
 
 

 
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА 

ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН  ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ” НА МАЙСТОРА НА 

СПОРТА ДИМИТЪР ПЕТРОВ 

 

 

„От Вършец съм тръгнал и във Вършец се върнах. Тук ще остана до края на дните си” 

– каза при връчването на званието „Почетен гражданин на Вършец” майстора на 

спорта Димитър Петров 

 

 

На тържествено заседание на Общински съвет Вършец, проведено на 07.06.2013 г. 

в заседателната зала на Община Вършец, в изпълнение на Решение № 98 по Протокол 

№14 от 08.06.2012 г. на Общинския съвет, 81-годишният заслужил треньор по ски и 

майстор на спорта Димитър Петров бе удостоен със званието „Почетен гражданин на 

Вършец”.  

Той получи от председателя на Общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров 

удостоверението за удостояване със званието “Почетен гражданин на Вършец” и 

подарък от името на всички общински съветници.  

Кметът на общината инж. Иван Лазаров връчи на Димитър Петров “Почетният знак 

на град Вършец”, Заповед за неговото присъждане, съгласно Наредбата за символите, 

почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Вършец и като подарък 

картина на местен художник.  

Димитър Петров е роден през 1932 г. във Вършец и е живял тук до 18-годишна 

възраст. От родното място започва подготовката и участието му в ски-състезания.  

От 1955 г. се състезава в Националния отбор по ски на България.  

През 1956 г. става шампион на България и участник в Зимните олимпийски игри в 

Италия като най-добър състезател на България.  



От 1956 до 1967 г. печели всички титли в ски-бягането на 10 и 15 км.  

От 1959 г. е състезател и треньор по ски-бягане и биатлон в Държавната федерация 

по ски „Славия”.  

Завършва състезателната си кариера през 1966 г. и работи като треньор на „Славия” 

и Националния отбор по ски.  

От 1967 г. до пенсионирането му през 1989 г. състезателите по ски на „Славия”, 

подготвени от него, са неизменни шампиони на България. 

Званието „Почетен гражданин на Вършец” му бе присъдено във връзка с приноса 

му за развитието на ски-спорта в страната, завоювани високи спортни ски-постижения 

на национално и световно ниво, и признанието му като общественик, спортен деятел, 

заслужил треньор и майстор на спорта по ски.  

"От Вършец съм тръгнал към големите успехи в спорта, и пак във Вършец се 

върнах. Тук ще остана до края на живота си. Имам много световни и национални 

награди, купи и медали. Но за мен най-голямото признание и най-ценната награда, 

която съм получавал в живота си е званието „Почетен гражданин на Вършец” и 

признанието на моите съграждани” – каза развълнуваният заслужил треньор и майстор 

на спорта Димитър Петров при удостояване с почетното звание.  

 

 

Текст и снимка: 

Евелина ГЕОРГИЕВА 


