и я
отстъпва на българите, за да
построят върху нея манастир,
с разрешението на Цариград,
но той е без прозорци. Манас-
тирът претърпява много пора-
жения, през 1979 г. в него
избухва пожар, но като по
чудо иконата оцелява.

След посещението на Све-
тата обител потеглихме към
местния зоокът, уникален и
интересен с това, че достъпът
до животните е свободен. Мо-
жехме да ги погалим, те се
разхождаха на свобода в
парка, свикнали с присъст-
вието на хората. Полюбувахме
им се отблизо, като погалихме
сърничките, зайчетата и раз-
личните видове птици, да-
вахме им и храна.

Върнахме се в Огняново –
прекрасно курортно селище,
разположено в полите на Ро-
допа планина, на десния бряг
на р. Канина, което е известно
с минералните си извори. На-
мира се в хълмист район, за-
обиколен от много акациеви
дървета. Има 24 термални ми-
нерални извора с температура
на водата 39-40 градуса по
Целзий.

Посетихме град Гоце Делчев
(в миналото Неврокоп), нами-
ращ се на 12 км от Огняново,
в близост до р. Места. Градът
е с население 20 120 жители.
Разгледахме женския манас-
тир „Св. Богородица“, обявен
за паметник на културата.

Завърнахме се от екскур-
зията обогатени емоционално
и възхитени от красотата на
Западните Родопи и Пирин
планина, от богатото истори-
ческо наследство по тези
земи, за което знаехме много
малко.

Изказваме огромна благо-
дарност на организаторите,
които ни осигуриха възмож-
ността да пътешестваме и да
опознаваме Родината си, за да
я обикнем още повече. Заслу-
гата е на председателите на
пенсионерските клубове от
Вършец, Бързия и Гаганица –
Савка Серафимова, Бориска
Гълъбова и Антоанета Кръс-
тева.

Ева ДИМОВА
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Тази година Баба Марта ни
поднесе необичайно продъл-
жителни ниски температури.
Това засили желанието за по-
скорошна пролет. И тя дойде
на 22 март – всяка година пос-
рещана с нетърпение и радост
от членовете на пенсионерски
клуб „Козница“ – гр. Вършец.
В този ден тя пристигна откъм
„тихия бял Дунав“, заедно с
нашите приятели от ПК „Де-
телини“ - гр. Оряхово, в отго-
вор на гостуването ни при тях
миналото лято.

Пристигна автобус! Посрещ-
нахме ги с чаровните усмивки
на двете Ани и Лили, преме-
нени в чудните нашенски на-
родни носии. Закичихме ги
със символа на късмета и щас-
тието – четирилистна дете-
лина и букетче от здравец и
пролетни цветя, с питка и сол,
както се посрещат скъпи
гости.

Чудната пролет изпълни
празничната зала на клуба ни
с песента „Пролет“ по текст на
Никола Вапцаров, в изпълне-
ние на певческата група към
нашия клуб, с ръководител и
съпровод на акордеон Тодор
Илиев.

Тържеството ръководеше
председателя на ПК „Коз-
ница“ Цеца Антонова. Сър-

дечното „добре дошли“ про-
звуча многократно в прекрас-
ното й поздравително слово,
често прекъсвано от бурни ръ-
копляскания. Тя разказа за ис-
торията и живота в клуба, за
проявите, които организираме
и провеждаме, за трудностите
по време на коронавирусната
епидемия.

След това сладкодумката
Йорданка Костова запозна
гостите с историята на ку-
рорта ни, разказа им за чудот-
ворната минерална вода,
всички слушаха с интерес и
удивление.

Тържеството ни в клуба за-
върши с изпълнения на пев-
ческата ни група, след което
гостите ни се разходиха из
града под компетентното ръ-
ководство на Йорданка Кос-
това. Разгледаха центъра,
парка, Банския комплекс и но-
вата придобивка на нашия
град – наскоро открития Пале-
онтологичен парк.

Неофициалната част от сре-
щата ни продължи в ресторант
„Тинтява“. Размениха се суве-
нирни подаръци, цветя, позд-
равления и пожелания от
председателя на нашия клуб
Цеца Антонова и председа-
теля на оряховския клуб Нико-
лина Станева. Тържествените

и затрогващи слова - израз на
искрено приятелство, бяха съ-
проводени от аплодисменти.

И тук певческа група „Дете-
лина“ огласи салона с пролет-
ната песен „Зелен ми здравец“
и откри веселието с хороводна
песен и хоро, което продължи
с професионалните изпълне-
ния на дуо Иво и Маргарита
Манови.

Играорецът Валентин сякаш
не стъпваше на земята, ненад-
минат в майсторското изпъл-
нение на хората. Гостите не
падаха по-долу в умението им
да се веселят. А спанчевските
момичета отново показаха
уменията си в красивото
„Спанчевско хоро“.

В непринудените си худо-
жествени изпълнения по
време на паузите се включиха
Сперка Михайлова, която про-
чете хуморески и Йорданка
Гуцина – с емоционални сти-
хове за жената, а Димитър
Митов изпълни красива ли-
рична песен.

Имаше изпълнения и от гос-
тите – песните „Мятало Ленче
ябълка“ и „Да бъде мир“, с
която се помолихме за мир по
цялата Земя.

В очите на присъстващите
грееше пролет! И младост! Те
сякаш нямаха възраст!

Благодарим на организато-
рите и на всички участници в
срещата за чудесно прекара-

ния ден. Желаем на всички
здраве и до нови срещи!

Мария ДИМИТРОВА

НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА С ПРОЛЕТТА



През 2019г. СУ „Иван Вазов“
спечели проект по програма
Еразъм+ на тема „Промяна чрез
предизвикателство за хармония,
напредък, новости, растеж и
образование“. Поради Ковид
пандемията се наложи отлагане на
предвидените дейности, но в
периода 2021-2022 г. те бяха
реализирани успешно. В проекта
бяха включени пет
квалификационни дейности,
довели до повишаване
квалификацията на наши
специалисти, директора и
заместник-директора на
училището.

Квалификационна дейност
„Управление на класната стая –
решения за учители: нови
методологии, ефективна
мотивация, сътрудничество и
стратегии за оценяване“,
организирана от Europass в
Барселона, се проведе от 21 до
26.06.2021 г.

Чрез предложени разнообразни
интерактивни и ангажиращи
дейности участниците научиха как
да повишат мотивацията на
учениците, да формулират правила
в класната стая, да изградят
доверие, да използват активно
груповата форма на преподаване.
Придобиха и знания как да
насърчат учениците да
разсъждават над поведението си.
Участниците задълбочиха
познанията си за проектно-
базираното обучение. Оценяването
също беше предмет на курса, чрез
все по-широко застъпващите се в
практиката портфолиа, рубрики и
презентационни стратегии.
Особено внимание беше отделено
на метода на преподаване
„обърната класна стая“.

Квалификационна дейност

„Управление на разнородна класна
стая: изправяне срещу
предизвикателствата“ бе
организирана от Europass и се
проведе в Тенерифе от 02 до
07.08.2021 г. Курсът е разработен
за учители, работещи в разнородна
класна стая, в която има ученици с
различни познавателни
способности и интереси, от
различни етноси и със СОП. Това
разнообразие е предизвикателство
за учителите, използващи
традиционното преподаване и
налага прилагане на иновативни
методи за успешно обучение на
всички ученици.

Курсът разкри съвременни
методи и инструменти за
приобщаващо управление на
класната стая, чрез
експериментално учене и казуси,
насърчаващи рефлексията,
дискусията и споделянето на
добри практики.

Представени бяха различните
видове интелигентност,
образователните и социалните
затруднения, обсъдиха се
ефективни методи за справяне с
„трудното поведение“ у
учениците. Участниците обмениха
опит относно справянето с
възникнали проблеми в
съответното училище.

Заместник-директорът, Петя
Цветкова, посети курса
„Управление на конфликти,
емоционална интелигентност и
предотвратяване на тормоза“,
организиран от Europass, който се
проведе от 21 до 26.06.2021г. в
Барселона.

Груповата динамика в класа,
напрежението между учениците и
съюзите често водят до конфликти,
които създават неблагоприятен
климат за учене. В
мултикултурната среда на нашето
училище, тези конфликти са много
чести. Заместник-директорът е
сред основните отговорници за
справяне с агресията и целта на
участието му в курса бе да се
запознае с причините и
изразяването на конфликта, както
и с начини конфликта да се
трансформира във възможност за
развитие. По време на
квалификацията бяха разгледани
методи, които могат да се

приложат в класната стая за
насърчаване на активното
слушане, емпатията и
емоционалната грамотност.
Разгледани бяха методи, които да
подпомогнат повишаването на
емоционалната интелигентност.
Курсистите се запознаха с
практични методи водещи до
сближаване на групата,
изграждане на чувство за
принадлежност и благоприятна
среда за работа в училище.

Катя Замфирова взе участие в
двуседмичния курс
„Методологията – ревизирана, ре-
витализирана и ре-енергизирана –
практична съвременна
методология в езиковото
преподаване“ организиран от ETI,
който се проведе в Малта в
периода от 16 до 27.08.2021 г.
Основната цел на
преподавателката да посети този
курс беше да се зареди с нови и
съвременни познания по
методология, които да приложи
във всички класове от начална
степен до 12-ти клас и да сподели
със своите колеги по езика особено
важното за нас възстановяване на
славата на езиковите ни паралелки
след 7-ми клас.

Курсът предложи широк набор от
идеи и дейности за оживяване на
часовете, представи нови аспекти
на методологията и техниките на
преподаване, стимулира
участниците да се замислят над
методите си на преподаване и ги
насърчи да използват ИТ в
часовете. Обучителите
представиха широк набор от
практични уебсайтове, които
участниците да използват за
професионалното си развитие и за
развитието на своите ученици.

Директорът на СУ „Иван Вазов“
Ани Ангелова и преподавателката
по английски език Катя Замфирова
посетиха курса „Еразъм +
Управление на проекти и
образователни визити“,
организиран от PMSE+ в периода
13 -19 февруари 2022 в Рейкявик,
Исландия.

По време на курса участниците
имаха възможност да се докоснат
до една от най-успешните
образователни системи в Европа,
като посетиха училищата Laugar-

nesskoli и се запознаха с една доста
различна образователна среда,
ориентирана към практиката и
зачитане правата на човека. Анхел
Лопез ни запозна с възможностите
на новите програми по Еразъм+ и
ни даде насоки за разработване на
успешни евентуални проекти.
Сформирахме групи в eTwinning и
обсъдихме евентуални съвместни
участия в проекти по КД2 с
училища от Португалия, Испания,
Германия, Ирландия и Франция.
Професор Олафур Пал Йонсън ни
представи Образователната
система на Исландия в своята
лекция на тема „Демокрацията
като цел на образованието в
Исландия“.

На всички мобилности нашите
участници представиха училището
ни и проектите ни по Еразъм+.
Създадохме контакти с
настоящите участници и се
включихме в мрежата от училища
на курсовите организатори.
Домакините бяха организирали и

богата културна програма. Така
нашите участници имаха
възможност да разгледат
Барселона и къщата-музей на
Гауди „Каса Мила“, Санта Крус де
Тенерифе и националния парк
Тейде, Валета, Гозо, Рейкявик,
Златния кръг и Синята лагуна.

Участниците в мобилностите
запознаха своите колеги, родители
и ученици с наученото по време на
квалификационните дейности и
споделиха получените
образователни ресурси на
организирана на 15.03.2022 г.
среща в СУ „Иван Вазов“.

Катя ЗАМФИРОВА

Договор № 2020-1-BG01-KA101-078135
„Промяна чрез предизвикателство за

хармония, напредък, новости, растеж и образование“

С тържествен концерт само-
дейците от НЧ „Христо Ботев
– 1900“ във Вършец отбеля-
заха Денят на любителското
художествено творчество - 1
март.

Проявата се състоя в голя-
мата зала на читалището.
Участие в концерта взеха са-
модейците от мъжката во-
кална група „Българи“ с
ръководител Велислав Тара-
лански и танцов състав „Фол-
клорна и китка“ с ръководител
Невена Стоянва.

Кметът на община Вършец
изпрати поздравителен адрес
към самодейците, в който се
отбелязва: „В празника на чи-

талищните дейци, на творците
и изпълнителите на любител-
ско творчество има дълбок
смисъл, особено в малките на-
селени места, където читали-
щата и любителските състави
имат изключително значение
за развитие на културния и со-
циален живот.

Изказвам дълбока почит за
всеотдайната Ви творческа
дейност, за неуморния труд и
огромната Ви любов към из-
куството. Поздравления за
това, че не угасва Вашият ен-
тусиазъм, че е неизчерпаема
енергията, с която правите по-
красив и ведър делника на хо-
рата от нашата община - с

танц, песен, музика и слово.
Пожелавам Ви нови вдъхно-

вения и нови мигове, които ис-
тински да изживеете на
сцената.“

Специален поздрав към при-
състващите поднесе и предсе-
дателят на НЧ „Христо Ботев
– 1900“ инж. Алекси Алексов.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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