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                   ПРАЗНИК НА КУРОРТА,            МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА 

 

ВЪРШЕЦ - 2017 

 
 

23 юли /неделя/ 
10.30 ч. Конни състезания по прескачане на препятствия за купата на община Вършец 
място:  „Конна база Вършец”, гр. Вършец    
 

28 юли  /петък/ 
21.00 ч. Лятно кино– прожекция на филма: „Жълтурко“ – анимация,  Франция,  2014 г.                                                                                   
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 
 

29  юли  /събота/ 
21.00 ч. Лятно кино– прожекция на филма: „Бензин“ – екшън,  България,  2017 г.                                                                                    
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 

 
 

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

 Концерт на „Интро“ квартет 
място: Естрадата пред НЧ  „Христо  Ботев 1900”     
 
 

1 август /вторник/ 
 

10.00 ч.  Откриване на изложба от пленер по живопис „ Багрите на 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. Фолклорна вечер: 

 Концерт на певицата Валя с танцова формация 
място: Естрадата пред НЧ  „Христо  Ботев 1900”     
 
 
 

2  август /сряда/ 
 

10.00 ч. Весел детски спортен празник, 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. Театрална вечер: 

 Театър „Искри и сезони“, театрална постановка „Женско царство“ – комедия по Ст.  Л. Костов 
място: НЧ  „Христо  Ботев 1900”     

3 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 
20.30 ч. Вечер на рока: 

 Концерт на Васко Кръпката и „Подуене блус бенд“ 
място: Естрадата пред НЧ  „Христо  Ботев 1900”     
 

4  август /петък/ 
20.30 ч. Тържествена церемония по повод Празника на курорта, минералната вода и Балкана „Вършец  2017“ 
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“ 

 Празнична заря 
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 Концерт на поп-певицата Нели Рангелова 
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“ 

 
5 август /събота/ 

 
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 Драган Коич КЕБА 
място: Естрадата пред НЧ  „Христо  Ботев 1900”     
 

 
6  август /неделя/ 

10.00 ч. „Балкана пее“ – надпяване на фолклорни състави  
място: Местността „Иванчова поляна“ 
11.00 ч. Национална киноложка изложба за всички породи и специализирана изложба за български породи 
кучета - под егидата на БРКС и WCHSA 
място: Боровия парк 
 

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

12 август /събота/ 
21.00 ч. Лятно кино– прожекция на филма: „Три дни да убиеш“ – драма/трилър,  САЩ,  2014 г.                                                               
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 

18 август /петък/ 
21.00 ч. Лятно кино– прожекция на филма: „Ратчет и Кланк“ – анимация, САЩ,  2016 г.         
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 

19 август /събота/ 
21.00 ч. Лятно кино – прожекция на филма: „Воевода“ – драма/историческа, България, Хърватия, 2016 г. 
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 

25 август /петък/ 
21.00 ч. Лятно кино – прожекция на филма: „Крадци на ядки“ – анимация, Канада, Южна Корея, САЩ, 2014 г. 
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 

26 август /събота/ 
21.00 ч. Лятно кино – прожекция на филма: „Ридик“ – екшън/фантастика, САЩ, 2013 г. 
място: Летния амфитеатър в парка 
вход свободен 


