
Тази година официалната церемо-
ния по повод Празника на курорта,
минералната вода и Балкана, със-
тояла се на 6 август, бе посветена
на три кръгли годишнини - 160 го-
дини курорт Вършец, 100 години
Държавна минерална баня във
Вършец и 60 години от обявява-
нето на Вършец за Национален ку-
рорт.

Гости на церемонията бяха Лю-
бомир Иванов - народен предста-
вител от област Монтана от „Синя

коалиция“, Янаки Стоилов - наро-
ден представител от област Мон-
тана от „Коалиция за България“,
Дарин Матов - народен представи-
тел от област Плевен от Полити-
ческа партия „Ред законност и
справедливост“, Ивайло Петров -
Областен управител на област
Монтана, Димитранка Каменова -
зам.-областен управител на област
Монтана, Благой Рагин - Председа-
тел на Българската асоциация по
хотелиерство и ресторантьорство,

Никола Статков - първият удостоен
със званието „Почетен гражданин
на Вършец“, Негово Преосвещен-
ство Велички епископ Сионий - ви-
карий на Видинския митрополит
Дометиан, свещеноиконом Петко
Балджиев - енорийски свещеник на
гр. Вършец, Венцислав Евгениев -
Кмет на Община Медковец, инж.
Милчо Доцов - кмет на община
Берковица, Деница Славкова - ди-
ректор на РИОСВ - Монтана.
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До г-жа Боряна Бончева 
Кмет на Община Вършец

Област Монтана

Уважаема Госпожо Бончева, 
Уважаеми жители и гости на

общината, 

Вършец и неговите околности
са едно от благословените кът-
чета на родината ни, славещо се с
природни красоти, благоприятен
климат и лечебна минерална
вода.

Вече 160 години вие посрещате
гости, а изпращате приятели и
всеки, докоснал се до Вашата
сърдечност и гостоприемство,
неминуемо се завръща пак.

Възхищавам се на амбицията, с
която работите, за да възвърнете
старата слава на Вършец като на-
ционален курорт, за което свиде-
телства и новия проект за
изграждане на плувна палата и
музей на балнеологията.

Пожелавам успехи в усилията
Ви за преодоляване на сезон-
ността в туризма, за създаване на
нови работни места и ефективно
използване на минералната вода.

Вярвам, че с Вашата предпри-
емчивост и упоритост ще ус-
пеете да осигурите едно
по-добро бъдеще за Вас и Ва-
шите деца.

Честит празник!

02 август 2010 г.
Президент на

Република България 
Георги Първанов

ПОЗДРАВИТЕЛЕН
АДРЕС ОТ

ПРЕЗИДЕНТА НА
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ 

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
На 6 август, в тържествената

вечер по случай 160-та годиш-
нина от обявяването на града за
курорт, посмъртно бе удостоен
със званието „Почетен гражда-
нин на Вършец“ д-р Дамян Ива-
нов.

Званието бе присъдено във
връзка с големия му принос за
развитието на балнеологията и
утвърждаването на Вършец като
курортен център, 160 години от
обявяването на Вършец за курорт
и 100 години от създаването на
първата държавна минерална
баня в България.

Награждаването се извърши на
тържествено заседание на Об-
щински съвет - гр. Вършец на от-
критата естрада пред  НЧ  „Хр.
Ботев“, на което присъстваха на-
следниците на д-р Дамян Ива-
нов: внучката му Мина Иванова
и нейният съпруг професор Иван
Начев, правнучката Катя Тодо-
рова и нейният съпруг Ролан Ту-
гайер, правнукът Христо
Тодоров, правнукът - д-р на на-
уките Михаил Тодоров и майка
му д-р Божана Вълчева.

Иван Лазаров, Председател на
Общински съвет, гр.Вършец
обяви решението на общинските
съветници за присъждането на
почетното звание.

Символът, който се връчва за
почетен гражданин - ключа на
град Вършец, бе предаден на Ми-
хаил Тодоров - един от наследни-
ците на д-р Дамян Иванов от
кмета на общината Боряна Бон-
чева.Тя запозна присъстващите с
живота и делото на доктора и ци-
тира негови думи от първия пъ-
теводител „Баня Вършец“, в
който първият балнеолог в Бъл-
гария описва красотата на приро-
дата във Вършец и околностите
му и лечебните свойства на ми-
нералната вода.

Удостояването му със званието
„Почетен гражданин на Вършец“
- посмъртно е поредното доказа-
телство за признателността на
днешните вършечени към родо-
любивото дело на доктора.
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ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Д-р Дамян Иванов -
„Почетен гражданин

на град Вършец“ -
посмъртно
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В тържественото си слово кметът

на община Вършец Боряна Бон-
чева отбеляза: „Всяка година през
август отдаваме почит на курорта,
минералната вода и Балкана, за-
щото Вършец е надарен с лечебна
минерална вода, чист въздух, кра-
сива природа и един величествен
Балкан, а ние не можем да не се
гордеем с тази придобивка. Да си
пожелаем сили занапред, за да въз-
родим Вършец, да се гордеем това,
което ни е дала Майката-Природа,
с това, което имаме  като природна
даденост. В този тържествен и
официален момент, когато чест-
ваме и три знаменателни кръгли
годишнини, свързани с курортното
дело във Вършец, ние отправяме
молитвата си и  казваме от сърце :
да пребъде красотата и лечебната
ти сила, Вършец -  во нине и во
присно, и во веки веков! Амин!“ .
Бе прочетен поздравителен адрес
от президента на Република Бъл-
гария Георги Първанов. Поздрави-
телни адреси по случай Празника
на курорта бяха получени и от
Тотю Младенов - министър на

труда и социалната политика,  д-р
Мирослав Найденов - министър на
земеделието и храните, Искра Фи-
досова - съпредседател на парла-
ментарната група на ГЕРБ и
председател на комисията по
правни въпроси към НС, Дора Ян-
кова - кмет на община Смолян и
председател на Управителния
съвет на Национално сдружение
на общините в Република Бълга-
рия, д-р Костадин Шахов - кмет на
община Враца, Емил Цанков -
кмет на община Белоградчик, инж.
Венцислав Василев - кмет на об-
щина Бяла Слатина,  Борислав
Натов - кмет на община Долни
Чифлик, Симеон Шарабански -
кмет на община Кнежа, д-р Радко
Тумбев - председател на Общин-
ски съвет - гр.Разлог, Янка Такева
- председател на Изпълнителния
комитет на Синдиката на българ-
ските учители в България.

По традиция официалната цере-
мония завърши с пищна заря и
ефектни фойерверки, на фона на
„Многая лета“.

Излелият се дъжд бе изтълкуван
от епископ Сионий като добро

предзнаменование, че на курорта
Вършец ще му върви като „по
вода“ и че на празника на водата е
редно да се лее вода от небето. 

Участие в официалната церемо-
ния със свои изпълнения взе во-
калната група „JOY“ при СОУ
„Иван Вазов“ - гр. Вършец.

Последвалият  грандиозен кон-
церт на открито на обичания от
всички поколения Орлин Горанов
допринесе за доброто настроение
на празнуващите.

По време на тържествата на от-
критата естрада пред НЧ „Хр.
Ботев“ бе представен късометра-
жен филм, заснет през 1978 година
в град Вършец и прожектиран по
тогавашните кинопрегледи в кино-
салоните на България. В чест на
160 години от обявяването на Вър-
шец за курорт, днес този филм е
озвучен от екип на Българска на-
ционална телевизия.

За първи път жителите и гостите
на града  видяха и презентацията
на филма „Вършец през годи-
ните“,  изготвена от Фелиша Би-
вънс от Чикаго, сътрудник в
Общинска администрация от Кор-

пус на мира в България и екипа на
Туристически информационен
център - Вършец, благодарение на
събраните архивни кадри, предос-
тавени от жителите на Вършец.

Спонсори на тазгодишния Праз-
ник са: СД „Войнов и сие“ - гр.
Монтана, „Спорт депо“ АД - гр.
София, „GM - Капитал“-
гр.София,  „Електростарт“ АД - гр.
Вършец, „Пътинженеринг - М“
ЕАД - гр. Монтана, ЕТ „Христо
Тачев“ - гр. Вършец, „АТА“ АД -
гр. Вършец, Хотел „Съни гардън“ -

Мария Маринова - гр. Вършец,
„Профилактика, рехабилитация и
отдих“ ЕАД - клон Вършец, „Елта-
90 - М“ ООД - гр. София, Вътко
Маринов - гр. Вършец, Венцислав
Истилиянов Давидков - гр. Вър-
шец, Вила „Щастие“ - гр. Вършец,
Къща за гости „Таня“ - гр. Вършец,
Къща за гости „Цветелина“ - гр.
Вършец, Георги Ангелов Найде-
нов - гр. Вършец, Светла Найде-
нова  Георгиева - гр. Вършец,
Мария Петровна - гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА
КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА “ВЪРШЕЦ 2010”

Днес 06.08.2010г.(петък) от
20.30 часа на трибуната пред
читалище “Христо Ботев”  гр.
Вършец  се проведе Тържест-
вено заседание на Общински
съвет - Вършец

На заседанието присъстват:
10 положили клетва общински
съветника.

Отсъстват: Н.Леков, О.Гигов
и П.Петров;

Присъстват: Народният
представител Я.Стоилов - БСП
, Народният представител –
Л.Иванов – “Синята коали-
ция”, Областен управител –
И.Петров, зам.-областен упра-
вител – Д.Каменова, Кмет на
Община  Берковица –
М.Доцов, Кмет на Община
Вършец – Боряна Бончева –
Лечева, Ст.Стоянов, И.Жеков,
Негово Преосвещенство Епис-
коп Сионий, Отец Петко Бал-
джиев, наследници на д-р
Дамян Иванов, гости и граж-
дани на гр. Вършец.

Заседанието бе открито и ръ-
ководено от Иван Лазаров -
Председател на Общински
съвет – Вършец.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
1. Удостояване посмъртно със

званието “Почетен гражданин
на град Вършец” на д-р Дамян
Иванов, във връзка с чл.48,
ал.1, чл.43, ал.1, чл.44, ал.1  от
Наредба за символите, почет-
ните знаци, отличията и почет-
ните звания на Община
Вършец и Решение № 390 от
Протокол №39/20.07.2010г. на
Общински съвет - Вършец.

Докладва: Кмет на Община
Вършец - Боряна Бончева -
Лечева

ПЪРВА ТОЧКА: Удостоя-
ване със званието “Почетен
гражданин на град Вършец” на
д-р Дамян Иванов, във връзка
с чл.48, ал.1, чл.43, ал.1, чл.44,
ал. 1 от Наредбата за симво-
лите, почетните знаци, отли-
чията и почетните звания на
Община Вършец и Решение №
390 от Протокол №
39/20.07.2010г. на Община
Вършец.

Докладва: Кмет на Община
Вършец - Боряна Бончева -
Лечева

Изказа се: Кмет на Община
Вършец – Боряна Бончева –
Лечева, Михаил Тодоров –
представител на наследниците
на Д-р Дамян Иванов, Предсе-
дател на Общински съвет -
Вършец - И.Лазаров. 

На наследниците на д-р
Дамян Иванов, бяха връчени
препис от Решение №390 от
Протокол №39/20.07.2010г.,
Удостоверение за “Почетен
гражданин на град Вършец” и
“Символичния ключ на град
Вършец”. 

И.Лазаров: Поради изчер-
пване на дневния ред Предсе-
дателя на Общински съвет –
Вършец  закри заседанието в
21.00 часа.

Председател на ОбС - Вършец
/И.Лазаров/

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О КОЛ   № 4 0

продължава от 1 стр. >>>
През предишни години той е бил

удостоен посмъртно с почетната
грамота на града, с неговото име е
наименувана улица в центъра на
курорта.

Внучката на д-р Дамян Иванов -
Мина Иванова направи парично
дарение на Община Вършец,
което според волята й на дарител е
предназначено за почистване, въз-
становяване и озеленяване на па-
метника на д-р Дамян Иванов,
монтираната на него паметна
плоча, пространството около па-
метника и намиращите се в бли-
зост чешма и дървена пергола.

Мина Тодорова получи свиде-
телство за направеното дарение
лично от кмета на общината Бо-
ряна Бончева, с благодарност и
уверение, че вършечени ще съхра-
няват съграденото от нейния дядо
и ще тачат паметта за родолюби-
вия и самоотвержен бански лекар
д-р Дамян Иванов, допринесъл за

развитието и превръщането на
Вършец в елитен курорт по запад-

ноевропейски образец.
Евелина ГЕОРГИЕВА

Д-р Дамян Иванов - „Почетен гражданин на град Вършец“ - посмъртно
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В един от дните на Празника
на курорта, минералната вода и
Балкана, в изложбената зала на
Общинския музей се откри спе-
циална експозиция, посветена
на 160-та годишнина от обявява-
нето на Вършец за курорт и 100
години от построяването на пър-
вата държавна минерална баня в
България, отворила врати във
Вършец.

Откриването на изложбата се
превърна в своеобразен спекта-
къл, в който по оригинален
начин бе пресъздаден етюд
между уредничката на музея
Йорданка Костова (в ролята на
местен гид) и нашите съграж-
дани Савка Серафимова и Вася
Андреев (в ролите на семейство
курортисти от първата половина
на миналия век).

„Гостите-курортисти“ пристиг-
наха от София на почивка с фай-
тон и бяха „потопени“ в
атмосферата на 30-те години на
миналия век .

Те разказаха за дивните кра-
соти, на които са полюбували в
околностите на Вършец и за-
едно с домакинята-гид си при-
помниха  „миналогодишното“
пребиваване в курорта. В разиг-

рания етюд се запознахме с
всички забележителности на
Вършец по това време – баните,
банското казино, Моста на въз-
дишките, Боровия парк, първия
конкурс за красота „Мис Вър-
шец“, вечеринките и забавите,
разходките до Иванчова поляна,
лечебните процедури, срещите с
елита на България.

Присъстващите на откриването
на изложбата имаха възмож-
ността да се запознаят с архив
на вестник „ВършецЪ“ от 1938-
1941 година, интериор на вила
от 30-те години на ХХ век, пре-
откриването на минералната
вода за лечебни цели през 1850
година, с конопа и конопените
платна, топени в нея, с експони-
рани табла със снимков мате-
риал от 1850-1941 г,
илюстриращ построяването на
вили и хотели, създаването на
градини и Боровия парк, бесед-
ката, римските стъпала, улицата
с чинарите, минералната чешма
и др.), кът с личните вещи на
първия бански лекар във Вър-
шец и директор на минералната
баня д-р Дамян Иванов, облекла
от края на ХІХ век и 30-те го-
дини на ХХ век, сред които уни-

кати - чорапи, везани с мъниста.
Спонсор на изложбата бе г-жа

Савка Серафимова.
Гостите бяха почерпени със

сладкиши, малиново сладко и
малинов ликьор,  както е по тра-
диция във Вършец.

За експонирането на тази из-
ложба със свои дарения помог-
наха: Надежда Кирова -
археоложка от София, датирала
находките от римския период в
музея и написала студия „Ар-
хеологически находки във Вър-
шец“, съвместно с Йорданка
Костова – краевед и уредник на
Общинската музейна сбирка и
нашите съграждани Иванка Ве-
льова – дарила тъкани и коно-
пено платно; Мариан Марков –
снимков материал от стария
Вършец; Стефка Иванова – тъ-
кани, носия и възглавнички;
Елеонора и Иван Кацарови –
„История на Вършец“ и подвър-
зани броеве на вестник „Вър-
шецъ“ от 1938 до 1942 г.

Кметът на общината Боряна
Бончева връчи на дарителите
свидетелства за принос в дари-
телството на Общинския музей.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Изложба „160 години курорт Вършец и
100 години Държавна минерална баня“

Невероятна бе гледката на
„Алеята на занаятите“ под ве-
личествените чинари. Дваде-
сетте участници отрано бяха
заели своите места. Многоцве-
тието на различните сергии на
майсторите привличаше вни-
манието на околните гости,
пристигнали специално за
празниците на Вършец.

Пъстрите чипровски килими
на килимарката Златка Стой-
нова си бяха цяла атракция, до
нея всички с голям интерес се
любуваха на античните пред-
мети и амулети, изработени от
Цветелина Тодорова. И двете
участваха за първи път в
„Алеята на занаятите“.

Най-малката участничка Жас-

мина Андреева привлече вни-
манието на купувачите с рису-
вани тарелки и съдчета - от тях
грееха птици, цветя и пеперуди.

Керамиците Александър
Цочев и Петър Кънчев предло-
жиха богат асортимент от раз-
лични по вид керамични
предмети за бита, копаничар-
ство и сувенири, които се раз-
грабваха, за да зарадват близки
и роднини по различните
краища на България и чужбина.
Глинените паници и гювече-
тата блестяха с пъстроцветието
на дъгата, особено след дъжда,
който благодатно се изля над
Вършец и както се шегуваха
околните : „Все пак е празник и
на водата и на вършечени ще

им върви по вода“.
Дърворезбарят Ангел Паунов

традиционно гърмеше с вър-
шечкото черешово топче не
само за да привлича клиенти,
но и да се знае, че е празник.
Изработените от него дървени
корабчета, сякаш понесени от
ветреца „плуваха“ около него, а
във вазите, изработени от еко-
материали имаше пъстри гра-
дински цветя, красящи цялата
сергия.

До него Силвия Димитрова –
местна художничка продаваше
своите картини, които отраз-
яваха хубавата ни природа,
цветя и къщи.

Този ден бе празник не само
на курорта, а и на занаятите, за-

щото те не остаряват. Днес те
са възродени от младите хора,
запалили се да изучат майстор-
лъка от старите занаятчии и да
вложат много новаторство в
своите произведения.

Майсторите-приложници Ра-
лица Димитрова и Иво Иванов
и тази година ни поднесоха из-
ненади – много и разнообразни
сувенири, накити и амулети.

Бижутата на Люси Алексиева
и Венци Стефанов украсиха
много млади момичета в ку-
рорта.

Уникални ажурени дърво-
резби показа на „Алеята“
Любен Николов. Трудно някой
може да „бие“ майсторлъка му.

До него за първи път нашата
гостенка Донка Дянкова из-
ложи ръчно рисувани копри-
нени шалове и рисувано
стъкло.

Със своите ярки багри се от-
крояваше и сергията на май-
сторката на гоблени, българска

шевица и Плетиво Пенка Зафи-
рова.

Останалите занаятчии пока-
заха изработени детски дрехи,
сувенири и тениски с разнооб-
разен рисунък.

Всички майстори – участници
в „Алея на занаятите“ получиха
Грамоти за участие лично от
кмета на община Вършец Бо-
ряна Бончева с думите „Вър-
шец посреща гости, но винаги
изпраща приятели“.

Вече 20 години традиционно
се организира тази „Алея“ и на
нея всяка година присъстват
нови майстори-занаятчии,
които показват своите произве-
дения, изработени с много
любов и майсторлък. А на тях
се радваме всички ние и ги бла-
гославяме, затова, че Бог ги е
надарил с такава дарба, за да
можем и ние да получим късче
красота за самите нас и да от-
несем от нея в домовете си.

Йорданка КОСТОВА

АЛЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ
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По традиция вече повече от
век и половина местните жи-
тели и гостите на Вършец  бла-
годарят на Господ за красотата
на Балкана и лечебната мине-
рална вода, които даряват
здраве и сила на всеки, посетил
това райско кътче на Земята,
чрез ежегодно организирания
от Общината Празник на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана. 

По време на тържествата се
отдава почит и на предците,
които са облагородили това
красиво място под Стара пла-
нина и са създали двете балне-
олечебници с минерална вода,
Боровия парк с беседките и
римските стълби,  водещи към
прочутата “Иванчова поляна”,
“Слънчевата градина”,  цен-
тралния булевард с неповтори-
мия зелен тунел от чинари,
кокетните вили от началото на
ХХ век с характерната архитек-
тура, рисувани и до днес от
много художници.

Тази година Празникът про-
дължи от 6 до 8 август и бе пос-
ветен на 160-та  годишнина от
поставяне на началото на ле-
чебното използване на мине-
ралните извори във Вършец.

Организираха се и се прове-
доха много спортни, забавно-
развлекателни и културни
мероприятия, които са отразени
в отделни материали и рубрики
в броя на вестника.

Местният духов оркестър с
ръководител Митко Пеев и гос-
туващата ни Койнарска духова
музика дадоха старт на праз-
ничното настроение чрез спе-
циален самостоятелен концерт
на откритата естрада пред На-
родно читалище “Хр. Ботев”.

Самостоятелни концерти в
една от вечерите на празника
изнесе обичаната от всички
група-легенда “Сигнал” със со-

лист Йордан Караджов. 
В  дните на Празника се откри

изложба  живопис на нашия
съгражданин Георги Паунов –
Горчо със сюжети от стария
Вършец  и околностите му. Це-
нителите на уникалното му
творчество имаха възможност
да си закупят негови платна по
време на изложбата.

Съботното утро на 7 август
събра младостта на Вършец на
весел детски празник с Нели от
театрално студио “Арт Мюзик”
– гр. София. Сред много наст-
роение,  клоуни, музика,
танци, игри и вълшебни фокуси
децата и техните родители из-
живяха приятни мигове. Награ-
дите, лакомствата и украсата
бяха осигурени от спомощест-
вувателите : “АРА СБХ -Худож-
ник – Спанчевци” ООД,
“Войнов и Сие” ООД – гр. Мон-
тана и ЕТ “Розалия Петрова” –
гр.Вършец.

По традиция в последния ден
от Празника се проведе фол-
клорното надпяване и надигра-
ване “Балкана пее”, което бе
запланувано да се проведе в
местността “Иванчова поляна”,
но поради променливото и дъж-
довно време се състоя пред

местното чита-
лище “Христо Ботев”.

Колективите, изразили жела-
ние за участие, бяха над 20, с
около 300 изпълнители - един
своеобразен рекорд за послед-
ните няколко години.     След
края на празника всички – и
участници и зрители си тръг-
наха удовлетворени от чутото и
видяното, заредени от крис-
тално чистия въздух и балкан-
ската вода и със спомена скътан
някъде в сърцето от прекрас-
ните мигове, изживени по
време на празника и от неза-
бравимите впечатления, оста-
нали от перлата на
Северозапада – Вършец. 

Надяваме се, че са отнесоха
със себе си частица от очарова-
нието на  природата ни, отпиха
по глътка от чудотворната ми-
нерална вода и се насладиха на
кристално-чистия въздух.

Нека още много години през
август верните почитатели на
прекрасния Вършец да се съби-
рат тук, за да отдават заслуже-
ното преклонение пред
минералната вода и величест-
вения Балкан!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИЧНА   ХРОНИКА

Откриване на изложба живопис
на Георги Паунов - Горчо Духов оркестър с ръководител Митко Пеев

Фолклорен празник „Балкана пее“

Традициите са живи

Детски празник Концерт на група „Сигнал“
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Много активно бе участието на
членовете на пенсионерски клуб
„Козница“ в изявите по време на
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана „Вършец 2010“..

От 5 до 7 август организирахме

клубен тридневен турнир по шах-
мат и табла.

В турнира по табла взеха участие 5
човека, а в този по шахмат участ-
ваха 8 човека.

В турнира по табла призьори ста-

наха Никола Филипов – І място и
Йордан Ненов – ІІ място.

В състезанието по шахмат на пър-
вите места се класираха: Илия Яки-
мов, който зае първото място и
Пепи Севдалинов – класирал се на

второ място.. 
Победителите в двата турнира по-

лучиха предметни награди и гра-
моти за призовите места, а на
всички останали участници бяха
раздадени грамоти за участие.

Групата за популярни песни „Чи-
нари“ към клуба, взе участие във
фолклорния празник „Балкана пее“,
организиран от Общината по повод
Празника на курорта. Жените от
групата се представиха с три песни
и пяха от сърце за гражданите и гос-
тите на града, а с песента „Роден
край“ Ани, Венка , Нели, Пенка, Ка-
лина, Веселия и Маргарита специ-
ално поздравиха кмета на общината
г-жа Бончева за подкрепата, която
винаги е оказвала на нашия клуб.

Дуетът Нели Андреева и Марга-
рита Георгиева се представи с две
песни.

Участниците-пенсионери за поре-
ден път показаха, че нашият клуб е
мястото, където хората от „третата
възраст“ в нашия град намират
своята изява, въпреки трудностите,
които срещат.

Маргарита ГЕОРГИЕВА

ПЕНСИОНЕРСКИЯТ КЛУБ ВЪВ ВЪРШЕЦ  КИПИ ОТ ЖИВОТ

В дните на Празника на курорта,
минералната вода и Балкана „Вър-
шец 2010“, Община Вършец и Bul-
gariaTravel.TV организираха
тридневен  информационен тур за
журналисти от централните и спе-
циализираните в областта на ту-
ризма български медии с цел
запознаване със забележителнос-
тите на курорта и преоткриването
му като модерна SPA и Wellness
дестинация.

По време на инфотура журналис-
тите имаха възможност да се за-
познаят с новопостроената и
обновената хотелската база в град
Вършец, 

с възможностите за различните
видове туризъм, с историческите и
културни забележителности на
града, с традиционната кухня от
региона, с богатството на фол-
клора и местните обичаи.

На 5 август, по случай 160 го-
дишнината от обявяването на се-
лището за балнеокурорт се състоя
пресконференция на журналисти,
представители на общината и
местния бизнес с водеща Таня Ми-
лушева от BulgariaTravel.TV. Спе-
циален гост на форума бе
председателят на Българската асо-
циация на хотелиерите и ресто-
рантьорите Благой Рагин. В
конферентната зала на хотел Ме-
дикус SPA - домакин на събитието,
кметът на община Вършец Боряна

Бончева представи община Вър-
шец и историята на града, като
проследи развитието му като бал-
неокурорт и подчерта, че в нача-
лото на миналия век Вършец е бил
притегателно място за тогаваш-
ната буржоазия. Тя запозна при-
състващите журналисти с
проектите по Европейските про-
грами за развитие, по които Об-
щината работи в момента и
отговори на въпроси, свързани с
инфраструктурата на града.

С болка жителите на общината
споделиха своите притеснения от-
носно забавеното развитие на ре-
гиона като цяло. 

Сред участниците в пресконфе-
ренцията присъстваха директорът
на “ПРО” ЕАД – клон Вършец” и
предприемчиви българи, които
преди години, случайно попад-
нали в красивия град, решават да
инвестират в построяването на хо-
телски SPA комплекси с амбицията
славата на курорта да бъде възро-
дена. Името на Вършец днес е из-
вестно по света чрез дроселите,
произвеждани в града. Това може
да бъде използвано и за популяри-
зирането на курорта с неговите
природни дадености, минералната
вода и лечебните й качества из-
ползвана от поколения българи –
сподели изпълнителният директор
на „Електрострат“ АД. 

По време на пресконференцията

Благой Рагин сподели впечатления
от обиколката си в района на Се-
верозападна България и съобщи
новината, че в най-скоро време ще
бъде иницииирана среща на мест-
ния бизнес и хотелиерите на
кръгла маса с участието на гръцки,
румънски и македонски предста-
вители за вкарването на региона в
проекта за развитие на туризма
през 2013-2020 г. Той подчерта, че

ще бъде лобирано пред Европей-
ския съюз за отпускане на
средства за изграждането на За-
падната магистрала от Кулата до
Видин и за развитие на туристи-
ческия бизнес, хотелиерство и
SPA, имайки в предвид природ-
ните дадености в региона като ми-
нерални води, съхранената и
екологично чиста природа. 

В информационния тур взеха

участие журналисти от БНТ- „По
света и у нас“, вестник „Седмичен
Труд“, вестник  „24 часа“, вестник
„Стандарт“, списание „Черга“,
BiNet.TV , BulgariaTravel.TV, спи-
сание „Туризъм и отдих“, списание
„Хоремаг“, списание „Арена на
красотата“, представител на Бъл-
гарска асоциация на хотелиерите и
ресторантьорите.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИНФОРМАЦИОНЕН ТУР ЗА ЖУРНАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИКА НА КУРОРТА

ПОЗДРАВ  КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински вестник

“Вършец” поздравява новородените
бебета:
Симона Иванова Ангелова – родена на

01.05.2010 г.
Ралица Генадиева Аспарухова  родена

на 10.07.2010 г.
Златан Данаилов Илиев – роден на

16.07.2010 г.
Станимир Силвев  Боянов – роден на

02.08.2010 г.
Крумена Светлинова Крумова– родена

на 05.08.2010 г.
Исус Сашков Радков – роден на

06.08.2010 г.
Любен Грозданов Любенов – роден на

08.08.2010 г.
Исус Илийков Тодоров – роден на

09.08.2010
Стефани Любкова Миладинова –

родена на 09.08.2010 г.
Рангел Силвиев Радославов – роден на

15.08.2010
На бебетата и техните семейства –

ЧЕСТИТО!  Желаем им  много  здраве
и  сбъднати мечти!

Паметник на д-р Дамян Иванов



ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО
ФУТБОЛ

Традиционният турнир по фут-
бол за младежи се организира от
Общината всяка година, по слу-
чай  Празника на курорта, мине-
ралната вода и Балкана. 

Тази година турнирът бе пос-
ветен на 160 години курорт Вър-
шец и в него се включиха 10
отбора от община Вършец, раз-
пределени в две групи.

Футболните мачове се играеха
всеки ден и до финала достиг-
наха отборите „Електростарт“ с
капитан Ивайло Тошков и „За-
ножене“с капитан Венислав
Митов.

С резултат 1:0 отборът на
„Електростарт“ спечели първото
място, второто място зае отбо-
рът на „Заножене“, а трети се
класира отборът на „Маншафт“.

Кметът на община Вършец Бо-
ряна Бончева поздрави всички
състезатели и връчи на победи-

телите златни, сребърни и брон-
зови медали, парични награди и
футболни топки.

Съдия на турнира бе Георги
Багджийски.

За пореден път младежите до-
казаха, че спортът е едно от най-
важните неща в живота им и им
помага да докажат себе си чрез
магията на любимия спорт –
футбола.

С пожелание за нови срещи,
над 100 младежи бяха аплоди-
рани от многобройната публика.

Добринка ИСАЕВА

ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО
ВОЛЕЙБОЛ

В общинското първенство по
волейбол, организиран еже-
годно в рамките на Празника на
курорта, тази година се вклю-
чиха младежи, разпределени в
четири отбора. 

Срещите се играха в продъл-

жение на три дни, съдия беше
Тодор Давидов.

В крайното класиране първо
място зае „Втори“ отбор в със-
тав:  Димитър  Маринов, Божи-
дар Божидаров и Михаил
Найденов, второ място зае

„Първи“ отбор, а третото място
завоюва – „Трети отбор“.

Класиралите се отбори полу-
чиха парични премии, топки и
екипи, връчени от кмета на об-
щината Боряна Бончева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

По време на Празниците на ку-
рорта в гр. Вършец се проведе със-
тезание по ориентиране за Купа
„Вършец 2010“. Състезанието бе
организирано от Българска феде-
рация по ориентиране и Спортен
клуб  „Незабравка“- Вършец, със
съдействието на Община Вършец
и главен спонсор фирма „ГЕОТО-
ТАЛ“ ООД. 
Състезанието се проведе два дни:
спринтова дистанция в Слънче-
вата градина и парка и средна дис-
танция в местността „Иванчова
поляна“. В състезанието взеха
участие 122 състезатели от  15 от-

бора от цялата страна.  Класира-
лите се на първите три места във
всяка възрастова група получиха
медали. 
В отборното класиране Купа „Вър-
шец 2010“ бе връчена на отбора от
гр. Берковица от  д-р инж. Райна
Тошева от „ГЕОТОТАЛ“ ООД. За
второ и трето място грамоти полу-
чиха спортен клуб „Вежен“ гр.Те-
тевен и „Кракра“ гр. Перник.
Отборът на „Незабравка“ – Вър-
шец не участва в отборното класи-
ране като домакин, но децата се
доказаха за пореден път и взеха  6
златни, 5 сребърни и 5 бронзови

медала. Приятно изненадани
бяхме от  големия брой деца, же-
лаещи да участват  в състезанието
във възрастова група до 10 години,
които въпреки първото им състе-
зание спечелиха и медали. Това
доказва, че трябва да се работи се-
риозно с децата в тази насока, за-
щото те ще са новите състезатели,
които ще представят града ни. 
Спортното ориентирането е масов
спорт, който кара децата да обик-
нат природата, най-голямото ни
богатство.                   Ели БОНЕВА 

Председател на СК по
ориентиране „Незабравка 2004“ 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА КУПА “ВЪРШЕЦ”
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С благословението на Негово
Високопреосвещенство Видин-
ския митрополит Дометиан, от 5
до 15 август за втора поредна го-
дина Видинска митрополия орга-
низира благодатно посещение на
чудотворната икона „Св. Богоро-
дица – Елеуса (Милваща)“, от ка-
тедралния храм „Св. вмчк
Димитър Солунски“, гр. Видин в

пределите на епархията. 
То е във връзка с Богородичния

пост и за духовна радост на пра-
вославните християни по тези
места. По време на шествието из
епархията иконата се придружава
от Негово Преосвещенство Ве-
личкия епископ Сионий, викарий
на Видинския митрополит и
други духовници. Шествието на

чудотворната икона тръгва от Чи-
провци и ще завърши в Лом.

Образът на Света Богородица е
със сребърна риза, която датира от
1837 г. Иконата се съхранява в
притвора на храма „Свети Дими-
тър“ във Видин и е по подобие на
„Света Богородица Вратарница“ в
Света гора. „Името „Елеуса“
значи милваща, защото „Света

Богородица Елеуса“ милва своите
чада, които застават пред нея с
вяра.

На 7 август, в един от дните на
Празника на курорта, минерал-
ната вода и Балкана епископ Сио-
ний, заедно с местните
свещеници отец Петко Балджиев
и отец Красимир отслужиха тър-
жествена литургия в местния пра-

вославен храм „Св. вкмч. Георги
“.

Чудотворната икона бе изложена
за поклонение в храма през целия
ден, пред нея непрекъснато се
тълпяха миряни, дошли да се до-
коснат до чудотворната й сила и
измолят здраве, благополучие и
сбъдване на мечтите си.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЧЧууддооттввооррннааттаа  ииккооннаа  ““ССвв..  ББооггооррооддииццаа  ––  ЕЕллееууссаа””  ввъъвв  ВВъърршшеецц

СПОРТНИ ТУРНИРИ
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