
 
 

ПИСАТЕЛЯТ-ЗЕМЛЯК НИКОЛА СТАТКОВ НАВЪРШИ 80 ГОДИНИ 

 

 Във Вършец отбелязването на кръглата годишнина на Никола Статков – писател, 

журналист, сценарист, поет и първият почетен гражданин на Вършец бе организирано от 

Постоянната комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности при Общинския 

съвет, под патронажа на председателя на Общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров. 

 Събитието се състоя в Градската художествена галерия на Вършец и на него 

присъстваха писателят, заедно със съпругата си и внука Николай, носещ неговото име, Руси 

Статков – член на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация и на Националния съвет на 

БСП, председателят на общинския съвет инж. Анатоли Димитров, кметът на община Вършец 

инж. Иван Лазаров, секретарят на общината инж. агр. Даниела Тодорова, служители от 

Общинска администрация, общински съветници, културни дейци, общественици, приятели и 

познати на писателя. 

 С житейската и професионална биография на писателя ни запозна Антон Матеев – 

председател на Българския антифашистки съюз във Вършец и член на Общинското 

ръководство на БСП. 

 Никола Статков е роден на 01.06.1932 г. в с. Долна Бела речка. Автор е на романи, 

сборници с разкази и филмови сценарии, сред които се нареждат „Господин за един ден”, 

„Неочаквана ваканция”, „Темната кория”, „Лъжата, че си живял”, „От Бога до дявола”, „Всеки 

ден не е петък”, които са ни близки и скъпи, тъй като описват живота и колоритните образи на 

наши познайници-земляци. Работил е като журналист в столични вестници и дълги години в 

Българската национална телевизия. 

 Емоционален обзор върху цялостното творчество на Никола Статков направи Борис 

Тимчев, преподавател по литература, а спомени за него споделиха съученичката му от Випуск 

1950 на вършечката гимназия Катина Александрова и Иван Димитров – жител на с. Долна Бела 

речка – родното село на писателя. 

 Инж.Анатоли Димитров, инж. Иван Лазаров, Руси Статков, Антон Матеев поднесоха 

поздравителни адреси и цветя на рожденика. Бяха прочетени и поздравителни адреси от името 

Сергей Станишев – председател на НС на БСП и от името на УС на Съюза на българските 

писатели. 



 Групата за популярни песни „Незабравка” към Клуба на пенсионера във Вършец 

повиши настроението в залата с музикалния си поздрав към юбиляра. 

 С присъщия си шеговит тон Статков разказа за бедното си детство на село, когато трите 

деца с родителите живеели в една стая 3 на 3 метра, а на ниската сения се слагала една обща 

паница с пет дървени лъжици, която била толкова ниска, че котката събаряла с опашката си 

всичко от нея, за жаждата му за знания и любовта към книгите, за многото хирургични 

операции, които е претърпял в последно време. За това, как в последните години се отвратил от 

човека и човечеството и три години не написал нито ред. И че в момента пише нов роман със 

заглавие „Сбогом на илюзиите” – един песимистичен роман за сбогуването с вярата, че 

човечеството ще стане щастливо и справедливостта ще победи, за сбогуването с илюзиите, че 

нещата някога ще се оправят и светът ще стане по-хубав. 

 Доброто е крехко като черешово клонче, та е плахо като пламък на свещ. Нека 

поддържаме пламъка да не угасне, нека поддържаме клончето здраво, защото като запазим 

доброто ще се запази и човекът, а така ще се запази и човечеството – завърши с оптимистично 

пожелание Статков в края на срещата. 

 

                                                  Текст и снимка: 

                                                  Евелина ГЕОРГИЕВА 

  

  

 


