
Уважаема госпожо Бончева,
Уважаеми граждани и гости на Вършец,
За пореден път в началото на август вие от-

давате почит на животворната минерална
вода и великолепната си природа, за която
Дора Габе възкликва: “Не се е скъпил Гос-
под, когато е нареждал този край”. Фолклор-
ният празник “Балкана пее”, многобройните
и разнообразни детски и спортни състезания
и пленерът по живопис по традиция ще при-
дадат на вашия празник много настроение.

Вършец е прекрасен през всички сезони,
едно място, което зарежда със спокойствие и
оптимизъм.

Вярвам в успешното изпълнение на об-
щинския план до 2013 г. за устойчиво разви-
тие на туризма, за мобилизиране на местните
ресурси и инициатива за привличане на ин-
вестиции.

Желая ви много здраве, празнично наст-
роение и успехи.

Честит празник!

7 август 2009 г.
Георги Първанов

Президент на Република България
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В дните на тазгодишния Празник на курорта,
минералната вода и Балкана, кметът на об-
щина Вършец преряза лентата на новоизгра-
ден участък в централната градска част на
Вършец по бул. “Република”, в отсечката
между улиците “Д-р Дамян Иванов” и
“Любен Каравелов”.

Участъкът е ремонтиран по проект “Красива
България” на Министерството на труда и со-
циалната политика, в партньорство с Община
Вършец.

Дейностите по проекта включваха подмяна
на тротоарите и пътната настилка и преобраз-
уването им в пешеходна зона, затворена за
движение на моторни превозни средства. ”. С
цел достъпа до сградата на ДСК и домовете в
ремонтираната отсечка са осигурени подходи

чрез обособяване на зони от гранитни павета.
Изцяло е променен детайла на пътната нас-
тилка, като се положи настилка от гнайс и ле-
сидренски павета.

Обособени са кътове за отдих със зелени и
цветни зони.

Проектът е изработен от арх. Калина Меру-
дийска и инж. Виктор Шонев от проектантска
фирма “КАБЕ” – гр. Враца.

На официалната церемония по откриване на
ремонтираната отсечка присъстваха народни
представители от 41 Народно събрание, кме-
тове на общини, общински съветници, ръко-
водители на фирми, много жители и гости на
Вършец.

продължава на 2 стр. >>>

Николай Цветиев Коновски е роден на 16 фев-
руари 1981

Завършил е английска хуманитарна паралелка
в СОУ „Иван Вазов”,

Стопанска академия „Д.А. Ценов”, специал-
ност Международни икономически отношения

Има магистърска степен по Международен
туризъм и по Здравен мениджмънт

Работи като управител на СПА Хотел
АТА****

Семеен с едно дете
Общински съветник от листата на БСП

- Г-н Коновски , толкова млад, а вече упра-
вител на най-новия и модерен хотел във Вър-
шец, каква е рецептата за успех?

- Днес е нормално да се гласува доверие на
младите, тъй като точно ние имаме необходи-
мата квалификация да работим в съвременните
икономически условия.

А за управител на СПА Хотел АТА**** бях из-
бран след сериозен конкурс. До втория етап на
конкурса – събеседването бяха допуснати де-
ветнадесет човека. Решавахме тест с въпроси от
сферата на туризма и разговор с комисията.

За доброто ми представяне ми помогна това,
че съм инвестирал в образованието си. Не само
средствата, а и труд. Учил съм винаги с желание
да науча, повече и още. В Свищов учих още спе-
циализация по Компютърни и информационни
системи и технологии в управлението. Изкарал
съм курс към Българска туристическа камара
Мениджър „Организация и управление на хотел
и ресторант”; към Дружество „Знание” – курс
Управление и организация на туроператорската
дейност. Много ми помогна и работата ми в
„ПРО” ЕАД – клон Вършец като Експерт ани-
мации, маркетинг и информационно осигуря-
ване.
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Николай Коновски: „Младите трябва да
инвестират в образованието”

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА БОРЯНА
БОНЧЕВА ОТКРИ НОВОИЗГРАДЕНА
ОТСЕЧКА В ЦЕНТРАЛНАТА ПЕШЕ-

ХОДНА ЗОНА НА ГРАДА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО
ПОВОД ПРАЗНИКА НА КУ-

РОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА
И БАЛКАНА ОТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ-
ГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

Официалната церемония по повод ежегод-
ния Празник на курорта, минералната вода и
Балкана на 7 август вечерта, беше кулмина-
ция на тържествата във Вършец през седми-
цата от 3 до 9 август.

Гости на церемонията бяха Димитър Авра-
мов – народен представител от ГЕРБ, 12-ти
многомандатен избирателен район Монтана,
инж. Милчо Доцов – кмет на община Берко-
вица, Иван Арнаутски – кмет на община
Момин проход, д-р Ченко Чалъков – изпълни-
телен директор на “Специализирани болници
за рехабилитация – Национален комплекс” –
гр. София, Ивайло Петров – член на Област-
ния координационен съвет на партия ГЕРБ гр.
Монтана.

В тържественото си слово кметът на община
Вършец Боряна Бончева отбеляза: ” Всяка го-
дина през август отдаваме почит на курорта,
минералната вода и Балкана, защото Вършец
е надарен с лечебна минерална вода, чист въз-
дух, красива природа и един величествен Бал-
кан, а ние не можем да не се гордеем с тази
придобивка, да сме безразлични към съдбата
на Вършец и община Вършец. Затова с цялата
си любов искам да поднеса своята лична и об-
ществена благодарност на хората, които съг-
радиха Вършец, които го развиваха през
годините и да си пожелаем сили занапред, за
да го възродим, да се гордеем това, което ни е
дала Майката-Природа, с това, което имаме
като природна даденост.

В такъв тържествен и официален момент, ко-
гато отбелязваме и 159 години от курортното
дело във Вършец, не мога да не споделя с вас,
че винаги на този ден, всяка година ние от-
правяме молитвата си и го казваме от сърце :
да пребъде красотата и лечебната ти сила,
Вършец - во нине и во присно, и во веки
веков! Амин!”
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ОФИЦИАЛНА
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД
ПРАЗНИКА НА КУРОРТА,
МИНЕРАЛНАТА ВОДА И

БАЛКАНА “ВЪРШЕЦ 2009”

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
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В словото си при откриването кме-

тът Боряна Бончева каза пред при-
състващите на церемонията: “
Когато започнахме този проект, спо-
делих с моите специалисти, че
трябва да се изготви проект не само
за ремонтиране, а за ново изграж-
дане на тази част по прочутата алея
с чинарите – така, че тя да бъде
нещо по-различно и нетрадиционно
от едно обикновено редене на
плочки, да се обособят кътове за
отдих и тя да се превърне в привле-

кателна среда с много зеленина, с
монтиране на нови детски пло-
щадки в Слънчевата градина. Счи-
там, че сме постигнали заданието,
което си бяхме поставили.

Това, че откриваме отсечката по
повод Празника на курорта е на-
шият дар към вас, към жителите и
гостите на Вършец, защото на праз-
ник  обичам да подарявам и затова
ви го подаряваме днес с цялата си
любов. Бъдете живи и здрави!”

Евелина ГЕОРГИЕВА

По традиция вече почти век и по-
ловина местните жители и гостите
на Вършец  благодарят на Господ за
красотата и лечебната минерална
вода, които даряват здраве и сила на
всеки, посетил това опазено кътче
екологично-чиста природа, чрез
ежегодно организирания от Общи-
ната Празник на курорта, минерал-
ната вода и Балкана. 

Отдава се почит и на предците,
които са облагородили това райско
кътче под Стара планина и са съз-
дали двете балнеолечебници с ми-
нерална вода, Боровия парк с
беседките и римските стълби,  во-
дещи към прочутата “Иванчова по-
ляна”, “Слънчевата градина”,
централния булевард с неповтори-
мия зелен тунел от чинари, кокет-
ните вили от началото на ХХ век с
характерната архитектура, рисувани
днес от много художници.

Преди 159 години е поставено на-
чалото на лечебното използване на
минералните извори във Вършец.

Тържествата продължиха през ця-
лата седмица от 3 до 9 август.

Организираха се и се проведоха
много спортни, забавно-развлека-
телни и културни мероприятия,
които са отразени в самостоятелни
материали и рубрики в броя на вест-
ника.

Самостоятелни концерти в две от
вечерите на празника изнесоха са-
модейците от НЧ “Христо Ботев” и
НЧ “Пробуда” – кв. Заножене, които
се представиха с изпълнения на тан-
цови състави, групи за стари
градски песни, детска театрална
трупа.

В дните на Празника се откри из-
ложба от детския пленер по живо-
пис “Вършец 2009”. Под
ръководството на своя учител по из-
образително изкуство Георги Алек-
сандров, ученици от ІХ до ХІІ клас
на СОУ “Иван Вазов” за пръв път
рисуваха върху професионални
платна с маслени бои сюжети от
Вършец и експонираха изложба -
базар в градската художествена га-
лерия. Любителите на изобразител-
ното изкуство могат да ги откупят.

В изложбата-базар на цветя се
включиха Мария Маринова и ЕТ
“Нева - Валентин Методиев” от Гра-
дински център “Бонсай”.

В празничната томбола, разиграна
в един от дните на празника участ-
ваха всички, закупили си предвари-
телно билети. Печалбите бяха
едноседмична почивка на море за
двама и много предметни награди:
спортни и туристически пособия,
ролери, скейбордове, топки и др.

Съботното утро на 8 август събра
младостта на Вършец на весел
детски празник с Нели от театрално
студио “Арт Мюзик” – гр. София.
Сред много настроение,  клоуни,
музика,  танци, игри и вълшебни фо-
куси децата и техните родители из-
живяха приятни мигове.

Самостоятелен концерт на естра-
дата пред НЧ «Хр. Ботев» изнесе
любимецът на тийнейджърите
Мишо Шамара.

В три от вечерите на Празника
бяха организирани дискотеки на от-
крито, с ди-джеи Тишо и Тони от гр.
Враца.

Тържествата завършиха на 9 ав-

густ вечерта с концерти на Обеди-
нен детски комплекс – Монтана.

Гостите на Празника отнесоха със
себе си частица от очарованието на
природата ни, отпиха по глътка от
чудотворната минерална вода и се
насладиха на кристално-чистия въз-
дух.

Нека още много години през ав-
густ верните почитатели на пре-
красната перла на Северозапада –
Вършец да се събират тук, за да от-
дават заслуженото преклонение
пред  минералната вода и величест-
вения Балкан!

Евелина ГЕОРГИЕВА

продължава от 1 стр. >>>
Бе  прочетен поздравителен адрес

от президента на Република Бълга-
рия Георги Първанов. Поздрави-
телни адреси по случай Празника на
курорта бяха получени от  министър-
председателя на Република България
Бойко Борисов, областния управител
на област Монтана инж. Тодор Вър-
банов, Янаки Стоилов – народен
представител от Коалиция за Бълга-
рия, Дора Янкова – кмет на община
Смолян и председател на Национал-
ното сдружение на общините в Ре-
публика България,  комисар Чавдар
Караджов – директор на ОДМВР гр.
Монтана, Емил Цанков – кмет на об-
щина Белоградчик, Пенка Пенкова –
кмет на община Лом, Симеон Щара-
банов – кмет на община Кнежа Вен-
цислав Василев – кмет на община
Бяла Слатина, Дарин Матов -  партия

РЗС гр. Плевен.
Последвалата тържествената заря

във вечерното августовското небе,
изпълнение на “Многая лета” и тан-
ците на ансамбъла на Нешка Робева
предадоха силата и величието на
природата тук и посланието, че
трябва да се гордеем и пазим това, с
което толкова щедро сме надарени.

Официалната церемония завърши с
грандиозен спектакъл на професио-
налните танцьори от ансамбъла на
Нешка Робева – една феерия от звуци
и красота, обединяваща характер-
ните танци на всички етноси в Бъл-
гария – цигански, турски, арменски,
еврейски, влашки, заедно с балкан-
ските ритми на съседните Сърбия и
Гърция, на фона на страстното ар-
жентинско танго. 

Спонсори на тазгодишния Празник
са: Министерство на културата,

«Спорт Депот» АД гр. София,  «Вой-
нов и Сие» АД гр. Монтана, Обеди-
нена българска банка – клон Вършец,
«Главбулгарстрой» гр. София, «Стас-
комерс – инвест» ООД гр. София,
«Пътинженеринг – М» ЕАД гр. Мон-
тана, «Албена» ЕООД гр. Мездра,
«Лалов Егрек» ООД гр. Бургас, СБР
«Св.Мина» ЕАД гр. Вършец,  служи-
тели от Общинска администрация –
гр. Вършец, ЕТ «Художник – 2000»
гр. Вършец,  ЕТ «Ралекс – Алексан-
дър Първанов» гр. Берковица,
«Авенди» ООД гр. София – предста-
вител на фирма «ХИП».

Медийни партньори на Празника
на курорта, минералната вода и Бал-
кана «Вършец 2009»:  «МОНТ 7 –
Холдинг» - Кабелна телевизия гр.
Монтана и Радио Видин – гр. Видин.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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ПОЗДРАВ КЪМ  НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Редакцията на Общински вестник “Вършец” поздравява новородените
бебета: 
Цветелина Ваньова Димитринова – родена  на 06.07.2009 г.
Леонардо Надеждов Кольов – роден на  18.07.2009 г.
Илиана Георгиева Давидова – родена на 20.07.2009 г.
Траян Цветелинов Иванов – роден на 25.07.2009 г.
На бебетата и техните семейства – ЧЕСТИТО!  Желаем им  много

здраве  и  сбъднати мечти! 

Във връзка с писмо-запитване от
кмета на община Вършец Боряна
Бончева - Лечева до Националната
здравноосигурителна каса относно
снабдяване на болните от диабет с
инсулин, в Общинска администра-
ция е получен следният отговор,
който предоставяме на внима-
нието на читателите на Общински
вестник “Вършец”:

“Уважаема госпожо Лечева, 
Във връзка с Ваше писмо, с което

поставяте въпроса за снабдяването
на жителите на община Вършец с
“животоспасяващи лекарства, в т.ч.
с инсулин”, Ви представяме след-
ното:

Аптеките са самостоятелни тър-
говски дружества, които сами пре-
ценяват дали да работят или не, с
Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК). Няма нормативен до-
кумент, който да ги задължава да
сключат договор с НЗОК. По тази
причина, от четирите аптеки в гр.
Вършец, за които пишете, само една
е изявила желание и е сключила до-
говор с НЗОК/РЗОК. Това е аптека

“Виргилиус” на ЕТ “Иван Борисов”.
Ако търговското дружество (апте-

ката) изяви желание за работа с
НЗОК, то в документите, които под-
ава за сключване на договор, по-
сочва групите лекарства,
медицински изделия и диетични
храни за специални медицински
цели, които ще отпуска, като те се
записват в индивидуалния договор.
Съгласно изразеното желание, из-
разено в сключения договор, аптека
«Виргилиус» не отпуска  лекарства,
отпускани с протоколи, глюкомери
и тест-ленти за тях, както и дие-
тични храни за специални медицин-
ски цели.

От казаното до тук следва, че ре-
шението и отговорността за това,
лекарства от кои групи ще отпуска
аптеката е на ръководителя на съот-
ветното дружество (аптека).

Няма пречка, ако ръководителят на
дружеството изяви желание да от-
пуска всички групи лекарства, това
да се отрази в подписания договор.

Д-р Румяна Тодорова
Директор на НЗОК “

СНАБДЯВАНЕ С ИНСУЛИН ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ  ПО  ПОВОД ПРАЗНИКА  НА
КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА  ВОДА  И БАЛКАНА  “ВЪРШЕЦ 2009”

ПРАЗНИЧНА ХРОНИКАПРАЗНИЧНА ХРОНИКА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА БОРЯНА БОНЧЕВА
ОТКРИ НОВОИЗГРАДЕНА ОТСЕЧКА В ЦЕН-

ТРАЛНАТА ПЕШЕХОДНА ЗОНА НА ГРАДА

От името на колектива, родителите
и децата на Целодневна детска гра-
дина “Звънче”,  кв. Заножене изказ-
вам служебна и човешка
благодарност към г-н Емил Кръс-
тев, който спонсорира ремонта на
съоръженията за игра в двора на
детското заведение.

Специална благодарност отпра-

вяме и към техническия организа-
тор на кв. Заножене Иван Илиев,
който винаги и по всяко време от-
кликва на нашите нужди и про-
блеми и не жали сили и собствени
средства, за да ни окаже необходи-
мата помощ.

Ани АЛЕКСИЕВА
директор на  ЦДГ “Звънче”

Концерт на Big Sha

Откриване детски пленер по живопис

Отговор от Националната здравноосигурителна каса:

Чрез общинския вестник “Вър-
шец”публично изказваме  нашата
огромна човешка благодарност на
пожарникарите от Управление “По-
жарна безопасност и спасяване” гр.
Вършец, които спасиха дома ни от
огнената стихия, разгоряла се на 2
август 2009 г.

Благодарение на тяхната бърза,
адекватна и компетентна работа по

потушаване на пожара, нашето се-
мейство има покрив над главите и
не е “на улицата”.

Благодарим и на всички съграж-
дани от кв. Заножене, които отклик-
наха веднага на нашия зов за
потушаване на пожара и ни се при-
текоха доброволно на помощ.

Бъдете живи и здрави!
сем. Първанови, кв. Заножене

БЛАГОДАРНОСТ

БЛАГОДАРНОСТ
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Затова казвам на тези, които сега

учат да инвестират в образоването
си. Това е най-сигурната инвести-
ция. Тя разширява възможностите. 

- Как вие подбрахте персонала на
хотела? 

- Аз започнах работа след при-
ключването на грубия строеж, така
че се наложи да проследя довърши-
телните работи, обзавеждането, по-
чистването. Тогава започна и
назначаването на персонала. Изиск-
ванията към хората, които работят в
хотела също са високи, те произти-
чат от категорията . При нас работят
и хора с опит и съвсем млади. За
всички сме осигурили курсове за
обучение. Някои са били в чужбина,
някои са се върнали се от работа на
морето.

Аз познавам работата на всяко ра-
ботно място, трябва да зная когато се
постави задача как ще се изпълни,
колко време е необходимо.

Би трябвало учениците, завър-
шващи паралелките с туризъм да
могат веднага да започнат работа на
всяко едно място в хотела, но още е

трудно.
- Кои са вашите потенциални

клиенти и как върви посещението
през тези няколко месеца работа
на хотела?

- Нашият контингент са младите
работещи хора, които работят ин-
тензивно през седмицата и почиват
активно в петък, събота и неделя.
По-рядко идват за повече дни, затова

пък предлагаме много преференции
за престой от 5-6 дни.

Може да се похвалим,че изпревар-
ваме други новооткрити хотели във
Велинград например. Ние имаме
предимството, че сме по-близо до
София, Вършец е с неповторима
природа тишина и спокойствие. Хо-
телът има чудесен СПА център, в
който предлагаме класически и ле-
чебни масажи, козметични проце-
дури за лице, физиотерапевтични
процедури,терапии за хармония на
духа и тялото – индийски масаж,
ориенталски масаж. Всички проце-
дури се изпълняват с висококачест-
вени препарати и козметика, със
съвременна техника и в приятна об-
становка.

- Вие сте най-младият общински
съветник, какви задачи си пос-
тавя Общинският съвет за разви-
тието на курорта?

- Общинският съвет работи по ня-
колко проекта за развитието на ин-
фраструктурата на общината, които
се надявам да допринесат за разви-
тието на курорта. Аз смятам, че едно
от важните неща за Вършец е да не

се допусне презастрояване, както в
другите известни курорти. Не
трябва да се строят сгради по-ви-
соки от четири – пет етажа. Иначе
Вършец ще загуби своята идентич-
ност.

- Имате ли любимо занимание?
- Като ученик се занимавах с бойни

спортове, имам дори звание Ин-
структор по бойни спортове. Като
студент се занимавах с  обществена
работа. Бях отличен със „Златен
знак” от ректора на СА „Д. А.
Ценов” за заслуги към Академията.
Не стоя на едно място. Имам раз-
ностранни интереси. Смятам, че
едно от най-важните неща, които са
оказали влияние за оформянето ми
като личност е, че родителите ми са
ме научили на труд от малък.

Николай Коновски е типичен
пример за съвременен образован,
знаещ и можещ човек. Дано повече
такива млади и амбициозни хора
работят за развитието на Вър-
шец.

Разговора води 
Юлия АНТОНОВА

НИКОЛАЙ КОНОВСКИ: „МЛАДИТЕ ТРЯБВА ДА ИНВЕСТИРАТ В ОБРАЗОВАНИЕТО”
НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

По традиция, в последния ден от
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана се провежда надпя-
ването и надиграването “Балкана
пее”. Популярността на обновената
Иванчова поляна и удобството от
близостта и до града, накара органи-
заторите да определят нея, вместо
местността “Зелени дел”, за провеж-
дане на обичания от всички фолкло-
рен празник сред природата. 

Колективите, изразили желание за
участие, бяха над 20, с около 350 из-
пълнители - един своеобразен ре-
корд за последните няколко години.
Организацията за надпяването
включваща подготовка и украса на
сцена, озвучаване, палатки за преоб-
личане и медицински пункт, извоз-

ване на самодейни колективи, дос-
тавка на обяд за участниците, из-
граждане на чешма за питейна вода
– дарение от служителите от общин-
ска администрация, разполагане на
скари-бири и дори озеленяване на
различни кътчета от Иванчова по-
ляна и подхода към нея, беше пер-
фектна. Надпяването продължи
близо 6 часа, като освен колективи
от читалищата на нашата община,
участваха още колективи от Козло-
дуй, Оряхово, Монтана, Долно Бе-
лотинци, Расово, Вълчедръм,
Боровци, Паволче, Лютиброд, Хай-
редин, Челопек, Сумер и други. Сто-
тиците, а може би и хиляди жители
и гости на град Вършец, излезли на
Иванчова поляна жадно поглъщаха

чистия боров въздух, отпиваха от
пенливата бира и се наслаждаваха на
прекрасните песни и танци, подне-
сени им от самодейците, като бурно
и продължително ги аплодираха
след всяко изпълнение. 

След края на празника всички – и
участници и зрители си тръгнаха
удовлетворени от чутото и видяното,
заредени от кристално чистия въз-
дух и балканската вода и със спо-
мена скътан някъде в сърцето от
прекрасните мигове, изживени по
време на празника и от незабрави-
мите впечатления, останали от пер-
лата на Северозапада – Вършец.

Румян АЛЕКСАНДРОВ
секретар на НЧ”Христо Ботев”

Б А Л К А Н А  П Е Е

Вечер, седнали на пейка в Слънче-
вата градина на Вършец, ще по-
чувствате приятния полъх на
вечерника. В тази омайна тишина до
вас ще достигне песента на щур-
ците, а Луната като едноок часовой
бди над стария Балкан. Бледата й
светлина гали огради и къщи, а по-
веят на вятъра сякаш носи тъжната
песен на хубавата мома Тодора. 
Напевно шуми Ботуня от камък на
камък и носи друга легенда – за све-
щената минерална вода…
И така – легендата разказва… Под
този надслов по време на Празника

на курорта, минералната вода и Бал-
кана в експозиционната  зала на об-
щинския музей се откри изложба на
скулптора Александър Пройнов от
гр. София. Вдъхновен от легендите
и преданията, от античността на
Вършец и неговата природа, той
извая две бронзови скулптури – “Ле-
генда за Вършец” и “Легенда за све-
щената минерална вода”. За фон на
изложбата бяха подредени карти-
ните на художника Ангел Ангелов,
рисувани във Вършец, Клисурския
манастир, Белоградчик и други
места в нашия регион.

За първи път по нетрадиционен
начин по време на изложбата се ин-
терпретираха и преразказаха двете
легенди, а девойките-нимфи, пази-
телки на свещените минерални из-
вори посрещнаха гостите,
почиващите и жителите на Вършец,
представяйки двете статуетки. Десет
годишната Рени Каменова от Вър-
шец прочете пред присъстващите
написаната от нея “Легенда за Тодо-
рини кукли” в стихотворна форма,
посветена на Празника.
Скулпторът Александър Пройнов е
непознато досега име за вършецката
общественост. Неговите творби кра-
сят галериите в нашите най-големи
градове – София, Пловдив, Варна,
Русе, Велико Търново. Негови из-
ложби са организирани и в чужбина
– Франция, Гърция, Италия, Герма-
ния, САЩ, Япония и др. Носител е
на сребърен медал за пластика на
“EAST-WEST EURO INTELLEKT”,
автор е на статуетката “Грета Гарбо”
за най-добър филм на любовна те-
матика под егидата на “Пловдив
филм”. Изработва статуетките на
Европейската организация за подпо-
магане на националните и регио-
нални телевизии “Сирком” и
скулптурна експозиция във връзка с
международния телевизионен фес-
тивал “Златната ракла”. Правил е бу-
тафорията на филма “Сватбите на

Йоан-Асен ІІ”, оперите “Война и
мир” и “Аида”. Има много награди
като ювелирен дизайнер, изработва
накити от нетрадиционни метали и
пластически барелефи. Определя
сам себе си като балкански скулптор
със свое място в Европа и света, а
скулптурите си – като асоциативно-
символични и дълбоко философски,
в които се преплитат минало и бъ-
деще.
Античните му произведения добре
се вплитат в античността на Вършец
от тракийския и римския период и
от тук се ражда идеята той да бъде
поканен за участие в изложбата “Ле-
гендата разказва…” Скулптурите
Александър Македонски, Нике, Бъл-
гарка, Музика на цветята, Олимпия,
Дафина, будят възхищение у посе-
тителите.
Уредничката на общинския музей
Йорданка Костова разказа легендата
за свещената минерална вода, блик-
нала в свещената Медека и дала
името на селището  (Вършец –
топла, вряща вода), лекувала траки
и римляни. Преоткрита отново
преди 159 години, за тази лековита
вода хората жадуват, защото тя носи
здраве, щастие и дълголетие, и до
ден днешен ние се прекланяме пред
нейната чудотворна мощ, защото ни
носи изцеление и радост. И както
казва нашата изтъкната поетеса

Дора Габе “Не се е скъпил Господ,
когато е нареждал този край. Не са
се скъпили и хората, които са го до-
уреждали”. Общинското ръко-
водство в лицето на стопанина на
този град г-жа Боряна Бончева про-
менят ежегодно облика на Вършец,
правят го курорт на европейско
ниво, за да се разнася славата му по
всички краища на света.
Кметът на общината Боряна Бончева
поздрави присъстващите и автора
Александър Пройнов, като му връчи
грамота, цветя и дарове от Вършец.
Тя определи Празника като празник
на красотата и младостта, които
дават импулс на всички творци.
Александър Пройнов отнесе със
себе си обичта и почитанията на
своите фенове и нови приятели. За
юбилейната 2010 година, когато ще
честваме 160 години курорт, той
обеща, че ще изработи специална
статуетка, а също така ще учреди
ежегоден приз, който ще се връчва
на даровити абитуриенти – момче и
момиче за успешен духовен старт в
живота.
Изложбата ще бъде експонирана в
продължение на няколко месеца, за
да могат и след Празника на курорта
да й се насладят повече хора, гости
на Вършец.

Йорданка КОСТОВА

ЛЕГЕНДАТА РАЗКАЗВА
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Вслушвайки се в гласовете на
детството на нашите предци се
убеждаваме,че децата ни трябва да
растат и да се развиват в благодат-
ната атмосфера на народното твор-
чество. Днес песен,утре хоро, игра,
приказка, скоропоговорка и детето
неусетно привиква с народните из-
куства, обиква ритмите, орнамента
на своя народ. Слънцето на народ-
ното творчество засиява в душата
му и го топли за цял живот. Доказа-
телство за това са танцьорите от ан-
самбъл "Младост" към читалище
"Пробуда" кв. Заножене. Под ръко-
водството на своите хореографи те

радват с изпълненията
си и стари и млади. Няма концерт,

на който да не оберат овациите на
публиката не само на родна сцена,
но и извън пределите на родината.
Скоро те се върнаха от фестивал в
Босна и Херцеговина, където бяха
единствените представители на
България. Техните награди красят
витрините на читалището и наис-
тина пробуждат сърцата ни.

Групата за автентичен фолклор
"Приказка" пресъздава игрите на
нашите родители. Малките пастир-
чета, облечени в конопени ризи и
калчищтни панталони омайват зри-

телите и ги връщат към тяхното
детство. С изявите си спечелиха
сърцата на журито и заеха първо
място на международния фестивал
"Лачени обувки".

Нека пожелаем на всички само-
дейци успех и нови творчески
изяви.

Нека с непринудените си и слън-
чеви детски усмивки продължават
да веселят и радват своите почита-
тели.

Нека както слънцето топли зе-
мята,така и те да топлят нашите
сърца. Стефка ДРАГАНОВА

секретар на НЧ "Пробуда"

ЛЛЕЕГГЕЕННДДАА  ЗЗАА  
““ТТООДДООРРИИННИИ  ККУУККЛЛИИ””

Живяла  в  град  Вършец  отдавна  
хубава  мома  Тодора.
Лице  й  от  слънце  огряно
на  левент  Иван-изгора.
В  бащин  дом  се  вечер събирали
момите    там  прели  и  пели,
момци  до  тях  песни  свирели,
девойки  въртели  къдели.
Една  вечер  на  сбирка  такава
мома  Тодора  продумала: 
-Хайде  да  се  на  бас  хванеме
коя  от  нас  първа  ще  си  къделя  из-
преде
и  кой  момък  заради  нея,
ще  го  храброст  отведе,
на  най-високата  чука
преди  първи  петел  да  пропее
да  си  тояга  там  забучи.
Момци  се  гледат,  споглеждат
и  всеки  от  тях  немее
до  кладенчето”Дърварско”  на  само-
диви
никой  да  мине  не  смее.
Тодора  си  първа  хурка  изпреде
и  смело  момци  изгледа,
всеки  поглед  наведе
и  в  очи я  никой  не погледна.
Тогаз   момата  храбра  и  смела
реши  на  чука  да  се  качи
през  гората  сама  да  премине
и  хурката  си  там  да  забучи.
Вървяла,  що  е вървяла,
в  тъмната  нощ  чуката  стигнала
на  най-малката  поляна  се  спряла
и  шарена  хурка  вдигнала.
Забила  я,  но  невидима  сила  и  дре-
хите  дърпала
Тодора  да  се  отскубне  опитала 
и  както  се  теглела  
в  страшна  пропаст  политнала.

Кога  утро  изгряло  и  тръгнали
мома  да  дирят
високо  хурка  забита  намерили
и  парче  от   Тодорина  престилка,
а  тялото  и  в   пропаст  лежало.
Над  Вършец  са  тез  скали
наречени  „Тодорините  кукли”
и  легенда  от  дълбоки  старини
разказва  тази  случка  чудна.

РРееннии  ККААММЕЕННООВВАА
ннаа    1100    ггооддииннии  

ВВЪЪРРШШЕЕЦЦ
В подножието на Тодорините кукли,
где бликат минералните води,
в котловина с красиви горски букли
Вършец -  красавеца планински се
роди!
Приседнал в бреговете на реката,
на Козница с крилото защитен
и своето съкровище – водата,
да носиш здраве ти си отреден!
Тук лятната прохлада мами,
не плаши зимата със хлад!
Кръжат горички, пасища, поляни,
в Заножене – див водопад!
И четири сезона без почивка,
Вършец, посрещаш гости отдалеч.
Отдъхват волни те и със усмивка
приятели намират с друга реч!
Във манастира близък със свещици
почиващите каят се без звук,
страданията литват като птици,
духовно чисти тръгват си от тук!
От давно време ти, Вършец лечебен
радетели печелиш към дома!
В това се крие пътят ти потребен,
това е твойта истина сама!

ССттоояянн  ММИИХХААЙЙЛЛООВВ
ггрр..  ТТъъррггооввиищщее

ПОЕТИЧЕН КЪТ ЗА ВЪРШЕЦСЛЪНЦЕТО НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

Намирам се в града, разположен в
подножието на Северните гористи
склонове на Стара планина на 395
м. н. в. Вършец е национален бал-
неологичен курорт. Минералната
вода лекува сърдечносъдови забо-
лявания, неврози, диабет при де-
цата. Градът се гордее с
незабравимите си личности, допри-
несли за развитието му. Д-р Дамян
Иванов е първият балнеолог в Бъл-
гария и управител на Първата дър-
жавна баня. 

Бавно се разхождам по главната
пешеходна улица в центъра на Вър-
шец. Неговото „Шанз – Елизе” е
под зеления тунел на чинарите, за-
садени от двете му страни. 

„Здравейте и ходом марш! Спорт
за всички” – чувам гласовете на
двете запалени пешеходки Пенка
Евтимова и Тотка Чернина и по-
емаме към Заножене, сгушено в
подножието на Берковската пла-
нина, на 3 км. от Вършечките бани. 

„Едно е да те облъхне живото ди-
хание на природата, друго е тя да ти
се изнизва на филмова лента – казва
Пенка Евтимова, а Тотка мигновено
допълва: „Животът си тече ден след
ден, затова съвсем не е нужно да
ходим чак в Швейцарските Алпи
или до Хималаите. Щом веднъж
сме завладени от страстта към пе-
шеходството, ние, сродните души
трябва да поддържаме и нормалния
баланс между приетата храна и из-
разходваната енергия, а пешеходст-
вото е най-достъпния и естествен
начин на движение, осигуряващо
необходимото физическо натовар-
ване на организма”. 

Разходките на чист въздух са по-
лезни не само за поддържане на фи-
гурата, но и за укрепване мускулите
на долните крайници; тренират сър-
дечносъдовите и другите органи и

системи; повишават имунитета и
работоспособността на организма;
влияят върху самочувствието. “В
началото изминавахме 1 – 2 км.,
постепенно стигнахме до 7 – 8 км. и
то по неравен терен”.

Природосъобразният начин на
живот съответства на законите на
природата и намалява риска от мо-
зъчен удар (апоплексия). Да, тео-
рията за неразривната връзка
между човека и природата е осно-
вата, върху която е изградена тера-
пията в традиционната медицина.

Получавате „Браво, брависимо!”
Направили сте вярната крачка в
здравословна посока, а сега Ви
моля разкрийте елексира срещу
преждевременното стареене.

Това е борбата срещу рисковите
фактори, които го предизвикват.
Според съвременната геронтоло-
гия напредналата възраст се из-
мерва не с годините, а със
здравословното състояние на орга-
низма и запазената яснота на ума.
Загубата на паметта е по-страшна
от бръчките на лицето. А в третата
възраст уврежданията са главно в
три органа: мозък, сърце и бъбреци. 

Сега си позволявам да ги сравня с
някои от техните връстници – грох-
нали и сбръчкани като стафида пен-
сионери с постоянното чувство на
тревожност и болки в ставите,
които по цял ден са пред телевизора
и прекаляват със сладките работи.
Липсата на физическа активност и
вдъхновение ги подтиска наравно с
намалелите социални контакти.
Стават пленници на „мълчаливия
убиец” – хипертония, нервно пси-
хическото напрежение и влошения
сън. 

При Пенка и Тотка паспортната
възраст не съвпада нито с биоло-
гичната, нито с психологическата,

нито със социалната. Видимите до-
казателства са изправената стойка и
леката и пъргава походка, както и
непомръкващата жизненост и енер-
гичност. Живеят без да гълтат ле-
карства, понасят трудностите без да
се оплакват, включват се активно в
различните женски изяви. Най-важ-
ното - те са опората на семей-
ството, грижат се за дома, за внуци,
за дворната градина. Оптимистич-
ното им настроение е Дар Божи и
него те искат да го съхранят като
пример за младите хора. Изкачват
стълбището пеш, шегуват се, когато
уталожват някакъв конфликт, на-
сърчават се взаимно в постигането
на нов имидж. Забранили са си за-
седяването, както и разговорите на
теми, свързани с инфаркт и остео-
пороза ……

- А какво мислите за народната
мъдрост „Да пълнееш, значи да
старееш?”    

- “Осъзнали сме, че обилното хра-
нене довежда до затлъстяване и
наднормено тегло, а пълноценното
природосъобразно хранене (отгова-
рящо на всички изисквания с огра-
ничаване на захарта и готварската
сол) е първият ключ към дълголе-
тието и забавеното стареене. То
подобрява качеството на живота и е
по-евтино от всички лекарства”. 

Вървя и си мисля и двете са на-
следили неизтощимата енергия на
родителите си да ходят пеша. Дру-
гата семейна черта е да философст-
ват за смисъла на живота и за
духовната храна. И двете умеят да
контролират кръвното си налягане
с най-модерните медицински апа-
рати въпреки, че стойностите им са
140/80, след сваляне на излишните
килограми. 

- Според приетия ви „кодекс” за
ежедневното ви пешеходство мар-

шрутите ги сменяте всеки път,
защо? 

- “Разхождаме се из парка, край
реката, до зеления губер на Иван-
чова поляна или друга природна за-
бележителност, е разбира се, че
здравословното ни състояние
определя темпото и разстоянието.
Най-близкото и лесно достъпно
място е Водопада – на около 3 км.
Другите две места са Бялата вода и
Зелени дел.

Прелестни места са: Петрохан-
ският проход, (свързващ София с
Дунавската земя); по-далече са То-
дорини кукли – най-високият връх
на Стара планина, изграден от ска-
листи издатъци и пясъчници. На 12
км. Югозапад се намира Клисур-
ският манастир. Това скрито от лю-
бопитните погледи място е символ
на устоялата във вековете българска
духовност с мистицизма на леген-
дите за чудеса, наказания и изцеле-
ния.   

Често излетите на чист въздух с
хубави гледки, съчетаваме с лю-
бими занимания – събиране на
билки и горски плодове. Ето копри-
вата, киселеца и лапада са за зи-
мата, а изсушените цветове от глог
– да успокоят сърдечната дейност
на някой тежко болен. Стръковете
от змийско мляко ще помагат при
артритни болки.”

На връщане подхващаме темата за
санаториалното лечение с природни
и физиотерапевтични средства, за
почивните станции и забележител-
ностите. Нали Вършец е град на
здравето, туристическа и културна
дестинация със 159 годишна тради-
ция, повод за гордост и национално
самочувствие.  

Движението (синоним на живота)
е чудодейното лекарство вписано в
старата мъдрост „Ходи пеша, за да

живееш дълго”. Практикуват го
всеки ден, увеличават километража
и е първостепенна необходимост.

Така ще бъдат запомнени Пенка и
Тотка като жени, които казват, че
стареенето не можем да го спрем,
но можем да го забавим и още, че те
са волеви, енергични и полезни,
каквито винаги са били!

- А сега моля ви да запиша
„златните правила”, които удъл-
жават земното ни съществуване.
Някои ги наричат ключове, други
-  послания, а вашият вършечки
пример ще отбележим като Мар-
керите на дълголетието.

“Препоръчваме много прости, но
златни правила:

- Движете се, ходете всекидневно!
Пешеходството е нашето изпи-
тано средство за предотвратя-
ване на мускулна атрофия.

- Контролирайте взаимно стойката
си – трябва да ходите с изопнати
рамене, да дишате свободно и да
издишвате дълбоко след 3 – 4
крачки; трябва и да „глътнете”
корема си. Така ще отреагирате
на насъбралите се ядове.

-  Поддържайте постоянен близък
контакт със семейството, съсе-
дите и приятелите. Важното е да
седнете на раздумка и да имате
пред кого да се „изплачете” на
воля.

- Мислете позитивно, не унивайте.
Оптимистите живеят по-дълго
време от песимистите и са при-
мер за останалите в обществото. 

- Заставяйте мозъкът да работи ак-
тивно с четене и решаване на
кръстословици. Така ще запазите
здравето и дълголетието, ще из-
държите изпитанията на вре-
мето.”

Елена ЙОНКОВА
биолог-еколог

НЕУМОРНИТЕ В ПЕШЕХОДСТВОТО ПЕНКА И ТОТКА С МАРКЕРИТЕ НА ДЪЛГОЛЕТИЕТО
Пример за подражание не само за дъщери и синове



«Живееха някога в едно далечно
кралство Крал и Кралица ... «. Така
обикновено започват вълшебните
приказки -  онова прозорче, през
което поглежда всеки от нас, когато
започва да опознава света и към
което често отправя поглед, когато
вече е пораснал. Там научаваме,
може би за първи път, че доброто ви-
наги побеждава злото, че любовта е
« ... по-силна от всичко ». 

Това бе и посланието към всички
хора, което изпратиха от сцената де-
цата от Детско театрално студио при
Общински детски комплекс, гр.Вър-
шец с премиерата на своята теат-
рална постановка «Спящата
красавица». 

Това бе един успешен дебют за
Емма и Денислав – Спящата краса-
вица и принца, за Росица и Ивайло –
кралицата и краля, Дафинка – феята
на любовта, Лора – феята на тиши-
ната, мира и спокойствието, за феята
на красотата – Ния, феята на мъд-
ростта – Виктория, феята на успеха
– Жасмина, феята на богатството –
Тамара, феята на веселието – Дими-
трина, за Сара, жената, която живее
в кулата до двореца и двамата раз-
казвачи Дария и Даниел. Всички те
успяха да усетят характера на онова
време, в което са живели техните
герои, да вникнат в типичните черти
на своя «друг образ» и като добри
актьори да ни пренесат във вълшеб-

ния свят на приказките. 
Още веднъж благодаря на всички

деца, които играха в пиесата, защото
положиха много труд, но сами се
убедиха, че си е струвало. Искам да
благодаря на техните родители, за-
щото без тяхната подкрепа не бихме
могли да успеем. Благодаря на Тео-
дора Попова – актриса в Куклен теа-
тър Добрич, която ни се довери и ни
предостави авторските права на
своята сценична интерпретация на
приказката «Спящата красавица».
Благодаря на Кмета на Община Вър-
шец, госпожа Боряна Бончева, която
повярва в нас и ни осигури средства
за закупуване на костюми и отпечат-
ване на декор. С благодарност се об-

ръщам и към ръководството на
НЧ»Христо Ботев», гр.Вършец,
чиято зала ползвахме за своите ре-
петиции и сценична изява. За да реа-
лизираме своята пиеса безвъзмездно
ни помогнаха още много хора с го-
лямо сърце и любов към децата и
културата, а именно: Мирослава
Кръстева – суфльор, декор фон /ком-
пютърен дизайн/ – Гергана Въгляр-
ска, стена на замъка - Иванка
Драганова и Надежда Лазарова ,
кралски трон – Кирил Богданов, Ни-
колай и Милен Венкови, Станимир
Стоянов – осветление, композитор
на песните – Иво Манов, а бяха из-
пяти от Симона Манова и Николета
Димитрова, компютърна обработка

– Любомир Панайотов, прически и
грим – Румяна Спасова, хореогра-
фия – Невена Стоянова, озвучаване
– Тодор Първанов, доодекоряване на
сцената – Даниела Лилова, Мирос-
лава Кръстева, Цветелина Крумова
и Митра Кирилова, корекция на кос-
тюмите – Славка Ксенофонова. Пос-
тановка – Цветелина Въглярска.

Нека си пожелаем след това ус-
пешно начало още много сценични
изяви не само в нашия, а и в други
градове от страната. 

На добър час, мили деца, малки ак-
тьори!

Цветелина Въглярска
директор на ОДК
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В тези летни горещини, дъждът
като небесна благодат се изливаше
над Вършец по време на Празника.
И докато някои от местните творци
дали да излязат в дъжда на “Алеята
на занаятите”, в съботния ден на 8
август  дърворезбарят Ангел Пау-
нов вече разпъваше шатрата си пред
новооткритата цветна алея и весело
се провикваше: “Вали, вее – ние сме
тук!”

Покрай него един по един започ-
наха да пристигат и другите участ-
ници – дърворезбари, художници,
грънчари, майсторки на гоблени,
плетива, художествена бродерия и
много други занаяти. Всеки от тях
се беше постарал да изработи и по-
каже нещо уникално. Вършечкото
черешово топче оповести на мало и
голямо с топовен гърмеж, че
“Алеята на занаятите Вършец 2009”
е открита.

Тази година се събраха не само
много майстори, но и ценители на
тяхното изкуство, които стояха сред
фантастичния декор под красивия
тунел от чинари. Деца надуваха
“пеещи” бърдучета, а от панталон-
ките им висяха дърворезбовани
прашки, закупени от чичо Ангел.
Мустакат файтонджия весело при-
шпорваше конете  и надуваше клак-
сона, а във файтона влюбена двойка
правеше своята първа романтична
разходка. Спряха, само за да си за-
купят картина за спомен от худож-
ничката Силвия Тодорова и
продължиха своята разходка из Вър-
шец.

Пъстрите шарки на троянските ке-
рамични съдове радваха очите на
присъстващите, а грънчарите Дамян
и Илия опаковаха гювечи, чаши и

чинии.
От иконите със златно покритие на

Александър Пройнов струеше свет-
лина и една от тях – “Св. Георги” се
озова в ръцете на малко момиченце.
Иконите бяха осветени специално
за Празника.

Иво и Ралица предлагаха на мина-
ващите посетители богат асорти-
мент сувенири от Вършец.

Голям бе интересът към дърворез-
бите на Любен Николов, за пръв път
той предлагаше и картини. Веднага
се купи дърворезбата му “Горска
приказка” с весело припкащи зай-
чета под красиви борове.

На “Алеята на занаятите” бе праз-
нично и красиво. Децата пускаха ба-
лони, а от високоговорителите се
носеше музика. Най-много хора се
трупаха около майсторките-гобле-
нарки Пенка Зафирова и Олена То-
дорова, плетачките на дантели
Светла и Иванка и майсторките на
българска бродерия. И тази година
те показаха изяществото и красо-
тата, родени от техните сръчни
ръце.

Около обяд към “Алеята на зана-
ятите” се присъединиха и майсто-
рите на приложни изкуства Стефан
и Илия, а техните сувенири и аму-
лети за здраве и късмет бързо наме-
риха своите почитатели.

Кметът на община Вършец Боряна
Бончева лично поздрави всеки от
участниците, като им връчи специ-
ални грамоти и цветя с пожелание
да се множат техните успехи и кра-
сотата, която създават дълги години
да радва всички ни, защото сътво-
реното от техните ръце е непре-
ходно във времето.

Йорданка КОСТОВА

АЛЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ
На 06 август 2009 година от 10.00

часа на булевард “България”, по тра-
диция, около 100 малки художници,
участваха в конкурса за детска ри-
сунка на асфалт на тема “Моят
любим спорт” по време на Празника
на китния ни курортен град с крис-
тално чист въздух и целебна мине-
рална вода. Темата от конкурса
провокира децата да нарисуват най-
красивия и вълнуващ момент, който
се е запечатал в съзнанието им от
техния любим спорт или как би из-
глеждал той в мечтите им. Водещата
Ивелина Найденова призова участ-
ниците да спортуват, защото спор-
тът е здраве. Нейното послание бе:
“Здрав дух в здраво тяло!”

Художниците работиха в две въз-
растови групи – до 10 и над 10 го-
дини, след което жури в състав:

председател: Гошо Александров и
членове: Ели Николова и Цветелина
Крумова излъчи победителите в
двете възрастови групи.

При малките първо място спечели
Елина Ивайлова – 9 години от Вър-
шец; второ място – Жасмина Васева
на 9 години от  Вършец; трето място
– Биляна Сълкова на 7 години  от
Вършец. 

Поощрителни награди получиха:
Лора Станимирова –  9 години от

Вършец, Никол Георгиева – 7 го-
дини от Вършец. 

При голямата възрастова група
първо място зае Василена Гаври-
лова – 14 години - Вършец; второ
място – Димана Цонова – 11 години
- София, трето място – Цвети Ко-
новски - 10 години – Вършец. 

Поощрителни награди получиха:

Ани Лазарова – 10 години – Вър-
шец, Герасим Николов – 12 години
Вършец. 

Спонсори на конкурса, който се
проведе под патронажа на Кмета на
Община Вършец  Боряна Бончева
бяха:

ЕТ”Художник 2000 – Николай Ни-
колов” – дългогодишен спонсор на
конкурса, “Спорт депот”АД,
гр.София, ЕТ”Ралекс – Александър
Първанов”, гр.Берковица.

Благодарим им от сърце! 
Благодарим и на всички участ-

ници, които ни зарадваха със слън-
чевите си рисунки и стоплиха
душите ни. Нека си пожелаем по-
вече срещи с вълшебното и пълно с
мечти Детство под зеления свод на
чинарите във вечно младия и красив
Вършец!        Цветелина Василева

РИСУНКА ВЪРХУ АСФАЛТ 

ДЕБЮТ НА ДЕТСКОТО ТЕАТРАЛНО СТУДИО ПРИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
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По традиция за Празника на курорта, мине-
ралната вода и Балкана, всяка година Община
Вършец организира и провежда турнир по
футбол на малки вратички.

За много кратко време младежите от община
Вършец сформираха 12 отбора. Разделени на
две групи, отборите изиграха 34 футболни
мача на новооткрития спортен комплекс в бо-
ровия парк, което е едно прекрасно, модерно
спортно съоръжение. С много спортен хъс, ам-
биции и желание за победа младежите пока-
заха, че спортът е велика магия, която
завладява винаги, когато стъпят на футболния
терен.

Съдия на срещите беше Валентин Иванов от
съдийската колегия на областния град Мон-
тана. С прекрасното си и точно съдийство той
допринесе срещите да протичат спортсменски
и по законите на футбола.

След оспорвани срещи, до финала достиг-

наха естествено най-добрите отбори – «Про-
мил» - кв. Заножене, «Валенсия» и «РЗС».

С красиви купи, парични награди, футболни
топки и грамоти кметът на община Вършец
Боряна Бончева награди първенците.

Отборът на Заножене в състав: Георги Нико-
лов – капитан, Мартин Николов, Павел Пав-
лов, Петър Петков, Бисер Александров,
Венислав Митов, Спас Маринов, Тихомир Ди-
митров, Иван Митев и Борислав Борисов с
красивата си игра и прекрасни голове заслу-
жено завоюва първото място и «гръмна» шам-
панското на терена, вдигна високо жадуваната
купа и си направиха снимка за спомен от труд-
ния, но прекрасен спортен празник – и за със-
тезатели, и за препълнения комплекс с
публика, която се радваше искрено на май-
сторските голове и ги подкрепяше по време на
целия турнир.

Добринка ИСАЕВА
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Общинското първентство по волейбол –
момчета  започнаха 6 отбора, като три от-
бора  играха квалификационни срещи за
влизане във финалната четворка. Всеки ден
от 3 до 6 август се играха по два волейболни
мача. За финалите се класираха отборът на
“Белите” с капитан Ангел Тихомиров и от-
борът на “Червените” с капитан Димитър
Пепиев.

Класирането при момчетата е : І място –
отборът на “Белите”, ІІ място – отборът на
“Червените” и ІІІ място – отборът на “Чер-
ните” с капитан Димитър Робертинов.

При момичетата участие във волейболния
турнир взеха 3 отбора. Те играха по една
среща на ден през трите дни на първен-
ството. За финала се класираха отборът на
“Черните” с капитан Ивелина Петрова и от-
борът на “Белите” с капитан Стефани Та-

чева.
Класирането при момичетата е: І място –

отборът на “Черните”, ІІ място – отборът на
“Белите” и ІІІ място – отборът на “Зеле-
ните” с капитан Вероника Врежакова.

И в двете групи (момичета и момчета) тре-
тите места бяха определени след класиране
в предварителните групи, според най-доб-
рите показатели.

Съдия на волейболните срещи бе Тодор
Давидов – професионален треньор по во-
лейбол. Турнирът се проведе на откритата
волейболна площадка в боровия парк на
града.

Победителите в турнира получиха купи,
грамоти, предметни и парични награди.

Наградите връчи лично кметът на община
Вършец Боряна Бончева.
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В рамките на тазгодишния Празник на
курорта, минералната вода и Балкана
“Вършец 2009” за първи път в нашия град
бе организиран турнир по баскетбол.
Идеята и цялостната организация е на
американския доброволец от Kорпуса на
мира Еди Шим.

В турнира взеха участие общо 8 отбора от
Свищов, Белене, Никопол, Видин и разбира
се, домакините Вършец.: 4 отбора
момичета и 4  отбора момчета, на възраст от
13 до 16 години. Общият брой участници –
състезатели, треньори и ръководители бе
62. Гостите от Свищов, Белене и Видин бяха
представени от по два баскетболни отбора,
Вършец само от момчета, а Никопол
участва с момичета.

Съдии на баскетболните мачове бяха
доброволците от корпуса на мира Стийв

Капфер от гр. Левски и Чейс Морган от
Белене.

Класирането при момчетата е както
следва: І място – Баскетболен клуб
“Олимпиец” гр. Свищов, ІІ място -  отборът
на Вършец, ІІІ място – Белене.

При момичетата класацията е : І място –
Баскетболен клуб “Олимпиец” гр. Свищов,
ІІ място -  отборът на Видин, ІІІ място –
отборът на Белене.

Победителите в баскетболния турнир
получиха купи, грамоти, предметни и
парични награди, осигурени от Община
Вършец. Наградите бяха връчени от
секретаря на Общината Иван Жеков.

Баскетболните срещи се проведоха на
новоизграденото баскетболно игрище в
открития спортен комплекс на боровия
парк.

ТУРНИРИ ПО ШАХМАТ,
ТАБЛА И СПОРТЕН БРИДЖ

За първи път в програмата на Празника на
курорта, минералната вода и Балкана, Об-
щина Вършец организира турнир по шах,
табла и спортен бридж от 3 до 5 август.
Учудващо голям брой местни граждани и
гости на града се записаха за участие в тур-
нирите. Общият им брои бе 52 човека, от
които 16 за табла, 16 за шах и 20 за спортен
бридж.Турнирите се проведоха в клуба на
пенсионера. 

Особено беше интересен турнирът по
спортен бридж, на който премериха сили
двойки от Вършец и Враца. Гост-съдия бе
Иван Въжаров от Враца, който организира
перфектно турнира.

Победители в турнира по шах са: І място –
Георги Иванов, ІІ място – Костадин Чолаков,
ІІІ място – Живко Костов.

Призовите места в турнира по табла заеха:
І място – Йордан Ненов, ІІ място – Петър
Младенов, ІІІ място – Георги Иванов.

В турнира по спортен бридж първите три
места заеха гостуващите двойки от Враца.

Наградният фонд – грамоти и парични на-
гради,  бе осигурен от Община Вършец. 

ПППП РРРР АААА ЗЗЗЗ НННН ИИИИ ЧЧЧЧ НННН ИИИИ     СССС ПППП ОООО РРРР ТТТТ НННН ИИИИ     ТТТТ УУУУ РРРР НННН ИИИИ РРРР ИИИИ

Станалото вече традиционно
състезание за майсторско управле-
ние на велосипеди за деца от 5 до
18 годишна възраст, тази година се
проведе под мотото «Спортът за
един мирен свят» и бе съвместна
инициатива на Община Вършец и
Районното полицейско управление
– гр. Вършец за опазване живота и
здравето на децата на пътя.

Отлагано няколко пъти заради

дъждовното време, на 9 август в
Слънчевата градина се събраха
над 80 деца, за да участват в със-
тезанието, което бе спонсорирано
от Георги Радонов от София и
«Спорт Депо» АД – гр. София. 

По регламент участниците бяха
разделени в три възрастови групи:
от 5 до 10 години (момичета и
момчета), от 11 до 15 години
(юноши и девойки) и от 16 до 18

години (сборна група младежи и
девойки).

Класирането сред победите-
лите е: във възрастовата група
от 5 до 10 години (момичета):

І място – Анета Лазарова
ІІ място – Росица Давидова
ІІІ място – Кристина Конова

При момчетата класирането е:
І място – Кристиян Русимов
ІІ място – Благовест Юлиянов

ІІІ място – Милен Станчев
Във възрастовата група 11- 15 го-

дини класирането е :
• девойки:

І място – Мила Радонова
ІІ място – Ралица Станчева
ІІІ място – Татяна Топлийска

•юноши :
І място – Страхил Страхилов
ІІ място – Любослав Асенов
ІІІ място – Ангел Стефанов

Във възрастовата група на мла-
дежите от 16 до 18 годишна въз-
раст не се явиха състезатели.

Главен съдия на състезанието бе
Георги Радонов от София.

Победителите получиха грамоти
и предметни награди.

Евелина ГЕОРГИЕВА


