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                   ПРАЗНИК НА КУРОРТА,            МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА 

 

ВЪРШЕЦ - 2018 

 
 

27 юли /петък/ 
 

21.00 ч. Лятно кино– прожекция на филма: „Рок Дог 2Д“ – анимация,  Китай, САЩ,  2016 г.                                                                                   
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 
 

28 юли  /събота/ 
 

12.00 ч. - 19.00 ч. Еко - Рали България 2018 под мотото: „Пътят на минералните извори“ 
място: Паркинга пред хотел „Съни гардън“ 
21.00 ч. Лятно кино– прожекция на филма: „12 А“ – драма, комедия,  България,  2017 г.                                                                                   
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 
 

29  юли  /неделя/ 
 

12.00 ч. - 15.30 ч. Еко - Рали България 2018 под мотото: „Пътят на минералните извори“ 
място: Паркинга пред хотел „Съни гардън“ 
11.00 ч. Конни състезания по прескачане на препятствия за купата на община Вършец 
място:  „Конна база Вършец”, гр. Вършец    
 

 
30 юли /понеделник/ 

18.00 ч. Турнир по футбол  
място: Футболното игрище в парка 
20.30 ч. Вечер на класиката: 

 Концерт на Симфониета – Враца: „Пътешествие из Средиземноморието“ 
място: Естрадата пред  НЧ  „Христо  Ботев 1900”     
 
 

31  юли /вторник/ 
 

10.00 ч.  Откриване на изложба от пленер по живопис „Просто Вършец”    
място: Градската художествена галерия 
17.00 ч. Турнир по волейбол  
място: Волейболното игрище в парка 
18.00 ч. Турнир по футбол  
място: Футболното игрище в парка 
20.30 ч.  Вечер на поп музиката: 

 Концерт на поп певицата Симона Загорова с бенд 
място: Естрадата пред  НЧ  „Христо  Ботев 1900”     
 
 
 

1  август /сряда/ 
 

10.00 ч. Детски празник „Да спортуваме заедно“, организиран от НПО „Идея спорт“ 
място: парка срещу СБР „Свети Мина“ 
17.00 ч. Турнир по волейбол  
място: Волейболното игрище в парка 
18.00 ч. Турнир по футбол - четвъртфинали 
място: Футболното игрище в парка 
20.30 ч. Вечер на българската музика: 

 Концерт от Национална кампания „Изпей „обичам те“ на български“ с група „Хоризонт“ и приятели 
 

2 август /четвъртък/ 
 

17.00 ч. Турнир по волейбол - финал  
място: Волейболното игрище в парка 
18.00 ч. Турнир по футбол - полуфинали 
място: Футболното игрище в парка 
19.30 ч. Връчване на „Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет“ 
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                   ПРАЗНИК НА КУРОРТА,            МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА 

 

ВЪРШЕЦ - 2018 

 Конкурсът е подкрепен от „Фондация Лъчезар Станчев за поезия“ – съорганизатор; Община Вършец; Национален 
литературен музей; Алманах „Огоста“; БНР „Радио Видин“; Регионална библиотека „Гео Милев“; вестниците „Труд“ и 
„Вършец“ 

място: Естрадата пред  НЧ  „Христо  Ботев 1900”     
20.30 ч. Вечер на гръцката музика: 

 Концерт на гръцкия изпълнител Диогенис 
място: Естрадата пред  НЧ  „Христо  Ботев 1900”     
 

3 август /петък/ 
20.30 ч. Тържествена церемония по повод Празника на курорта, минералната вода и Балкана „Вършец  2018“ 
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“ 

 Водещ: Галя Димитрова 
 Празнична заря 
 Концерт на рок група „Диана експрес“ 

място: Естрадата пред  НЧ „Христо Ботев 1900“ 
 

4 август /събота/ 
 

10.00 ч. Национален събор Вършец – „Да покажем българското“  -  под егидата на Министерство на земеделието и храните;  
Община Вършец ; БРКС; БКК за българско овчарско куче  

 Представяне на български породи животни, признати от МЗХ; Киноложка изложба на българско овчарско куче; Базар на 
български производители 

място: Местността „Иванчова поляна“ 
11.00 ч. „Балкана пее“ – първа част: надпяване на фолклорни състави  
място: Местността „Иванчова поляна“ 
11.00 ч. Алея на занаятите 
място: Алеята с чинарите 
18.00 ч. Турнир по футбол - финал 
място: Футболното игрище в парка 
20.30 ч. Вечер на сръбската музика: 

 Концерт на сръбската изпълнителка Йована Типшин 
място: Естрадата пред  НЧ  „Христо  Ботев 1900”     
 

 
5  август /неделя/ 

10.00 ч. Национален събор Вършец – „Да покажем българското“  -  под егидата на Министерство на земеделието и храните;  
Община Вършец; БРКС; БКК за българско овчарско куче 

 Представяне на български породи животни, признати от МЗХ; Киноложка изложба на българско овчарско куче; Базар на 
български производители 

място: Местността „Иванчова поляна“ 
10.00 ч. „Балкана пее“ – втора част: надпяване на фолклорни състави  
място: Местността „Иванчова поляна“ 
 
 

10  август /петък/ 
21.00 ч. Лятно кино– прожекция на филма: „Малкият вампир“ – анимация,  Германия,  2017 г.                                                                                   
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 
 

11 август /събота/ 
21.00 ч. Лятно кино– прожекция на филма: „Такси 5“ – екшън, комедия, Франция,  2018 г.                                                                                   
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 
 

17 август /петък/ 
21.00 ч Лятно кино– прожекция на филма: „Кралството на жабоците“ – анимация, САЩ, Китай,  2013 г.        
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 
 

18 август /събота/ 
21.00 ч Лятно кино – прожекция на филма: „Бърлогата на крадците“ – екшън, драма, САЩ, 2018 г. 
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 


