
От години неизменна част от
програмата на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана във Вършец е конкурсът
за детска рисунка върху асфалт
и той се очаква с нетърпение от
най-малките жители и гости на
курорта.

Повече от 70 деца рисуваха на
4 август с цветни тебешири
своите мечти и послания на
тема „Вършец – мой роден
край“.

Тази година Общината раз-
чупи шаблона по оригинален
начин, променяйки формата и
мястото на провеждане на ме-
роприятието.

● За пръв път красотата и баг-
рите на Вършец, видени през

детските очи, привличаха вни-
манието на минувачите на ем-
блематичната Алея на
чинарите, а не на алеята пред
сградата на Общината.

● За пръв път беше допуснато

колективно творчество, като
деца си помагаха взаимно и ри-
суваха заедно една рисунка..

● За пръв път изявата на худо-
жествения талант нямаше кон-
курсен характер, нямаше жури
и излъчване на победители. Ор-
ганизаторите решиха, че мал-
ките художници заслужават да
бъдат поощрени в това занима-
ние на открито, след продъл-
жителното извънредно
състояние и изолация вкъщи,
ето защо всички участници
бяха наградени с лакомства и
материали за рисуване , осигу-
рени от Община Вършец и
„Еконт Експрес“ – офис Вър-
шец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДЕЦА РИСУВАХА ВЪРХУ АСФАЛТ
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Скъпи жители на община
Вършец,

Уважаеми гости,
За поредна година Вършец

отбелязва „Празника на ку-
рорта, минералната вода и
Балкана“. Дни, в които обе-
диняваме надеждите си, за
едно достойно настояще и
бъдеще на любимия ни град и
община. И макар и в обста-
новка на здравна криза, ние
ще направим всичко, за да се
усети празникът.

Тази година е по-специална,
защото се навършват 170 г. от
обявяването на Вършец за ку-

рорт. Бог щедро е надарил
нашия край с красива при-
рода, минерална вода, чист
въздух. Когато се обърнем
назад, си спомняме за много
достойни хора, благодарение
на които Вършец е на картата
на балнеоложкия туризъм на
България. Днес ние се ста-
раем да продължим делото
им, да надградим идеите им и
мечтите им.

Историята на едно населено
място прилича на историята
на един човешки живот – има
тъга и радост, усмивки и
сълзи, неволи и съзидание.
Вярвам, днес и в бъдеще, ус-
пехите и съзиданието да са
повече. Сигурен съм в това,
защото вярвам във всеки от
вас и в обединените ни уси-
лия Вършец да се развива и
пребъде.

Пожелавам Ви здраве и мир.
Да бъдат благословени дните
ни. Нека да успяват добрите
дела и начинания!

Честит празник!
Инж. Иван ЛАЗАРОВ

Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО ПОВОД
„ПРАЗНИКА НА КУРОРТА,

МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА“

Тържествена сесия по повод
170 години курорт Вършец се
проведе на 06.08.2020 г. като

част от „Празника на курорта,
минералната вода и Балкана“.

Гости на сесията бяха архи-

мандрит Антим, свещеноико-
ном Петко Балджиев, народ-
ните представители Ирена
Димова и Дилян Димитров,
областният управител на Мон-
тана Росен Белчев.

Председателят на Общински
съвет Вършец, инж. Анатоли
Димитров, откри сесията и
поздрави всички присъст-
ващи. Той припомни инте-
ресни факти от историята на
курортния град и изказа вя-
рата си, че Вършец ще про-
дължи да се развива.

„Историята е отговорност,
която следва да се познава, да
бъде осъзната и да поражда
със себе си нова и нова исто-
рия. Дали можем да си пред-
ставим Вършец след още 170
години? Мисля - да, всеки
може и ще си го представи от
хубав, по-хубав.“

Своите поздрави поднесоха
архимандрит Антим, свеще-
ноиконом Петко Балджиев, на-
родният представител Дилян
Димитров. Областният упра-
вител на Монтана Росен Бел-

чев връчи специален плакет на
кмета инж. Иван Лазаров за
приноса му за развитието на
туризма в област Монтана.

Дилян Димитров подчерта
видимия напредък на града
през последните години, ак-
тивността на Общината за пе-
челене на проекти, свързани с
облагородяването на града.
Той сподели радостта си, че се
строи още един хотел, че знае
за млади хора, които искат да
се преселят тук.
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Като домакин, градоначални-
кът се обърна към присъства-
щите. “За поредна година
Вършец отбелязва „Празника
на курорта, минералната вода
и Балкана“. Вълнувам се да
застана днес пред вас, защото
обичам Вършец и много искам
през този месец да създадем
една по-специална и радостна
обстановка, въпреки здравната
криза. Защото празникът е за
това – да обедини добрите ни
мисли, радостта ни, надеждите
ни за едно достойно настояще
и бъдеще на любимия ни град

и община.
Трябва да дадем заслуженото

на всеки един вършеченин; на
всички, които през годините са
развивали туризъм – собстве-
ниците на къщи за гости, хоте-
лиерите, съдържателите на
заведения за хранене; на адми-
нистрацията, която полага уси-
лия за облагородяване на
града, изграждане на нови ат-
ракции и обогатяване на кул-
турния календар; на
читалищните дейци; на само-
дейните състави. Всичко това
създава облика на града ни не
просто като място за почивка,

но и едно духовно място – с
усещане на романтика и исто-
рия.“

С плакети и почетни грамоти
за принос в развитието на Вър-
шец бяха наградени архиман-
дрит Антим, свещеноиконом
Петко Балджиев, народните
представители Ирена Димова
и Дилян Димитров, областният
управител на Монтана Росен
Белчев, читалищата от общи-
ната, общинските съветници и
кметът Иван Лазаров.

Сесията завърши с прожек-
ция на най-новия рекламен
филм за курортния град. Из-

ключително професионален, с
великолепен текст и ефектни
кадри, той със сигурност ще

предизвика интереса на турис-
тите.

Петя ГЕНОВА

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Уважаеми Ваше Високопре-
подобие aрхимандрит Антим –
протосингел на Видинската
света митрополия,

Уважаеми Ваше Високоблаго-
говейнство свещеноиконoм
Балджиев – енорийски свеще-
ник на гр. Вършец,

Уважаеми г-н Димитров и г-
жа Димова – народни предста-
вители,

Уважаеми г-н Белчев – облас-
тен управител,

Уважаеми г-н Лазаров – кмет
на община Вършец,

Уважаеми представители на
Народните читалища,

Уважаеми колеги Общински
съветници,

Уважаеми гости,
Добре дошли на тържестве-

ната сесия на Община Вършец.
Днес тя е под знака на едно
особено важно събитие за Вър-
шец – през 2020 година чест-
ваме навършването на “170
години курорт Вършец” и 70
години от обявяването му за
балнеокурорт.

Погледнато през призмата на
миналото 170 години са много
време, погледнато през при-
змата на съвремието 170 го-
дини са време, в което могат да
се направят много и добри
дела. Различно е темпото, с
което са се случвали промените
в миналото и промените в
днешно време, различен е ин-
тензитетът на събитията и ско-
ростта, с която се случват
новите неща. И ако някога са
били нужни години и години за
оформяне и развитие на Вър-
шец като курорт, като населено
място със свой облик, то днес
очакванията на обществото са
това да се случи за много
кратко време. Това е предизви-
кателството пред всички нас и
пред следващите поколения.

Дали преди 170 години някой
от съвременниците тогава си е
давал сметка какъв ще бъде
Вършец днес?

Дали някой от тях се е опит-
вал да си представи Вършец
през 2020 година? Дали ние
можем да си представим Вър-
шец през следващите 170 го-
дини?

Това са отворени въпроси, на
които всеки сам ще даде отго-
вор!

Историческото познание е
важно и пряко свързано с бъде-
щето на всеки човек. В пове-
чето случаи то определя и
потенциала за развитие на
всяка общност. Познанието е
сила, която е винаги с нас и
никой не може да ни отнеме.

Не съм от Вършец, но вече 20
години съм част от тази исто-
рия. През всичките години съм
чел различни исторически
факти за Вършец, слушал съм
и различни легенди и истории
– за началото на курорта, за ле-
ковитата вода, за хората и тра-
дициите.

Много са интересните и
важни факти в историята на
Вършец, считам че всяка
учебна година часовете по ис-
тория в училищата на Вършец
е добре да започват именно с
тази история и факти.

В края на днешното тържест-
вено заседание ще изгледаме
новия филм за историята на
Вършец.

Затова ще маркирам само
някои от най-важните данни и
факти, свързани с неговото раз-
витие. Като започнем от най-
първите – за най-старите
документи, свързващи името

на Вършец с крепостта Медека,
за местността “Калето”, където
в римския период са намерени
медицински и фармацевтични
инструменти, за произхода на
името на град Вършец. Преми-
навайки през някои от най-зна-
ковите години - 1850 г., когато
вършечанинът Димитър Луч-
ков е излекуван с минерална
вода и се смята за рождена дата
на курорта.

Първата построена държавна
баня през 1910 г. и втората та-
кава през 1930. Основаването
през 1924 г. на Вършецка попу-
лярна банка, важен първосте-
пенен фактор за стопанския и
културен живот на Вършец.
Електрифицирането на град
Вършец през 1937 г., с което
Вършец става един от първите
електрифицирани градове и ку-
рорти в България . Започнатото
през 1920 г. и завършено през
1924 г. във Вършец първото в
България Банско казино. Про-
чутото Банско казино пост-
роено в стила на късния
европейски барок и наречено
Царско казино, поради честите
посещения на принц Кирил в
него. Част от архитектурния ан-
самбъл баните - парк - Слън-
чева градина. Самата
„Слънчева градина“ е създа-
дена през 1934 г. и плавно се

слива с природния парк на
площ от 800 дка, който е втори
по големина в България след
Борисовата градина в София.

И разбира се, няма как да не
почета с няколко думи името на
д-р Дамян Иванов, който може
би е и човекът, допринесъл
най-много за това днес да пра-
вим това тържествено честване
и с чието име са свързани
много емблематични места във
Вършец като: алеята на чина-
рите, моста между балнеоле-
чебниците и парка, банското
казино, римските стъпала,
градската метеорологична
станция. И под чието непос-
редствено ръководство започва
и благоустрояването на курорта
– трасира се пътят от селището
до банята и този до кв. Зано-
жене, залесява се парка около
банята, създава се цветарник,
семената за който той донася от
чужбина, започва корекция на
местната река, монтира се
електрическо осветление на бу-
леварда пред банята и на глав-
ната улица, построяват се
хотели и почивни домове.

Огромна гордост за Вършец е
и градският лесопарк, създаден
през 1911-1912 г. Именно по
инициатива на д-р Дамян Ива-
нов и проект на арх. Нешев, с
доброволния труд на местните
хора.

Многобройните алеи в парка
са с обща дължина около 7 км.
и всяка от тях води до позна-
тата и любима на много почи-
ващи и местни жители
„Иванчова поляна“

Повече от 100 години поля-
ната се явява емблематично
място, за което гостите на града
си спомнят и се връщат тук от-
ново и отново. Хората и до днес
вярват в целебната сила на
утринната роса на „Иванчова
поляна“. От нея се разкрива не-
забравим изглед към местния
старопланински връх „Тодо-
рини кукли“.

В една своя среща с писателя
Димитър Осинин, вече 80-го-
дишният д-р Дамян Иванов
споделя за парка във Вършец:
“Този парк го направих, без да
ангажирам нито с лев държа-

вата. Когато човек иска – на-
мира начини и средства.”

И не на последно място без-
спорно едно от най-големите
богатства на курорта Вършец
са бликащите от пукнатините
на гранито-диоритните масиви
шест минерални извора (с тем-
пература от 32,6ºC до 36,8ºС)
със силно лечебно действие на
водата в тях.

В България има 530 мине-
рални извора в 225 находища,
Вършец е сред 13-те най-из-
вестни и с най-полезни мине-
рални води, с най-висока
температура от минералните
извори в Северна България.

С постановление на Минис-
терски съвет 549 от 06.03.1950
година Вършец е обявен за на-
ционален курорт.

Уважаеми гости и колеги,
Историята е отговорност,

която следва да се познава, да
бъде осъзната и да поражда със
себе си нова и нова история.

Дали можем да си представим
Вършец след още 170 години?
Мисля Да, всеки може и ще си
го представи от хубав, по хубав.

Днес нещата се случват много
по-бързо и по-различно. Веро-
ятно и след нас те ще се случ-
ват още по-бързо и
по-различно. Трябва да се
борим да запазим постигнатото
и да го надграждаме с всеки
ден. Нека не забравяме, един
ден нас също вероятно ще ни
оценяват.

Ние трябва да следваме заве-
щаното от нашите предци –
Вършец е курорта на аристок-
рацията, курорта на романтич-
ните хора, курорта на здравето,
младостта и минералните води.

Вършец е бил, е, и ще остане
най-старият балнеокурорт на
България!

Бил е, е, и ще бъде перлата на
България!

Има хиляди начини да кажеш
– обичам те Вършец! Повечето
от тях не включват думи!

Да е честит празника на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана 2020 г.!

Инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на ОбС Вършец

СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪРШЕЦ
НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИЯ ПО ПОВОД 170 Г. КУРОРТ ВЪРШЕЦ



На 02.08.2020 г. на 88-го-
дишна възраст от нас си отиде
един прекрасен човек и голям
професионалист. Наричаха го
„докторът на цял Вършец“.
Нямаше човек от града и об-
щината, който да не го поз-
нава. Търсеха го и хора от
цяла България. Бе приел доб-
роволно да се изправи пред
страданията и болестите на
пациентите си, защото усе-
щаше работата си като при-
звание, „гореше“ в нея и бе
роден с мисията да помага, да
бъде полезен и да твори
добро. Животът и дейността
му като лекар, ръководител,
организатор и общественик са
пример за това. В продълже-
ние на 65 години д-р Георгиев
лекуваше хората от Вършец и
страната.

През 2017 г. той бе удостоен
със званието „Почетен граж-
данин на Вършец“, като моти-
вите за номинирането бяха
изключителните му заслуги за
популяризиране на балнеоло-
гичния курорт Вършец, във-
еждане на методика и
популяризиране на питейното
лечение с вършечката мине-
рална вода и разширяване
профилировката на курорта.

Д-р Георги Николов Гео-
ргиев е роден на 27.01.1932 г.
във Вършец. Завършва Народ-
ното военно-медицинско учи-
лище в София и работи като
военен фелдшер, след което
завършва медицина във Вис-
шия медицински институт -
София. До 1972 г. работи като
последния участъков лекар на
община Вършец, а след това
като курортен лекар. Придо-
бива специалностите „Физио-
терапия“, „Балнеология и
курортология“ и „Мануална

терапия“.
През 70-те години на мина-

лия век д-р Георгиев извършва
преустройство на освободе-
ната сграда на Общината и
разкрива в нея здравна служба
с кабинети, родилна зала и
стационар с две стаи с по 3
легла. Под негово ръководство
във Вършец е разкрита пър-
вата детска ясла за деца под 3-
годишна възраст. Работил е
във всички сфери на медици-
ната като единствен участъков
лекар на цялото население от
Вършец в тогавашната учас-
тъкова здравна служба.

Благодарение на него се раз-
ширява профилировката на
курорта Вършец, като към то-
гавашните сърдечно-съдови и
заболявания на функционал-
ната нервна система, се
включват още: стомашно-
чревни, жлъчно-чернодробни,
бъбречно-урологични, ендок-
ринно-обменни, заболявания
на централната нервна сис-
тема и опорно-двигателния
апарат.

Той е единственият лекар от
Вършец, участвал в нацио-
нална работна група към НОИ
за профилировка на балнеоку-
рортите в България.

Д-р Георгиев е първият гла-
вен лекар на профилакто-
риума на „Химко - Враца” във
Вършец. Бил е главен лекар на
Курортната поликлиника и уп-
равител на Медицинския цен-
тър, председател на
общинския комитет за трезве-
ност. Доайен на физиотера-
певтите във Вършец и
най-възрастният практикуващ
специалист по физикална ме-
дицина в България. Носител е
на всички отличия на Българ-
ския червен кръст. Награден е

със златна значка „Отличник
на Министерство на народ-
ното здраве“. Почетен кръво-
дарител на Република
България и носител на златен
медал на БЧК за безвъзмездно
кръводаряване.

Ще го запомним с безрезер-
вната му отдаденост към ра-
ботата, с готовността му дори
и посред нощ, в сняг и дъжд,
да отиде пеша и до най-отда-
лечената къща, за да пре-
глежда и дава съвети, пъргав и
вечно забързан, тих, скромен
и добър – „народен човек“.
Той постоянно подчертаваше,
че добротворството е най-го-
лямата му радост и че напра-
веното добро не се забравя.
Помогнал е на хиляди хора,
спасил е стотици човешки жи-
вота, чувал е многократно „Да
си жив и здрав, докторе!“,
което за него беше най-голя-
мата награда.

За град Вършец д-р Георгиев
завинаги ще остане една ле-
генда.

Вярвам, че и сега продъл-
жава да лекува на небето с
тази своя пословична любов и
всеотдайност към лекарската
професия.

Поклон пред светлата му
памет!

Почивай в мир, Докторе!
Евелина ГЕОРГИЕВА

В дните на честванията на
170-та годишнина от обявя-
ването на Вършец за курорт,
Община Вършец получи
безвъзмездно от Министер-
ството на вътрешните ра-
боти два напълно
оборудвани противопо-
жарни автомобила за нуж-
дите на доброволното
формирование към мест-
ната администрация.

Доброволното формирова-
ние (рег. № М-111-01) към
Община Вършец е сформи-
рано от 10 мъже ентусиасти,
които се включват в поту-

шаването на пожари, заедно
с огнеборците от ПУ на
ПБЗН – Вършец и служи-
тели от Държавно горско
стопанство – Берковица.

С новата техника добро-
волците ще имат възмож-
ност да овладяват пожари,
възникнали в горския и по-
земления фонд на терито-
рията на общината.

Противопожарните авто-
мобили вече са на разполо-
жение на местните
огнеборци.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МВР ДАРИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ПРОТИВОПОЖАРНИ АВТОМОБИЛИ
ЗА НУЖДИТЕ НА ДОБРОВОЛНОТО

ФОРМИРОВАНИЕ
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НАПУСНА НИ ПОЧЕТНИЯТ ГРАЖДАНИН
НА ВЪРШЕЦ Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

(снимката е илюстративна)

За поддържане на чистотата
на улиците, Общината във
Вършец се сдоби с нова мо-
тометачна машина. Специа-
лизираният автомобил е
марка Bucher, модел: CityCat
2020 и ще подпомага рабо-
тата на отдел „Чистота“ към
администрацията.

Новата придобивка е много-
функционална: използва се за
метене, миене и събиране на
листа. За целта разполага с
три четки, които да събират

отпадъци и пясък от улиците;
дюзи, които впръскват вода и
вакуумна система, която зас-
муква листата и ги складира
в бункер с вместимост 1,8
куб.м.

Машината е предназначена
за почистване на улици в
града, а въвеждането й в екс-
плоатация ще осигури по-
бързо и качествено
почистване на обществените
пространства.

Спас ЗАРЧЕВ

ОБЩИНАТА СЕ СДОБИ С НОВА
ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА

През 1850 г. вършеченинът
Димитър Лучков паднал от
дърво и получил множество
натъртвания и контузии и
дълго време не успявал да се
възстанови. Тогава, след об-
съждане, местните старей-
шини решили да изкопаят и
почистят топлата „локва“ и
тайно да потапят болния във
водата.

След като той направил около
20 къпания, приповдигнал се и
започнал да ходи.

По-късно отново заровили
гьола - от страх да не се разчуе
сред турското население, което
щяло да засили посещаемостта
му.

Именно този случай в исто-
рията на Вършец поставя нача-
лото на лечението с минерална
вода и се смята за рождена дата
на курорта, тъй като след този
случай хората се запознават с

лечебните свойства на мине-
ралната вода и започва разви-
тието на курортна практика в
селото.

Така, през 1860 г. врачанският
първенец Христо Савов (баща
на Ботевия четник Стефанаки
Савов) се излекувал от ревма-

тизъм, след като направил 20-
25 къпания.

Скоро след като успял да се
излекува, Савов разгласил за
минералните извори във Вър-
шец, което довело до засилване
на посещаемостта на изворите.

Благовест ДРАГИЕВ

170 ГОДИНИ КУРОРТ ВЪРШЕЦ
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го искам през този месец да
създадем еПоети от цялата
страна взеха участие в Третия
общобългарски литературен
конкурс, организиран от Об-
щина Вършец на името на ро-
дения в града автор на текста
на песента „Усмивката“.

Конкурсът е подкрепен от
„Фондация Лъчезар Станчев за
поезия“ – съорганизатор, На-
ционален литературен музей,
Алманах „Огоста“, БНР „Радио
Видин“, Регионална библио-
тека „Гео Милев“ – Монтана и
Вестник „Вършец“.

Крайният срок за изпращане
на сонетите бе 18 юли, а обявя-
ването на имената на отличе-
ните автори и произведения и
връчването на наградите се
проведе на 6 август пред НЧ
„Христо Ботев – 1900“ във
Вършец, като част от Празника
на курорта, минералната вода и
Балкана – „Вършец 2020“.

Творбите от тазгодишното из-
дание на амбициозния литера-
турен форум бяха оценени от

Мартен Калеев - поет, предсе-
дател на журито, проф. дфн
Милена Кирова – литературен
историк и критик и проф. дфн
Румяна Л. Станчева – литера-
тор, дъщеря на Лъчезар Стан-
чев. Оценяването на
произведенията е напълно ано-
нимно.

Темите, които най-често при-
състват в предложените произ-
ведения са любовта,
себеосмислянето, търсенето на
свое място в живота. Навярно
и самият жанр сонет предраз-
полага към изразяването на ка-

мерни настроения. Преоблада-
ваща част от представените по-
етични творби - 70 на брой, са
в областта на интимната ли-
рика.

„За поредна година курортът
Вършец и неговото общинско
ръководство, в лицето на кмета
г-н Лазаров, със съдействието
на „Фондация Лъчезар Станчев
за поезия“ , дръзва да подслони
по благороден начин ценители
и автори на поезия. Въпреки
всички предизвикателства на
делника ни, за днешното, по-
редно национално издание на

конкурса за авторски сонет са
предложени за обсъждане 97
творби. Можем само да гадаем
колко поети стоят зад тях, но
тъй като в стиховете осезаемо
присъства вечната тема – лю-
бовта, можем да предположим,
че текстовете са съпреживени –
къде явно, къде тайно, от вну-
шителен брой поетични души.
Поетите, според своите въз-
можности и достигната степен
на извисеност с произведе-
нията си и тази година са оку-
ражители на всички нас“,
изтъкна председателят на жу-
рито Мартен Калеев, който е и
„Заслужил гражданин на Вър-
шец“.

Първа награда с грамота и па-
рична премия от 300 лева спе-
чели поетесата Антоанета
Богоева от Кюстендил за со-
нета „Капки роса“.

Втора награда с грамота и па-
рична сума от 100 лева получи
Стефани Ангелова от Варна за
произведението „Самоза-
блуда“.

Отличия с грамоти получиха
Маргарита Мартинова от

София за „Песничка за есента“
и Диляна Колева от Луковит за
„Пречистващи сълзи“.

„Този конкурс вече е част от
Културния календар на община
Вършец. В този материален
свят, в който живеем, наистина
имаме нужда от повече такива
събития и Община Вършец не
спира да ги подкрепя. При-
съствието и оценките на члено-
вете на това жури са гаранция
за нивото и авторитета на кон-
курса. За мен е интересен,
учудващ и радостен фактът, че
толкова много произведения и
участници са включени и оце-
нени в тази поетична надпре-
вара. Това показва един
сериозен интерес към този кон-
курс“, каза при връчването на
наградите кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров.

Деветнадесет подбрани про-
изведения от всички близо 100
изпратени сонета, участвали в
конкурса, са включени в малък
сборник „Лъчезарни сонети
2020“, издаден от фондация
„Лъчезар Станчев за поезия“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЯВИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС
„НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА ПОЕЗИЯ В СОНЕТ“

Лято е! Любимият сезон на
малки и големи. И както ви-
наги по това време, приятели
са ни слънцето, морето, доб-
рото настроение, безспирните
игри и забавления, но да не за-
бравяме и книгите.

Община Вършец, Център за
подкрепа за личностно разви-
тие и Фондация Лъчезар Стан-
чев за поезия, организират
„Национален онлайн конкурс
за изпълнение на произведения
на Лъчезар Станчев под наслов
„Ще бъда лъч в безкрай-
ността“.

Екипът на конкурса прово-
кира у вас желание да се впус-
нете в онлайн
предизвикателството за изпъл-
нение на произведение на Лъ-
чезар Станчев във видеоклип и
да се включите в конкурса.

Пожелаваме успех на всички
участници!

СТАТУТ НА КОНКУРСА

ЦЕЛ:
Да се популяризира творчест-

вото на Лъчезар Станчев сред
децата и младите хора, както и
да се провокира и стимулира

техния интерес към него.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
До участие се допускат же-

лаещите кандидати, които от-
говарят на условията, посочени
в регламента.

Организаторите си запазват
правата за онлайн популяризи-
ране на изявите.

До участие се допускат же-
лаещите от цялата страна.

Организаторите осигуряват
наградите за участниците.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
Конкурсът за художествено

изпълнение „Ще бъда лъч в
безкрайността” е конкурс за
индивидуални изпълнители на
творби от Лъчезар Станчев.

Оценяването ще се извърши в
две направления:

1. Поезия.
2. Проза.

За всяко от направленията
има отделно класиране.

Възрастова група за направ-
ление - „Поезия“:

- I-ва възрастова група –
Детска градина

- II-ра възрастова група – от I-
ви до IV-ти клас

- III-та възрастова група - от
V-ти до VII-ми клас

- IV-та възрастова група – от
VIII-ми до XII-ти клас

Възрастова група за направ-
ление - „Проза“:

- I-ва възрастова група – от I-
ви до IV-ти клас

- II-ра възрастова група – от
V-ти до VII-ми клас

- III-та възрастова група - от
VIII-ми до XII-ти клас

ЖУРИ И НАГРАДИ:
Журито ще присъди награди

и в двете направления на кон-
курса, както следва:

Възрастова група за направ-
ление - „Поезия“:

- I-ва възрастова група –
Детска градина – I, II, III място

- II-ра възрастова група – от I-
ви до IV-ти клас – I, II, III място

- III-та възрастова група - от
V-ти до VII-ми клас – I, II, III
място

- IV-та възрастова група – от
VIII-ми до XII-ти клас – I, II, III
място

Възрастова група за направ-
ление - „Проза“:

- I-ва възрастова група – от I-
ви до IV-ти клас – I, II, III място

- II-ра възрастова група – от
V-ти до VII-ми клас – I, II, III
място

- III-та възрастова група - от
VIII-ми до XII-ти клас – I, II, III
място

Всички участници ще полу-
чат диплом за участие.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ:
- изпращане на видеоклип на

индивидуалното изпълнение,
заснет при условията и в пе-
риода на конкурса.

- информация за изпълнителя
- имена, възраст, населено
място, школа, училище, теле-
фон за контакт, e-mail адрес,
ако има такъв.

Начин на подаване на мате-
риалите:odkvarshetz@abv.bg
с текст „Онлайн конкурс“

продължава на 5 стр. >>>

НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КОНКУРС „ЩЕ БЪДА ЛЪЧ В БЕЗКРАЙНОСТТА“

ККааппккии  ррооссаа
Човекът в мен с умората ми крачи,
усмихнато и в плен от слънцето на здрача.
Белеят отстрани на пътя ветровете
и свети тънък лъч, небето свети.

Красива светлина, от времето пропита.
А Бог ме чака там и идвам ли ме пита.
Самотен знак до мен е земното ми име,
уплашено като дете, почти незримо.

Държим се за ръка, прегърнати и малки.
Животът ни е суета и стара залъгалка,
Любов и самота по пътища от грешки.

Но всеки миг е свят в мечтата ни човешка.
Възпяваме Духа и влизаме в съдбата
на капките роса в сонета на тревата.

ААннттооааннееттаа  ББООГГООЕЕВВАА



За втора поредна година фо-
тографът-любител Антон Ан-
тонов показа в самостоятелна
изложба под надслов „Вършец
- сезони“ 40 снимки, които са
отражение на красотата на при-
родата и забележителностите
на курортния град през чети-
рите сезона на годината.

Снимките са подредени върху
стативи-триножници на алеите
пред местното читалище. Фо-
тосите са отпечатани върху
специално платно, което ги
прави по-трайни от обикнове-
ните снимки.

Творбите бяха под открито
небе от 20 до 22 август вклю-
чително. Събитието е част от
програмата на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана и честванията на
170-годишнината на курорта
Вършец.

Антон Антонов е роден през
1956 г. в Плевенско, но от 1961
г. живее във Вършец. По образ-
ование е строителен инженер.
Работил е в сферата на хладил-
ната и климатичната техника, в
момента по думите му е млад и
щастлив пенсионер.

Авторът е снимал в продъл-
жение на няколко години ем-
блематични места в града и
околностите - парка, баните,
местността „Иванчова поляна“,
Водопада, местната река Бо-
туня, връх Тодорини кукли, но-
вата спортна зала, Клисурския
манастир. Видял е през окото
на обектива вълнуващи есенни,
зимни, пролетни и летни пей-

зажи от Вършец, изгреви и за-
лези над града и планината.

Фотопейзажите представят
хронологично красотата на
Вършец през четирите го-
дишни времена, има и снимки,
запечатали последователно във
времето един ден във Вършец
– от изгрев до залез.

Фотографията му е хоби от-
давна, започва да снима още в
младежките си години, но от
три години се занимава уси-
лено с фотография, изпол-
звайки професионална
фотографска техника. Снима с
три различни камери. Владее
няколко компютърни програми
за дигитална обработка на
снимките, които използва в ра-
ботата си. Казва, че снимането
е единственото удоволствие в
живота му, на което никога
няма да изневери.

За да запечата красив момент
е готов на всичко. Имал е и ку-
риозен случай, когато, сни-
майки местната река и

красотите наоколо, се под-
хлъзва на мокрите камъни и
пада във водата, като изпуска
фотоапарата си и той се пов-
режда.

Антонов публикува снимките
си в социалните мрежи, при-
ятелите и почитателите му
могат да ги видят в интернет в
различни Фейсбук групи..

Освен фотограф, Антон е и
запален турист, което му дава
възможност да улавя чрез фо-
тообектива и да запечатва кра-
сотата на природата не само
във Вършец, но и в цялата
страна.

Сега подготвя специална из-
ненада за жителите и гостите
на Вършец. Възнамерява да по-
каже в следваща фотоизложба
20 нови снимки, които не са
виждани досега и не са публи-
кувани в интернет. Те включват
красиви места от България, на-
правени по време на пътешест-
вията му.

Евелина ГЕОРГИЕВА

За най-малките жители и
гости на „Празника на курорта,
минералната вода и Балкана
2020“ Община Вършец орга-
низира детска постановка,
която се проведе на естрадата
на НЧ „Христо Ботев-1900“-
гр. Вършец.

Детският спектакъл „Надхит-
ряне“ е най-новото премиерно
заглавие от афиша на Драмати-
чен театър – Монтана.

Сюжетът на представлението

е базиран на мотиви от българ-
ски народни приказки. Режи-
сьор и автор на текста е
актрисата Ирина Димитрова. В
постановката участват актьо-
рите Димитрина Проданова,
Мила Топалова, Тихомир Ива-
нов и Асен Таков.

С много весели истории,
песни и шеги бе изпълнено съ-
държанието на спектакъла.

Спас ЗАРЧЕВ

ДЕТСКАТА ПОСТАНОВКА“
НАДХИТРЯНЕ“ ЗАРАДВА ДЕЦАТА

И ГОСТИТЕ НА ВЪРШЕЦ
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ОТКРИХА ФОТОИЗЛОЖБА 
С ПЕЙЗАЖИ ОТ ВЪРШЕЦ

продължава от 4 стр. >>>

ПЕРИОД 
НА ПРОВЕЖДАНЕ:

29 юли 2020 г. – 20 септември
2020 г.

КРАЕН СРОК:
20 СЕПТЕМВРИ 2020

*след тази дата подадените
участия няма да бъдат предста-
вяни и оценявани.

ПРОВЕЖДАНЕ 
И ОЦЕНЯВАНЕ:

Видеоклиповете на участни-
ците ще се публикуват във фей-
сбук страницата на конкурса: 
www.fb.com/416827665465769

Моля, обърнете внимание!
1. С участието си, както и с

явяването си за получаване на
награда, участниците, техните
родители и учители се съглася-
ват да бъдат заснемани и мате-
риалът да бъде
излъчван/публикуван в публич-
ното пространство с нетър-
говска цел. 

2. Изпращайки индивидуал-
ното си изпълнение за участие
в конкурса авторите и техните
родители/преподаватели се съг-
ласяват личните им данни да
бъдат използвани за организа-

цията на конкурса /съгласно из-
искванията на Закона за защита
на личните данни, във връзка с
употребата и прилагането на
Регламент (ЕС) 2016/679 на Ев-
ропейския парламент и на Съ-
вета от 27 април 2016 година
относно защитата на физичес-
ките лица във връзка с обра-
ботването на лични данни и
относно свободното движение
на такива данни/.

Имената на победителите ще
бъдат публикувани на 25 сеп-
тември 2020 г., на фейсбук
страницата на конкурса, на
официалния сайт на Община
Вършец – www.varshets.bg и
на фейсбук страницата на Фон-
дация Лъчезар Станчев за по-
езия –
www.fb.com/LachezarStan-
chevFoundation.

Начинът на награждаване ще
бъде допълнително оповестен,
според епидемичната обста-
новка в страната, на фейсбук
страницата на конкурса.

ЗА КОНТАКТ И
ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ:
Цветелина Въглярска
GSM: 0894713304
odkvarshetz@abv.bg

НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КОНКУРС
„ЩЕ БЪДА ЛЪЧ В БЕЗКРАЙНОСТТА“

Незабравим празник органи-
зира кметство Спанчевци за
най-малките жители и гости на
китното курортно село.

Кметът Емил Димитров и не-
говият незаменим помощник
Катерина Давидова, за пореден
път подариха усмивки, забав-
ление и творчески мигове на
всички - деца, родители, баби
и дядовци.

Специални гости на празника
бяха художниците Георги Пау-
нов - Паунец и Елеонора Мар-
кова. Те даваха ценни
напътствия на младите творци
и рисуваха заедно с тях.

Специално за доброто наст-
роение на всички се погрижи
аниматор, който с много игри,

песни и танци обогати програ-
мата.

Детската веселба бе подкре-

пена от художника Румен Ата-
насов, който е и собственик на
фабриката за бои и платна в се-
лото. Той бе осигурил посо-
бията за рисуване. Всички
присъстващи бяха почерпени с
пица, сладолед, както и с пло-
дови млека на мандра „Вър-
шец“.

Най-доволни останаха ба-
бите, които разнообразиха
деня си и с радост наблюдаваха
как любимите им внуци се за-
бавляват.

Снимка за спомен на всички
участници сложи финал на
празника, с обещание, че ще го
има и следващата година.

Петя ГЕНОВА

УСМИХНАТО ЛЯТО ЗА ДЕЦАТА НА СПАНЧЕВЦИ
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От първи август започнаха
летните концерти в емблема-
тичната за Вършец „Слънчева
градина“ , които са част от
Празника на курорта,минерал-
ната вода и Балкана „Вършец -
2020“  и  честванията на170
години курорт Вършец.

Програмата през целия месец
август бе наситена с разнооб-
разни жанрове на млади изпъл-
нители и улични музиканти от
цялата страна.

Участие в събитието „Музика
в парка“ взеха Божидар Ценов
от Враца, Никола Георгиев
(Мъката) от  Берковица, Габ-
риела и Данаил Врачеви от
Пловдив, Радо Михов от
София, Павел Боюклиев от Ка-
занлък, Галя Георгиева от  Вър-
шец, Мери и Крис Шиварови
от Варна, Поли и Ангел Ма-
лешкови от Стара Загора и
Христо Нейчев от  София.

Музикалните изпълнения
радваха почитателите на хуба-
вата музика всеки вторник,
петък, събота и неделя от 19:30
до 20:30 часа.

Спас ЗАРЧЕВ

„МУЗИКА В ПАРКА“ – НАСЛАДА
ЗА ДУШАТА СРЕД ЗЕЛЕНИНА И

ПЛАНИНСКИ ВЪЗДУХ

Еко разходка в „града на здра-
вето“ съчетава история, роман-
тика и физическа активност на
чист въздух и сред много зеле-
нина

Като част от програмата на
„Празника на курорта, мине-
ралната вода и Балкана“ и 170
години курортно дело, общин-
ската администрация на Вър-
шец предлага на гостите и
жителите на града специална
тематична разходка „Опознай
Вършец“.

Маршрутът включва всички
важни забележителности, а
предварително осигурен гид –
Благовест Драгиев – историк и
уредник на общинския музей,
запознава участниците с ос-
новните характеристики на
всяко място, като представя
кратка историческа справка за

обекта.
Еко разходката започва от ро-

мантичната Алея с чинарите и
модерните вилни къщи по
главната улица, преминава
през Слънчевата градина в
центъра на Вършец, банския
комплекс с прилежащите му
исторически сгради - археоло-
гически паметници на култу-
рата от местно значение: Стара
баня, Нова баня и Банско (Цар-
ското) казино, градския лесо-
парк, местността „Иванчова
поляна“ и завършва в мест-
ността „Райски кът“.

Всеки обект се представя в
детайли, а беседата понякога
излиза извън предварително
начертаните рамки и преми-
нава в диалог, когато туристите
са по-любознателни.

Освен чисто фактологично

предоставяне на информация и
историческа справка за забеле-
жителностите на Вършец, мар-
шрутът е съчетан и с
ползотворния ефект от крис-
тално чистия планински въз-
дух и оптималната физическа
активност. Налице са всички
предпоставки еко разходката
да се превърне в бъдеще в ру-
тинна практика за жителите и
гостите на курортния град.

Ако желаете да научите защо
чинарите във Вършец са с уни-
кални корони, защо сградите
на банския комплекс търпят
архитектурни трансформации,
какво е подтикнало д-р Дамян
Иванов, завършил медицина
във Виена да дойде да работи
във Вършец, къде се е провел
първия конкурс за красота в
България и много други инте-
ресни и любопитни факти,
като същевременно направите
и сутрешната си здравословна
разходка на свеж въздух, сред
много зеленина, слънце и
птичи песни, заповядайте
всяка сряда през месец август
от 9.00 ч. на входа на Слънче-
вата градина!

Вършец ви очаква – за да го
опознаете и обикнете!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОПОЗНАЙТЕ ВЪРШЕЦ И ГО ОБИКНЕТЕ

„Криворазбраната цивилиза-
ция“ на Добри Войников, пред-
ставиха театралите от
формация „Медека“ от Вър-
шец. Заради мерките за сигур-
ност, представлението се игра
при половината капацитет на
залата, но аплодисментите на
публиката бяха като за поне
две пълни зали.

Актьорите, макар и аматьори,

взривиха присъстващите с
блестяща игра и интересни
препратки към днешната дей-
ствителност - актуален избор
на пиеса и „биене на камба-
ната“ към всички, които се
отричат от българското.

Формацията започва през
2015 г. с петима актьори,  днес
ентусиастите вече са десет чо-
века. Остават в сърцата на вяр-

ната публика и предишните
представления - „Анна би-
жуто“, „Френски меден
месец“, „Английски прозо-
рец“.

Приятно впечатление на-
прави присъствието на мла-
дите попълнения, които
продължават традицията. Цяло
семейство се изяви на сцената
на читалището - Калин Замфи-
ров, Венцислава Замфирова и
Теодор Замфиров! На сцената
бе и най-възрастният театрал
ветеран - Елена Йончева. Ос-
таналите звезди (без преувели-
чение) бяха Даниела Лилова,
Петя Горанова, Георги Нико-
лов, Николай Тодоров, Латинка
Маринова и Кристофър Трай-
ков.

Изпълнението на всички бе
достойно за софийска сцена,
каквато им пожела и председа-
телят на Общинския съвет,
инж. Анатоли Димитров.

Заслугата за успеха е и на ре-
жисьорите Борислав Борисов и
Цветана Горкиева, музикал-
ното оформление бе на Благо-
вест Драгиев.

Класическата възрожденска
пиеса бе реверанс към юбилея
на читалище „Христо Ботев
1900“, което навърши 120 го-
дини. Театралите посветиха
своето представление на чита-

лищната годишнина. Те полу-
чиха цветя от кмета на общи-
ната, инж. Иван Лазаров, и от
председателя на Общинския
съвет, инж. Анатоли Димит-
ров.

С нетърпение очакваме след-
ващата им изява! Браво, про-
дължители на българските
възрожденци!

Петя ГЕНОВА

ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „МЕДЕКА“ - ВЪРШЕЦ ПОДАРИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ГРАДА

С концерти  на открито за малки и
големи стартираха летните събития 

под надслов „Ретро Вършец“

През целия месец август
„Лятно кино“ забавляваше кино-
маните, решили да съчетаят
тръпката и емоциите от сюжета
на филмите с  чудната природа
на Вършец. 

Безплатните кинопрожекции
бяха осигурени със съдействието
на Община Вършец, а проявата
е част от празниците на курорта.

Всеки петък и събота в топлите
летни нощи, под звездното небе
на открития амфитеатър в градс-
кия парк се въртяха ленти с ак-
туални филми за деца и
възрастни.

Най-малките се радваха на ани-

мацията, а възрастните зрители
имаха възможността да изгледат
нашумели заглавия от игралното
кино.

Киноафишът включваше най-

новите български и чуждест-
ранни кинопродукции, чиито
премиери са от последната го-
дина.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КИНО СРЕД ПРИРОДАТА



Поредна самостоятелна из-
ложба от картини на бележи-
тия ни съгражданин –
художника Георги Паунов –
Паунеца бе експонирана днес
на алеите пред Народно чита-
лище „Христо Ботев-1900“
във Вършец.

Творбите бяха изложени под
открито небе от 6 до 8 август
включително.

Изложението е част от про-
грамата на Празника на ку-
рорта, минералната вода и
Балкана, който тази година е
посветен на 170-та годишнина
от началото на курортното
дело във Вършец.

Четиридесет платна с живо-
пис, разположени на стативи-

триножници, пресъздават пей-
зажната красота на Вършец и
околностите му. Стилът на ху-
дожника е специфичен и не-
повторим, а картините му са
разпознаваеми по целия свят.

Негови творби пълнят цело-

годишно галерии в София, ху-
дожествените галерии „Кутло-
вица“ в Монтана и „Арт
Кармин“ във Враца , а колек-
ционери и частни лица от цял
свят притежават картини, на-
рисувани от него.

Паунеца е един от най-про-
дуктивните художници не
само в България, но и по
света, може да сътвори по ня-
колко картини на ден. Само
през последния месец изпод
четката му са излезли над 35
платна с пейзажи от родния
Вършец.

Освен в традиционния пле-
нер по живопис, който се про-
вежда всяко лято във Вършец,
през последната година 76-го-
дишният творец и „Почетен
гражданин на Вършец“ взе
участие в пленер в гр. Козло-
дуй и в съвместна изложба със
сина си (също художник), екс-
понирана в залите на Истори-
ческия музей в Ботевград.

В предстоящите планове на
художника влиза организира-
нето на съвместна изложба
(заедно със сина му и други
френски колеги) през месец
септември т. г. на остров Кор-
сика, Франция – в град Аячо,
която ще бъде експонирана в
Музея на Марк Пюти „Лаза-
рет Оландини“. По този
начин, чрез посланието на
картините му, красотата на
родния Вършец ще достигне
до Европа, а френските люби-
тели на живописта ще имат
възможност са се докоснат до
колоритния стил на майстора
на четката Георги Паунов –
Паунеца.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОТКРИХА ИЗЛОЖБА - ЖИВОПИС НА ПАУНЕЦА ПОД ОТКРИТО НЕБЕ
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Самостоятелна изложба на
художника Георги Паунов –
младши бе експонирана на
алеите пред Народно чита-
лище „Христо Ботев-1900“
във Вършец. Картините бяха
изложени под открито небе от
13 до 15 август включително.

Изложението е част от про-
грамата на Празника на ку-
рорта, минералната вода и
Балкана, който тази година е
посветен на 170-та годишни-
ната от началото на курор-
тното дело във Вършец.

Четиридесет платна с пей-
зажи, натюрморти, акаде-
мична и абстрактна живопис,
картини в стил експресиони-
зъм, разположени на стативи-
триножници, пресъздават
красотата на остров Корсика
(Франция) и на родния Вър-
шец.

Художникът споделя, че се

увлича по експресионизма, за-
щото чрез него може да изведе
даден, на пръв поглед незна-
чителен и незабележим де-
тайл от композицията на
преден план и да акцентира
вниманието на зрителите
върху него. „Получава се
много красиво, а и въздей-
ствието на картините е много
по-силно“, казва Паунов.

Георги Паунов е роден през
1963 г. във Вършец. Завършва
селскостопански техникум в
Георги Дамяново. Рисува още
от ученик. Няма академично
образование в областта на из-
образителното изкуство, учи
се от баща си, вече утвърдения
наш художник-земляк Георги
Паунов – Паунеца.

Първата си самостоятелна
изложба младият Георги пред-
ставя на 17- годишна възраст
в залите на бившия Профсъю-

зен дом на културата в родния
си град (сега Център за под-
крепа за личностно развитие).

През януари 2005 г. Паунов –
младши емигрира със семей-
ството си на остров Корсика
във Франция, а през 2013 г.
представя първата си само-
стоятелна изложба в Париж и
получава златен медал от из-
ложението.

Не е стъпвал в България от
януари 2008 г. и след близо 13-
годишно пребиваване в чуж-
бина, през юни миналата
година се завръща в родния
Вършец, където е и до мо-
мента. Само за тази една го-
дина в родината, участва със
свои творби в 16 изложби – са-
мостоятелни, заедно с баща си
и в съучастие с други колеги-

художници.
По време на престоя си на

Корсика работи в строител-
ството – изгражда мостове от
камък, реставрира стари хижи
и къщи високо в планината,
предназначени за „узряване“
на сирена и месо, а през по-
чивните дни рисува.

Има участия в изложби във
Франция, България, Италия,
Австрия и бивша Югославия.
Негови картини притежават
колекционери и частни лица
от Япония (лично бившият
японски посланик през 1987 г.
в България), САЩ, Канада,
Австрия, Германия, Русия,
Франция и Италия.

През есента на тази година
му предстои изложба на ост-
ров Корсика, Франция, която
ще бъде изложена в продъл-
жение на два месеца.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЕСТЕН ХУДОЖНИК ДОСТОЙНО ВЪРВИ ПО СТЪПКИТЕ НА БАЩА СИ

Ежегодно организираната от
Община Вършец „Алея на за-
наятите“ по време на Праз-
ника на курорта, минералната
вода и Балкана тази година, за
разлика от предходните беше
по-скромна откъм участници
(вероятно заради коронави-
руса), но затова пък бе ярка,

слънчева и изпъстрена с
багри и настроение.

Разходката под сянката на
старите чинари в съботния
ден на 8 август е истинска
идилия – можеш да вдишаш с
пълни гърди кристално чис-
тия въздух, ухаещ на цветя,
трева и дървета, да се докос-

неш до романтиката на пти-
чите песни, долитащи от
Слънчевата градина и да си
купиш нещо за наслада на ду-
шата от „Алеята на зана-
ятите“, което да отнесеш със
себе си като скъп спомен от
града на здравето.

Дванадесет майстори от
Вършец, Троян, София, Бер-
ковица, Враца, с. Дълбоки
(Старозагорско), Сапарева
баня и Криводол показаха та-
ланта си пред жителите и гос-
тите на Вършец.

Местната гилдия на занаят-
чиите беше представена от
Ангел Паунов - художествена
обработка на дърво, худож-
ника Георги Антонов - кар-
тини живопис и Никифор
Никифоров - дърворезбар,
ученик на А. Паунов.

Дочо Тодоров представи
троянска керамика; Радка Ва-
цева - художествен текстил и
рисувано стъкло, икони; Та-

тяна Еленкова - изработка на
бижута от естествени ка-
мъни; Галя Георгиева-Кръс-
танова - изработка на
аксесоари за коса (диадеми и
шноли); Борислав Тодоров -
саксийни цветя; Ирина Чер-
венкова - билкови тинктури и
кремове на билкова основа;
Ивайло Борисов - натурални
мехлеми и тинктури, билкови

продукти; Надежда Дончева -
ръчно изработени шоколади,
пречистено масло и Людмил
Любенов - спално бельо.

На майсторите-производи-
тели бяха връчени грамоти за
участие в тазгодишното изда-
ние на „Алеята на занаятите“
от името на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА МАЙСТОРИ-ЗАНАЯТЧИИ ОТ ЦЯЛАТА
СТРАНА ПОКАЗАХА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА СИ ВЪВ ВЪРШЕЦ
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За поредна година Община
Вършец и Конна база „Вър-
шец“ организираха открит тур-
нир по прескачане на
препятствия за купата на Об-
щина Вършец.  Входът бе сво-
боден, а атрактивното събитие
се проведе на състезателен пя-
съчен плац край Вършец на
08.08.2020 г., като част от про-
грамата на Празника на ку-
рорта, минералната вода и
Балкана „Вършец 2020”.

В състезанието взеха участие
38 състезатели от 17 клуба от
цяла България.

Любителите на конния спорт
се насладиха на невероятното
майсторство на жокеите и се
възхитиха от перфектната и
професионална организация на
турнира. Стюардите, съдиите,
гл. секретар и паркур-майсто-
рът бяха от Националната фе-
дерация по конен спорт.

Състезанието беше разделено
в 4 кръга.

Първото изпитание бе X пар-

кур с височина на препятст-
вията 60-70 см, второто изпи-
тание бе за 4-5 годишни коне,
деца и аматьори, третото –
отворен паркур за 5- годишни и
по-възрастни коне и послед-
ният кръг – за 6-годишни и по-
възрастни коне, 120 – 125 см
бараж.

В първия паркур победител
стана Теодора Пелова от Мон-
тана, във втория - Мария Кру-
мова (деца) от ККС „Вършец

2014“ и Валентин Ангелов
(аматьори) от Монтана, в тре-
тия – Теодор Попов от ККС
„Вършец 2014“ и в четвъртия –
Димитър Николов от ККС „Ка-
лоян 92“.

Победителите в турнира,
заели от І до ІV място в различ-
ните категории, получиха купи,
медали и парични награди оси-
гурени от община Вършец.

Раздадените паричните пре-
мии са на обща стойност 1600
лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО
ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

ЗА КУПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

В съботния ден на 15 август
2020 г. алеите пред сградата на
Община Вършец се изпълни с
десетки автомобили марка тра-
бант, чиито собственици бяха
дошли да покажат очарова-
нието на това превозно
средство, с намигване към ми-
налото.

„Трабант фест - Вършец
2020“ е акцентът в програмата
за 170-та годишнина на ку-
рорта Вършец. Атрактивната
проява се организира за първи
път от местната управа. Пово-
дът е Празникът на курорта,
минералната вода и Балкана
през 2020 г.

Официалното откриване за-
почна с водосвет, отслужен от
енорийския свещеник на град
Вършец свещеноиконом Петко
Балджиев.

Участие в конкурсната част
на изложението взеха 33-ма

притежатели на ретро автомо-
били и трабанти от Вършец,
Русе, Пловдив, София, Испе-
рих, Монтана, Враца, Козло-
дуй, Шумен, Ботевград и др.

Жури в състав: Петър Стефа-
нов- зам.- кмет на община Вър-
шец, Даниела Лилова-
специалист в Туристически
информационен център - Вър-

шец и Цветан Найденов - зам.-
председател на Национален
клуб „Трабант 2004“ определи
победителите в Първия „Тра-
бант фест – Вършец 2020 г.“

Купата на община Вършец за-
воюва Петър Михов от гр.
София с трабант 601, произве-
ден през 1988 г.

Бяха раздадени призове в
следните 5 категории:

- най- добър салон- Димитър
Димитров от гр. Исперих с
трабант 601S, произведен през
1985 г.;

- най- добър тунинг – Лазар
Добрев от гр. София с трабант
601S, произведен през 1988 г.

- най- автентичен трабант –
Петьо Попов от гр. Козлодуй с

трабант 601S, произведен през
1987 г.

- най- възрастен участник –
Здравко Нинов от гр. Враца с
трабант 601, произведен през
1990 г.

- най- млад участник- Крис-
тиан Димитров от гр. Монтана
с трабант 601, произведен 1990
г.

Всички участници в Трабант-
феста получиха грамоти и под-
аръци от Община Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПЪРВИ ТРАБАНТ ФЕСТ СЕ
ПРОВЕДЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ

В дните на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана – «Вършец 2020 г.,
Общината зарадва най-малките
жители и гости на Вършец с
организиране на състезание за
деца по майсторско управление

на велосипеди.
Атрактивната надпревара се

проведе в „Слънчевата гра-
дина“ на курортния град, като
на стартовата линия се събраха
40 участници, разделени по пол
и възраст в 4 групи.

Съдийската колегия включ-
ваше служители от Общин-
ската администрация:
председател - Георги Аврамов,
главен съдия - Даниела Лилова,
главен времеизмерител – Ани
Тачкова.

Освен бързината, се отчиташе
и майсторството на малките ве-
лосипедисти, чрез преодолява-
нето на различни препятствия
и слаломи по трасето. Изпита-
нията бяха 6 на брой.

Победители в различните ка-
тегории станаха:

- момичета от 5 до 10 години:
Вилияна Димитрова от гр. Вър-
шец, на 9 г.;

- момчета от 5 до 10 години:
Петър Цветелинов от гр. Вър-
шец, на 10 г.;

- девойки от 11 до 15 години:
Елина Въндева от гр. София, на
12 г.;

- юноши от 11 до 15 години:
Радостин Минчев от гр. Вър-
шец, на 14 г.

Класиралите се на първите

три места в двете възрастови
групи момичета и момчета, по-
лучиха медали и предметни на-
гради, осигурени от Община
Вършец и Еконт експрес, клон
Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

40 ДЕЦА МАЙСТОРСКИ УПРАВЛЯВАХА ВЕЛОСИПЕДИ ВЪВ ВЪРШЕЦ


