
В Е С Т Н И К Ъ Т Н А О Б Щ И Н А

ÂÚÐØÅÂÚÐØÅ ÖÖ
август 2017 г. брой 8, година LXXXVIIwww.varshets.bg

ППррааззнниикк  ннаа  ккууррооррттаа,,  ммииннееррааллннааттаа  ввооддаа  ии  ББааллккааннаа  „„ВВъърршшеецц  22001177““ППррааззнниикк  ннаа  ккууррооррттаа,,  ммииннееррааллннааттаа  ввооддаа  ии  ББааллккааннаа  „„ВВъърршшеецц  22001177““

Официалната церемония по
повод Празника на курорта, мине-
ралната вода и Балкана на
04.08.2017 г. започна с изпълнения
на ученически духов оркестър „Де-
филир” при СУ „Иван Вазов” – гр.
Вършец, с ръководител Николай
Пеев.

Официални гости на събитието
бяха: Ирена Димова и инж. Дилян
Димитров – народни представи-
тели от ПП ГЕРБ, 12 МИР – Мон-
тана, Росен Белчев – областен
управител на област Монтана, ар-
химандрит Антим – протосингел
на Видинската митрополия, свеще-
ноиконом Петко Балджиев – ено-
рийски свещеник на гр. Вършец,
Исидор Кръстич – кмет на община
Сокобаня- Република Сърбия,
Мария Зикич – представител на об-
щина Сокобаня - Сърбия, Миодраг
Ивкович – председател на ОбС
Княжевац – Сърбия, Миролюб Ми-
хайлович – зам.-кмет на община
Княжевац - Сърбия и инж. Анатоли
Димитров – председател на Об-
щински съвет – Вършец.

Бе отслужен тържествен водосвет
от архимандрит Антим в съслуже-
ние със свещеници. 

Поздравления към присъства-
щите отправиха инж. Дилян Ди-
митров – народен представител и

кметът на община Сокобаня Иси-
дор Кръстич. 

В тържественото си приветствие
към гостите и жителите на община
Вършец кметът на общината инж.
Иван Лазаров отбеляза: „За по-
редна година сме заедно, за да из-
разим нашето отношение и
почетем символите на нашия град,
които са ни направили известни не
само в региона, но и в цяла Бълга-
рия. Това са лековитата минерална
вода, красивият Балкан, който ни
заобикаля, емблематичната алея на
чинарите и невероятно красивият
Боров парк, който е втори по голе-
мина в България след Борисовата
градина в София. На този ден, ко-
гато говорим за природните ни да-
дености, сме длъжни да споменем
и хората, които са причина Вършец
да има тази съвременна визия. Това
са личности като д-р Дамян Ива-
нов, арх. Нешев, арх. Радев, като се
надявам техният пример да ни
служи и да мотивира не само нас,
но и следващите поколения да ра-
ботим за това, Вършец да става не
само един красив град, но и едно
по-добро място за живеене.”

Поздравителни адреси по случай
Празника изпратиха Румен Радев –
президент на Република България,
Бойко Борисов – министър-предсе-

дател на Република България,
Ирена Димова и инж. Дилян Ди-
митров – народни представители
от ПП ГЕРБ, 12 МИР – Монтана,
Росен Белчев – областен управител
на област Монтана, Златко Живков
– кмет на община Монтана и инж.
Милчо Доцов – кмет на община
Берковица.

По традиция официалната цере-
мония завърши с празнична заря,
на фона на песента “Вода” в из-
пълнение на Елица и Стунджи. 

След официалната част, празни-
кът продължи с концерт на поп-пе-
вицата Нели Рангелова и
професионална танцова формация
„Плевен“.

Спонсори на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
„Вършец 2017” са: „Дикистрой“
ЕООД, „Съни гардън“ ЕООД, „Чез
трейд България“ ЕАД, "Електрос-
тарт" ЕАД, „Нелан 99“ ЕООД,
„Хинд къмпани“ ООД, Къща за
гости „Берлин“, „АТА –Спа“ ООД,
„Роси – 91“ ЕООД, „Харигетур“
ЕООД, ЕТ „ Моник-Емил Иванов“
и ЕТ „ Михаил Петков“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА
КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2017”

В тематичната вечер, посветена
на рока, самостоятелен концерт на
3 август, по време на Празника на
курорта, минералната вода и Бал-
кана - "Вършец 2017" изнесоха
Васко Кръпката и неговата банда
"Подуене блус бенд". 

Музикантите започнаха концерта
с представяне на най-новите си
песни, а специално за верните си
фенове изпълниха и всички свои
стари парчета, с които станаха из-
вестни в зората на демокрацията.

Преди 27 години Васил Георгиев,
по-известен с артистичния псевдо-
ним Васко Кръпката, вдъхновен от
падането на социалистическия
режим, създава първата българска
блус банда - "Подуене блус бенд".
Тогава самият той определя гру-

пата като "отворен проект от музи-
канти, които обичат блуса и свобо-
дата". Четвърт век по-късно
музикантът оставя зад гърба си 15
албума в България и един в Герма-
ния.

Предишният самостоятелен кон-
церт на Васко Кръпката пред вър-
шечката публика беше точно преди
9 години, по време на Празника на
града.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕЧЕР НА РОКА С ВАСКО КРЪПКАТА
И ПОДУЕНЕ БЛУС БЕНД



С концерт на младите музиканти
от дамски струнен квартет
«Интро», на откритата сцена пред
НЧ «Христо Ботев 1900» започ-
наха празничните изяви във Вър-
шец, посветени на курорта,
минералната вода и Балкана.

Дори и да не сте почитатели на
класическата музика, Веселина
Бързева – цигулка, Радостина Пех-
ливанова – цигулка, Мая Тодорова
– цигулка и Ани Василева – вио-
лончело ще ви накарат да се влю-
бите в този стил музика и да го
заобичате до края на живота си.
Талантливите момичета от квартет
„Интро”, заедно с мъжкия брас
бенд, включващ флейта, тропмет и
тромбон, изнесоха концерт на
живо в тематичната вечер, посве-

тена на класиката.
„Интро“ са сред най-популяр-

ните квартети в България. Сфор-
мирани са от студенти от
Музикалната академия в Пловдив
през 2001 г. За близо 17-годишната
си творческа история "Интро"
имат стотици концертни изяви
както на българската, така и на
международната сцена. Те са сви-
рили пред публиката на три конти-
нента. Кариерата им бележат
успешни турнета в Германия, Обе-
динени арабски емирства, в музи-
калната столица на Европа -
Виена, в Китай, Хонконг, Макао,
Африка, Гърция и Турция. Участ-
вали са в редица телевизионни
предавания – "Вот на доверие",
"Шоуто на Слави", "Комиците",

"Чай", "Полет над нощта" и други. 
Съставът има 2 сингъла – компи-

лация от техно бийт и вокали. 
Музикалните стилове на квартета

са боса нова, електроакустик, ме-
лодрама.

На 31 юли те изпълниха пред
многобройната публика интерпре-
тация на класическа музика в съв-
ременен аранжимент и богат
асортимент от световно известни
хитове, като експеримент със сти-
лове, звук и сценично присъствие.

В репертоара, подготвен за кон-
церта във Вършец бяха включени
музикални пиеси като "Виктори"
на Бонд, Sunny на Бони М, френ-
ската пиеса "Емануел", любими
валсове от Щраус, кан-кан, чар-
даш, руски мелодии, импровиза-
ции върху "Зима" и "Лято" по
"Четирите годишни времена" на
Вивалди и други произведения от
класиката. 

Като вокални изпълнения чухме
популярни естрадни хитове: Sway
на Дийн Мартин, песни на Глория
Естефан, филмова музика („Усе-
щане за жена“, „Кръстникът“),
песни на Ала Пугачова на руски
език.

Бурните аплодисменти на публи-
ката и извикването на изпълните-
лите на бис доказаха любовта на
зрителите към такъв стил музика и
трогнаха музикантите от "Интро".

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕЧЕР НА КЛАСИКАТА С КВАРТЕТ „ИНТРО“
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В градския парк в близост до СБР

„Св. Мина“, на 2 август кипеше
спортна надпревара, имаше забав-
ления и игри, радостна глъчка и
много емоции за малчуганите.

По алеите, в тревните площи и на
детските площадки бяха организи-
рани различни състезания и спор-
тни прояви.

Проведоха се състезания с вело-
сипеди в два кръга, с тротинетки и
ролери, които желаещите можеха
да получат на място.

Малчуганите имаха възможност
да подскачат с кокили, да участват
в парад на хвърчилата, да поиграят
волейбол и бадминтон, да походят
по лента, а в зоните за релакс бяха
опънати койки за най-уморените.

Организатори на детския спортен
празник бяха Община Вършец и

неправителствената организация
„Спортувам инфо“, включваща
студенти и преподаватели от ка-
тедра „Спортна педагогика“ към

педагогическия факултет на Ве-
ликотърновския университет „Св.
Св. Кирил и Методий“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Когато човек е в нужда за своето
здраве, то първият хап е успокоител-
ната дума на лекуващия лекар.

Отправям огромната си благодарност
към моя личен лекар д-р Александър
Найденов – за неговата дългогодишна
отзивчивост и внимание към мен.

След завършване на Медицинска
академия, д-р Найденов е разпределен
на работа във Вършец и дълги години
е на своя пост тук. Негова пациентка
съм от самото начало.

След 2001 г. той придобива специал-
ност „Вътрешни болести“ и открива
лекарска практика „Св. Георги Побе-

доносец“ в сградата на Медицинския
център.

Д-р Найденов изслушва внимателно
пациентите, отговаря на зададените
въпроси и с помощта на прегледа и из-
следванията винаги поставя вярната
диагноза и дава изчерпателна инфор-
мация.

За проявените човечност, труд и зна-
ния, изказвам своето огромно БЛАГО-
ДАРЯ на домашния лекар д-р
Александър Найденов, с пожелание да
е жив и здрав, и дълги години да ле-
кува своите пациенти!

Райна СИМОВА

НА ДОМАШНИЯ ЛЕКАР С БЛАГОДАРНОСТ

На 31 юли, в сградата на кметството в
с. Горна Бела речка, специалисти от
кардиологичното отделение на МБАЛ
„Хр. Ботев“ – гр. Враца, сектор по ин-
вазивна кардиология и Специализи-
рана болница за активно лечение по
кардиология "Медика Кор" , начело с
д-р Димитров ,  проведоха безплатни
прегледи на местното население.

Бяха извършени 42 медицински пре-
гледа в областта кардиологията. В за-
висимост от състоянието им, болните
бяха насочени за хоспитализиране и
допълнителни изследвания към бол-
нични заведения или им бе назначено
домашно лечение. 

Двама от пациентите (един с наскоро
прекаран инсулт и един с байпас на
сърцето) бяха взети още на другия ден
от лекарския екип и откарани без-
платно в болницата във Враца за ак-
тивно лечение.

Голяма част от местното население
няма физическа и финансова възмож-
ност да ползва услугите на такива ви-
сококвалифицирани специалисти.
Благодарим на лекарите от сърце, че
отделиха от свободното си време, за да
ни посетят на място.

Божидар ВАСИЛЕВ
Кметски наместник на

с. Горна Бела речка

НА КАРДИОЛОЗИТЕ -
БЛАГОДАРИМ ОТ СЪРЦЕ

ВЕСЕЛ ДЕТСКИ СПОРТЕН ПРАЗНИК

Със заповед № ОХ-538/05.06.2017 г.,
изменена със заповед  № ОХ-
572/14.06.2017 г. на министъра на от-
браната на Република България е
разкрита процедура по обявяване на 3
(три) вакантни длъжности за офи-
цери във в.ф. 24990-Асеновград и
в.ф. 54060-Шумен за приемане на во-
енна служба на лица, които са изпълня-
вали военна служба.         Длъжностите
ще се заемат след провеждане на кон-
курс, като информация за изискванията

към кандидатите, набора от документи,
условията и реда за кандидатстване мо-
жете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА
ВОЕНЕН ОТЧЕТ В 

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България"
№ 10, ет. 2  (всеки вторник

от 08.30 до 16.30 часа)
Емил Иванов, тел. 095 272 190

и  GSM 0898 740 104

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.095 272 190

ОО ББ ЯЯ ВВ АА

Със заповед № ОХ-641/05.07.2017 г
,на министъра на отбраната на Репуб-
лика България е разкрита процедура по
обявяване на длъжности за офицери
във Военновъздушните сили за при-
емане на военна служба на лица, за-
вършили граждански висши училища
в страната и чужбина, както следва:

• За военно формирование 44510 -
София – 3 длъжности – срок до
15.09.2017 г.;

• За военно формирование 28000 -
Граф Игнатиево – 1 длъжност – срок
до 15.09.2017 г;

• За военно формирование 26030 -
Безмер – 1 длъжност – срок до
15.09.2017 г;

• За военно формирование 52090 –

Долна Митрополия -  1 длъжност –
срок до 15.09.2017 г.

Длъжностите ще се заемат след про-
веждане на конкурс, като информация
за изискванията към кандидатите, на-
бора от документи, условията и реда за
кандидатстване можете да получите на
адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА
ВОЕНЕН ОТЧЕТ В 

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България"
№ 10, ет. 2  (всеки вторник

от 08.30 до 16.30 часа)
Емил Иванов, тел. 095 272 190

и  GSM 0898 740 104

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.095 272 190

ОО ББ ЯЯ ВВ АА

Със заповед № РД-238/23.05.2017 г. на
Началника на Централно военно окръ-
жие е разкрита процедура по обучение
на граждани, желаещи да получат на-
чална военна подготовка.

Местата за обучението ще се заемат
след провеждане на конкурс, като ин-
формация за изискванията към канди-
датите, набор от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да по-

лучите на адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА
ВОЕНЕН ОТЧЕТ В 

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България"
№ 10, ет. 2  (всеки вторник

от 08.30 до 16.30 часа)
Емил Иванов, тел. 095 272 190

и  GSM 0898 740 104

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.095 272 190

ОО ББ ЯЯ ВВ АА
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Многобройни фенове от Вършец и
целия регион се стекоха на 5 август
пред откритата сцена на НЧ „Христо
Ботев 1900“ в курортния град, за да
видят и чуят на живо любимия си из-

пълнител Драган Коич - Кеба в тема-
тичната вечер, посветена на сръбската
музика, която бе част от проявите на
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана „Вършец 2017“. 

Драган Коич получава прозвището си
Кеба от своя дядо Бранко. В превод
това означава „остра сабя“. 

Стилът на сръбския певец е поп-
фолк. Той е сред най-известните и до-
казали се сръбски звезди. Познат е в
България от близкото минало, най-ак-
тивните му години са от 1976 г. По-
следният му студиен албум е записан
през 2013 г. 

Кеба е носител на множество пре-
стижни награди в своята кариера. Из-
насял е концерти в цяла Европа. 

Легендарният сръбски изпълнител,
който има зад гърба си 25 албума, из-
пълни пред вършечката публика добре
познатите песни от своя репертоар:
„Анджеле“, „Защо те нема”, „Кука-
вица”, „Питаш за мен”, „Славо око”,
„Она то зна” и много други. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

На 2 август, в тематичната вечер,
посветена на театъра през седмицата
на Празника на курорта, минералната
вода и Балкана, жителите и гостите
на Вършец имаха възможността да се
насладят на професионалната игра на
корифеите на българския театър и
кино Искра Радева, Мария Стату-
лова, Елена Кънева, Теодор Елмазов,
Пламен Сираков и Веселин Цанев. 

Актьорите от частния столичен теа-
тър „Искри и сезони“ на Искра Ра-
дева гостуваха на сцената на НЧ
„Христо Ботев 1900“ с комедията
„Женско царство“ по Ст. Л. Костов –
класика в жанра.

Постановката е дело на режисьора
Димитър Стоянов, а музикалното
оформление - на Дани Милев.

Трите дами, които се обличат като
мъже, са невероятно живописни и за-
бавни. А кавалерите им в поли са ис-
тинска пародия на Адам. Какво може
да се случи, ако жените вземат в ръ-

цете си цялата власт, която до този
момент е принадлежала на мъжете?
Женско царство, в което нежният пол
управлява, а мъжете поемат грижата
за домакинството и децата. Обратът
настъпва, когато кметицата се влюбва
в младия Стоян. Той е отдал сърцето
си на Райна. Влюбената двойка ре-
шава да избяга, а побеснялата кме-
тица осъжда на смърт мъжа си и
бащата на Стоян, обвинявайки ги в
заговор. Дали ще успеят Стоян и
Райна да защитят любовта си? Раз-
връзката бе очаквана със затаен дъх
от зрителите в залата, които се насла-
диха на едно представление за чисто
забавление, доближаващо се до мю-
зикъл – представление, в което
имаше песни, танци, много смях и
позитивни емоции.

За почитателите на Мелпомена вхо-
дът бе свободен, за което се погрижи
Община Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

„ЖЕНСКО ЦАРСТВО“ ЗАБАВЛЯВА
ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ТЕАТЪРА

Самостоятелен концерт в една от
тематичните вечери, посветена на
българския фолклор по време на
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана, изнесе обичаната от
всички фолк- изпълнителка от „Пай-
нер мюзик” Валя, заедно с профе-
сионална танцова формация
„Плевен“ – гр. Плевен.

Валя е родена в Хасково, но живее в
София, а любовта й към музиката за-
почва още от детските години. Про-
фесионалната й кариера във фирма
„Пайнер” датира от 2000 година. Има
издадени три самостоятелни албума,
един сингъл и една компилация.

Това е вторият концерт на певицата
Валентина Канева, известна с артис-
тичния псевдоним Валя в курортния
град. Преди 6 години тя бе гост на
Вършец по време на Празника на
града през август 2011 г.

Валя сподели, че емоционално е
много привързана към Вършец, за-
щото като малка, преди много години
е идвала с родителите си на почивка
в нашия град и най-интересното е, че
от тук е закупен нейния първи акор-
деон. 

Според певицата, публиката и хо-
рата във Вършец са много гостопри-
емни. Валя казва, че никога не засича
времето, когато има изява на сцена.
И винаги пее повече, отколкото е
определено за един концерт. Това е
така, защото влага много чувстве-
ност, а и това според нея е призва-
нието й - да забавлява хората, и
много се радва, ако поне с една от
песните си е докоснала сърцето на
всеки един от зрителите. „Това за мен
означава, че аз наистина съм пяла

добре. А като цяло много съм впе-
чатлена от публиката във вашия град,
защото тя беше много топла и мила.
Именно заради това направих тол-
кова пъстра и разнообразна про-
грама, публиката просто го
заслужава“, сподели Валя след кон-
церта. 

В репертоара й бяха включени по-
пулярни народни тракийски, стран-
джански, пирински песни,
патриотични песни, като „Хубава си,
моя горо“, „Песен за Райна Попгео-
ргиева“ и „Къде си вярна ти, любов
народна“, песен на любимата й ест-
радна изпълнителка Лили Иванова и
разбира се, песента „Нова пролет“, с
която певицата спечели първа на-
града за авторска песен през 2005 г.
на Международния фолклорен фес-
тивал „Пирин фолк“ в Сандански. 

Младите танцьори от професио-
нална танцова формация „Плевен“
подгряваха публиката с красивите си
изпълнения и превърнаха концерта в
истинско народно веселие и празник
за душата, в който се включиха
всички зрители.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВАЛЯ: „ВПЕЧАТЛЕНА СЪМ ОТ
ПУБЛИКАТА ВЪВ ВЪРШЕЦ, ЗАЩОТО
ТЯ БЕШЕ МНОГО ТОПЛА И МИЛА”

БАЛКАНСКАТА МЕГАЗВЕЗДА КЕБА ИЗНЕСЕ
САМОСТОЯТЕЛЕН КОНЦЕРТ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Над 30 занаятчии от цялата страна
участваха тази година в „Алеята на за-
наятите” във Вършец. Изявата е част от
проявите, посветени на празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
„Вършец 2017“. Уникалните произве-
дения на майсторите бяха подредени
на емблематичната за града „Алея на
чинарите“. 

Традиционният тукашен хенд мейд
фест всяка година има и постоянни, и
нови участници. В седмицата от 31
юли до 6 август „Алеята на занаятите“
събра специално пристигналите за из-
ложението производители от Троян,
Габрово, Монтана, Чипровци, Враца,
София и местни производители от
Вършец. Под сянката на старите чи-
нари нагъсто бяха подредени, бижута,

сувенири, съдове, ароматизирани
цветни свещи, троянска керамика, из-
делия от дърво, картини, пана, гоб-
лени, домашни сладка и конфитюри и
какво ли още не.

Сред старите познайници са Дочо То-
доров и Димитър Терзиев от Троян –
майстори-грънчари и производители
на традиционна троянска керамика,
Валентин Миланов от Монтана, „рису-
ващ“ картини от пясък и смляно кафе,
Лидия Костова от Монтана, изработ-
ваща накити и бижута, Петър Кънев от
Габрово – майстор на изделия от
дърво, местният дърворезбар Ангел
Паунов, изпод чиито ръце дървото
сякаш оживява, Мая Ангелова от Чи-
провци – производител на домашни
сладка, конфитюри и сиропи, Пенка

Зафирова от Вършец – майсторка на
ръчно избродирани гоблени и други
производители.

Ния Симеонова от Чипровци участва
в „Алеята на занаятите“ за първи път.
Богатото й въображение и фантазия, и
сръчните й ръце сътворяват сувенири,
торбички, фигурки, украшения от
вълна, които са истински произведения
на изкуството. Ния разказва, че „на-
бива“ вълната със специална игла или
пък я „валя“ с точилка по подобие на
руските валени изделия. Вълната й из-
пращат чак от далечна Австралия, на-
право боядисана в различни цветове,
тъй като българската се предлага на па-
зара в много ограничена цветова гама.

Цветните и с различен дизайн арома-
тизирани, ръчно изработени свещи на
габровски производители радваха
очите на минувачите със своята кра-
сота и изящество. Във всяка свещ май-
сторите влагат винаги два или три
аромата, като един от тях задължи-
телно преобладава над другите и при-
дава основната ароматна нотка на
свещта. На сергията имаше дори аро-
матизирани свещи във формата на
мъжки и женски фигури в български
народни носии – един доста оригина-
лен сувенир и подарък, подходящ
както за българи, така и за чужденци.

На майсторите-производители бяха
връчени грамоти за участие в „Алеята
на занаятите“ от името на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

„АЛЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ“ СЪБРА ВЪВ ВЪРШЕЦ
МАЙСТОРИ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

Наричат Вършец „курорт на всички
сезони“. През всички годишни времена
той е еднакво красив и пленява с коло-
ритното си многообразие изтъкнати
наши поети, писатели и художници.

В продължение на една седмица, от 25
до 31 юли, багрите и пъстротата на Вър-
шец бяха извор на творческо вдъхнове-
ние за съвременни художници,
живеещи в САЩ, Австралия и различни
краища на България. 

Изложба с 40 творби (пейзажи, на-
тюрморти, силуети) от ежегодния пле-
нер по живопис бе открита на 1 август в
Градската художествена галерия на Вър-
шец. 

Пленерът е организиран от дружест-
вото на монтанските художниците
“Тенец” и се осъществява с подкрепата
на Община Вършец.

Тази година той бе под надслов “Баг-
рите на Вършец”. В традиционната про-
ява взеха участие 15 художници.
Радостното е, че повече от половината
творци живеят във Вършец или коре-
ните им са свързани с нашия град -

Румен Статков, Георги Антонов, Нико-
лай Христозов, братята Георги и Кръс-
тьо Паунови, Гошо Александров, Любен
Станимиров, Анета Лазарова и др. 

Всеки от авторите дари на Община
Вършец по една картина, запечатала
погледа му към красотата на Вършец, с
което ще се обогати фонда на местната
художествена галерия, разполагаща с

около 700 платна и 30 скулптори от
дърво, глина и гипс.

Кметът на община Вършец инж. Иван
Лазаров връчи на художниците грамоти
за участие в пленера.

Събитието е част от програмата на
Празника на курорта, минералната вода
и Балкана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

БАГРИТЕ НА ВЪРШЕЦ
ВДЪХНОВИХА ХУДОЖНИЦИ



За пета поредна година Община Вър-
шец и Конна база „Вършец“ организи-
раха открит турнир по прескачане на
препятствия за купата на Община Вър-
шец. Входът е свободен, а атрактивното
събитие се проведе на състезателен пя-
съчен плац край Вършец на 23.07.2017
г., като част от програмата на Празника
на курорта, минералната вода и Бал-
кана „Вършец 2017”. 

В състезанието взеха участие 35 със-
тезатели с 45 елитни коня от над 10
клуба от цяла България – София, Пле-
вен, Вършец, Монтана, Бутан, Мизия,
Кнежа, Божурище, Садовец, Буковец и
др. Любителите на конния спорт се на-
сладиха на невероятното майсторство
на жокеите и се възхитиха от перфект-
ната и професионална организация на
турнира. Стюардите, съдиите, гл. сек-
ретар и паркур-майсторът бяха от На-
ционалната федерация по конен спорт. 

Състезанието беше разделено в 4
кръга с общо 50 старта. 

Първото изпитание бе X паркур с ви-
сочина 80 см. В категория „Деца“ на
първо място се класира Ивайла Каме-
нова с кон Корида от Клуб по конен
спорт „Вършец 2014“, а второто място
зае Габриела Джонова с кон Декаме-
рон, също от ККС „Вършец 2014“. 

Второто изпитание бе с височина
100/105 см (за 4-годишни и по-въз-
растни коне, деца и аматьори). Първото

място зае Калоян Дунев с кон Зоро от
ККС „Сливнешки герой“ – гр. София,
втори се класира Светлин Иванов с кон
Камарго от ККС «Марек“ - гр. София, а
третото място зае Петко Младенов с
кон КаридиН от КСС „Интегра“ –
София.

В третото изпитание – отворен паркур
с височина 115/120 см за 5-годишни и
по-възрастни коне, първи се класира
Светлин Иванов с кон Соларис от Клуб
по конен спорт «Марек - гр. София, а
негови подгласници станаха Християн
Петров с кон Клавдио от Клуб по конен
спорт «Кайлъка“ – гр. Плевен и Олег
Горанов с кон Лъки от Клуб по конен
спорт „Бутан“ – с. Бутан.

В последното изпитание – силов пар-
кур –надскачване, петимата участници:

Светлин Иванов от ККС „Марек“ с кон
Соларис, Теодор Попов от ККС „Вър-
шец 2014“ с кон Титаника, Антон Да-
цински от ККС „Студенец“ с кон
Карибу, Карол Уитбред от ККС „Буко-
вец“ с кон Провокатор и Олег Горанов
с кон Лъки от ККС „Бутан“ преодоляха
препятствията от 165 см без наказа-
телни точки, поради което журито
реши всички те да бъдат класирани на
първо място.

Победителите в турнира получиха
купи, медали и парични награди от
кмета на община Вършец инж. Иван
Лазаров. 

Раздадените паричните премии в че-
тирите кръга са на обща стойност 1600
лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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По инициатива на Алеко Константи-
нов на 27 август 1895 г. на Черни връх
е учреден Клуб на българските туристи
и с него се слага началото на организи-
рантуристическо движение в България.
На 2 септември 1895 г. се провежда
събрание на новоучредения Клуб в са-
лона на фабрика „Братя Прошекови“,
след което Алеко Константинов на-
писва устава на Клуба, на който е да-
дено името „Мусала“.

По традиция последният неделен ден
на месец август се празнува като Ден
на туризма. Тази година се навършват
122 години от онзи знаменателен ден в
историята на туристическото движе-
ние. Този кълн на Черни връх избуя,
подхранван от любовта на народа и
стремежа за досег с живителните со-
кове на родната природа.

Тази голяма любов и стремеж не под-
минава и 32-та ентусиасти от с. Вър-
шец, които на 25 август 1938 г., в
салона на читалището слагат началото
на първото туристическо дружество
във Вършец, което носи името „Тодо-
рини кукли“.

На учредителното събрание и избран

Управителен съвет с председател Ч.
Чендов – кмет на Вършец, секретар е
Марко Ангелов – учител, касиер –
Мито Даскалов - книжар и членове: д-
р Коста Вълков – участъков лекар,
Пенчо Ангелов – адвокат, и контролен
съвет с председател Борис Симов –
учител и Тодор Витанов – директор на
Потребителната кооперация.

Амбициите и ентусиазмът на дру-
жеството са много големи, и особено
на неговите активисти: Никола Теодо-
сиев (бачо Кольо), Георги Ханджийски
и Мито Даскалов. Каква дейност е раз-
вивало тогавашното туристическо дру-
жество? Преди всичко – излети от
негови членове и почиващи до връх
„Тодорини кукли“, местността „Зелени
дел“, Клисурския манастир и селата
Дупни връх, Дупляк и др. Създава се
фонд „Хижа „ и дарителството за пост-
рояване на хижа в местността „Зелени
дел“ не закъснява. В тази връзка, дей-
ците на туристическото дружество ор-
ганизират театрални представления,
градински увеселения пред минерал-
ните бани, като всички приходи са в
полза на фонд „Хижа“.

За нарасналото  влияние и значение
на туристическо дружество „Тодорини
кукли“ говори фактът, че само за една
година броят на членовете му нараства
с над 150 човека. Дружеството е при-
ето за член на Юношеския туристи-
чески съюз и още през 1939 г., на ХХVІ
редовен конгрес на ЮТС изпраща в гр.
София делегати: Роза Иванчева и Гео-
рги Ханджийски, а през следващата,
1940 г. на следващия конгрес, за деле-
гати в освободена Силистра са изпра-
тени Данка Пантова и Фанка Угринова.

Мечтата на Дружеството за хижа е
реализирана с построяването на хижа
„Бялата вода“, която днес не функцио-
нира, за разлика от берковските хижи
– стара и няколко нови, които са резер-
вирани от гости месеци предвари-
телно.

Такова е началото на туристическото
движение във Вършец. Денят и праз-
никът на туризма вече е записан тук
преди 79 години. Хубаво ще бъде да се
направи подготовка за празника и се
разпали огъня на родолюбието и лю-
бовта към природата.

Райна СИМОВА

ОРГАНИЗИРАНИЯТ  ТУРИЗЪМ  В
БЪЛГАРИЯ  И  ГРАД  ВЪРШЕЦ

Над 210 участници от 16 певчески и
танцови фолклорни групи и състава
събраха сили и кураж в 40-градусовите
горещини, за да се включат в тазго-
дишното издание на фолклорния праз-
ник „Балкана пее“ в местността
„Иванчова поляна“ над Вършец, под
палещите лъчи на августовското
слънце. 

Надпяването и надиграването в Бал-
кана по традиция слагат финал на ед-
носедмичните тържества, посветени на
минералната вода и Балкана в курор-

тния град.
Сцена за изява сред природата имаха

формации и индивидуални изпълни-
тели от общините Ружинци, Видин,
Мездра, Борован, Вършец и Монтана.

Надпяването нe е с конкурсен харак-
тер, затова всички фолклорни групи
получиха грамоти за участие във фол-
клорния празник, връчени им от воде-
щия Румен Александров - секретар на
местното НЧ "Христо Ботев 1900" - гр.
Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК
„БАЛКАНА ПЕЕ“

Атрактивна киноложка изложба по
повод Празника на курорта, минерал-
ната вода и Балкана организира Бъл-
гарският републикански киноложки
съюз, под егидата на Световния кино-
ложки ловно-спортен алианс, със съ-
действието на Общината във Вършец.

Десет клуба от София, Пловдив,
Враца, Пазарджик, Видин, Монтана,
Първомай и други селища показаха ку-
чета от породите "Българско овчарско
куче", "Български барак" и "Българско
лудогорско гонче". 

Много емоции сред публиката пред-
извикаха шоуто "Дете и куче" и изпъл-
нението на европейската шампионка
по фризби-фристайл Даря Иванцова с
куче и фризби. От няколко години 21-
годишната украинка от Донецк работи
и тренира кучета в с. Ерден край Мон-
тана.

Тази година освен специализирана
(за българските породи кучета), имаше
и изложба за всички породи.

Кметът на община Вършец инж Иван
Лазаров благодари на участниците за
визитата в града и за популяризира-
нето на кинологията като хоби.

Всички победители получиха на-
гради – грамоти, медали и хубава ку-
чешка храна.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ БЕ ДОМАКИН НА НАЦИО-
НАЛНА КИНОЛОЖКА ИЗЛОЖБА КОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО

ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

Тази година традиционният турнир
по футбол събра общо 13 отбора - от
Вършец, Враца, Монтана и Мездра. 

За поредна година турнирът беше ръ-
ководен много авторитетно от главния
съдия Петко Петков от областната съ-
дийска колегия в гр. Монтана.

Монтанският отбор "Pustinqci.com"
спечели първото място и грабна купата

на община Вършец, след като се на-
ложи във финала, игран на 5 август над
врачанската формация "Пчелна Майка
- Нашенци". Двубоят завърши 4:3 след
дузпи, а в редовното време резултатът
беше 3:3. 

Точни при дузпите за врачани бяха
Чарли, Кристиян Илиев-Евра и Сисо, а
пропуски направиха Бутанския, Нико-
лай Методиев-Коко и стражът Пламен
Маринов. За монтанци не успяха да
вкарат само Славчев и Езекиев. 

В спора за 3-то място "Фантастико"
победи "Пестицид" с 5:3. Вальо Лилов
вкара 2 гола, а по един път се разпи-
саха Николай Иванов, Симеон Га-
човски и Мирослав Божинов. 

Индивидуални награди спечелиха:
Галин Славчев за голмайстор, Вальо

Лилов за най-полезен играч, Пламен
Маринов за най-добър вратар и Ема-
нуил Димитров-Чарли за най-добър за-
щитник. 

Заелите първите три места отбори
получиха купи, медали, грамоти и па-
рични премии на обща стойност 600
лева, връчени им от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров.
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ЗА  КУПАТА  НА  ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ
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В традиционния, ежегоден общин-
ския турнир по волейбол за купата на
община Вършец тази година се вклю-
чиха общо 5 отбора – мъже от Вършец,
Монтана и Берковица. 

Турнирът стартира на 1 август, а фи-
налните срещи се играха на 3 август на
волейболното игрище в Боровия парк.
Организатор и главен съдия по време
на първенството бе Тодор Тодоров от
Монтана, а помощник съдия – Божи-
дар Замфиров от Вършец.

Финалната среща между "Туристи
ООД" и "Тони спорт" бе много оспор-
вана и завърши с резултат 2:1 гейма за

отбора на „Туристи ООД“.
На първо място се класира отбор „Ту-

ристи ООД“ от Монтана с капитан
Александър Борисов, второ място зае
отбор „Тони спорт“ от Берковица с ка-
питан Теодор Илиев, а третото място
грабна отбор „Бавария” от Вършец с
капитан Даниел Драганов.

Победителите, заели първите три
места в турнира,  получиха купата на
Община Вършец, медали, грамоти и
парични премии на обща стойност 300
лева, връчени им от секретаря на Об-
щина Вършец Даниела Тодорова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО
ВОЛЕЙБОЛ В БОРОВИЯ ПАРК

Първото туристическо дружество във Вършец е основано 
през август 1938 г. и носи името „Тодорини кукли“


