
  
 

СЪСТЕЗАТЕЛЯТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО ВОЛЕЙБОЛ НА БЪЛГАРИЯ 

ТЕОДОР САЛПАРОВ СТАНА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ 

 

     Съгласно Решение № 161 от заседание на ОбС – гр. Вършец /Протокол № 12/03.09.2008 г./ и 

във връзка с Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на 



Община Вършец, състезателят от Националния отбор по волейбол на България Теодор Йовчев 

Салпаров бе удостоен със званието “Почетен гражданин на Вършец” за високи спортни 

постижения на национално и световно ниво и факта, че е живял и започнал спортно-

състезателната си кариера в гр. Вършец, което допринася за популяризиране името на град 

Вършец и общината. 

     Отличието му бе връчено на тържествено заседание на Общинския съвет, проведено на 20 

октомври 2008 г. в Градската художествена галерия във Вършец, на което гост бе областният 

управител на област Монтана инж. Тодор Върбанов. 

      Освен общинските съветници на тържественото заседание присъстваха много фенове, 

роднини, приятели на Теди, /както галено го наричаме/ и  първият му преподавател по 

волейбол Тодор Давидов. 

      Председателят на Общинския съвет във Вършец Николай Леков връчи на Теодор Салпаров 

удостоверението за присъждане на отличието “Почетен гражданин на Вършец”, а кметът на 

общината Боряна Бончева му подари копие от символичния ключ на града и оригинална 

картина на местния художник Георги Паунов – Паунеца. 

         За спортната кариера на волейболиста говори председателят на Обединен спортен клуб – 

Вършец Коста Младенов, поздравления към Салпаров поднесе областният управител на 

Монтана инж. Тодор Върбанов. 

        При награждаването си Салпаров сподели: “ Моментът е много личен и искрено съм 

развълнуван от факта, че съм номиниран за връчване на званието “Почетен гражданин на 

Вършец”, защото тук са минали детските ми години, в този град съм намерил едни от най-

добрите си приятели, от Вършец е започнала моята волейболна дейност. Майка ми е израсла 

тук, сестра ми и брат ми, цялото ми семейство, и аз се радвам много, че съм част от този град. 

Благодарение на мен и на моите колеги от Националния отбор по волейбол ме удостоихте със 

званието “Почетен гражданин на Вършец”. Това е много за мен. Надявам се, че за в бъдеще ще 

имаме още поводи да се виждаме, защото съм сигурен, че чрез успехите на Националния отбор 

има какво още да се покаже и мисля, че този град ще има с какво още да се похвали. Със 

сигурност знам, че това, което направихте за мен няма да остане незабелязано, ще се постарая 

благодарение на мен да популяризирам Вършец. Дори една Америка видя, че има хора от 

Вършец на световното първенство, тогава аз бях много трогнат. Вярвам, че в крайна сметка за 

Вършец ще разберат по целия свят благодарение на Теодор Салпаров, който е част от този 

град.” 

 

 

  Текст и снимка:                                                 

  Евелина ГЕОРГИЕВА 

 

 

 


