
С изпълнения на ученически
духов оркестър „Дефилир“ при
СУ „Иван Вазов“ с ръководи-
тел Николай Пеев и мажоретен
състав към същото училище, с
хореограф Невена Стоянова, на
5 август на откритата сцена
пред НЧ „Христо Ботев-1900“
започна официалната церемо-
ния по повод Празника на ку-
рорта, минералната вода и
Балкана във Вършец.

В тържественото си при-
ветствие към гостите и жите-
лите на община Вършец
кметът на общината инж. Иван
Лазаров отбеляза: „Дългого-
дишна традиция е по време на
празниците да се прекланяме
пред всички символи и забеле-

жителности, които направиха
нашия град една харесвана и
желана туристическа дестина-
ция и която не без гордост на-
ричаме перлата на
Северозападна България. Сега
е моментът да споменем хо-
рата, които поставиха началото
и да си спомним за тях с ува-
жение – това са д-р Дамян Ива-
нов – патриархът на
българското балнеолечение,
арх. Нешев и арх. Радев, на
които дължим съвременната,
модерна визия на нашия град.
Благодаря на жителите на об-

щината, че ви има. Пожелавам
много здраве, щастие и успехи.
Нека Вършец да пребъде!“

Празнично приветствие и
благослов към жителите и гос-
тите на Вършец отправи и Ви-

динският митрополит Даниил.
„В навечерието сме на цър-

ковния празник Преображение
Господне. Безброй много са хо-
рата, които са усетили реално
в своя живот преображението
от болест, нервност, трудна
подвижност, измъчвани от
разни притеснения и на които
този дар на минералната вода
и чистия въздух във Вършец
им е помогнал. Как човек да не
благодари, как да не се уми-
лява, как да не се прекланя! Бъ-
дете благословени от Господ!

Честит празник, Вършец!“,
каза в словото си митрополит
Даниил.

Сред официалните гости бяха
протосингелът на Видинската
митрополия Архимандрит
Антим, кметът на община Гео-
рги Дамяново Нина Петкова и
нейният заместник Радослав
Найденов, бившият народен
представител от ГЕРБ Ирена
Димова.

След официалната част, за
всички във Вършец пя чаров-
ната Есил Дюран.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Скъпи жители на община
Вършец, уважаеми гости от
близо и далеч,

Днес отново празнуваме, обе-
динили обичта си към Вършец
и вярата си, че всеки ден
можем да съзидаваме за него-
вото по-добро настояще и бъ-
деще.

Щастлив съм, че за порена го-
дина заедно отбелязваме Праз-
ника на курорта, минералната
вода и Балкана. Щастлив съм,
че благодарение на общите ни
усилия, продължаваме да
имаме вяра и сили да мечтаем
и да сбъдваме мечтите си за
развитие на общината, която
така щедро е надарена с хубост
и блага.

Вършец и общината заслужа-
ват добри дни и единствено от
нас самите зависи това да се
случва. Трудностите и тази го-
дина не ни подминаха. При-
родните стихии също ни
напомниха за силата си. Трево-
гите от случващото се извън
България също слагат сянка на
деня ни.

Не се съмнявам и за миг
обаче, че можем, както до сега,
да градим, да развиваме нашия
любим Вършец и селата на об-
щината. Всеки от вас носи в
сърцето си обичта към родния
край и близките хора. Еже-

дневно, в контактите си с вас,
се убеждавам, че всеки се
опитва да преживее с достой-
нство тежките моменти. Ето
защо вярвам, че успехът е въз-
можен. А той се състои в това
да надграждаме постигнатото,
де се подкрепяме в общите
дела, да пазим вече направе-
ното и да се радваме на успе-
хите си. Защото, ако винаги
виждаме само лошото, само в
тъмни краски, губим голяма
част от богатството на живота.

За това ви пожелавам усмих-
нати и светли дни, обич и по-
вече вяра. За нашата обща
кауза – Вършец и селищата на
общината – да бъдем добри
стопани на това, което имаме.
Да бъдем грижовни, обичливи
и отговорни, така, както го пра-
вим в собствените си семей-
ства.

Със специални благодар-
ности се обръщам към всички
служители на Общинска адми-
нистрация – Вършец и към Об-
щински съвет – Вършец,
благодарение на които реали-
зираме идеите си.

Честит Празник на курорта,
минералната вода и Балкана!
На многая лета!

Инж. Иван Лазаров
Кмет на община Вършец

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ВЪРШЕЦ!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА
НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА И

БАЛКАНА – „ВЪРШЕЦ 2022“
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На 25 юни 2022 г., на 90-го-
дишна възраст ни напусна писа-
телят, журналистът, сценаристът,
нашият земляк Никола Статков.

Почетният гражданин на об-
щина Вършец, член на Съюза на
българските писатели Никола
Статков, е роден на 1 юни 1932 г.
в с. Долна Бела речка, област
Монтана.

Завършва гимназия във Вър-
шец и Юридическия факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“.

Започва работа като съдия в
столицата, четири години е жур-
налист във вестник „Вечерни но-
вини“ и над 30 години в
Българската национална телеви-
зия, главен редактор е на кино-
програмата.

Но той е и писател с огромно
творчество. Издава поредица от
сборници с разкази: „Лъжата, че
си живял“, „От Бога до дявола“,
„Всеки ден не е петък“, „Лю-
бовни разкази“ и др.

Написва прекрасните романи:
„Ден като нощ“, „ Белег без
рана“, „Отмъщението“ и „Стоте
ключа“.

Автор е на сценарии за игрални
филми, като „Господин за един
ден“, „Темната кория“, „Два-
мата“, телевизионния сериал
„Неочаквана ваканция“ и др.

В разказите му прототип на не-
говите герои са живи хора (по
това време), като Мито благата
дума, Мика бялата гълъбица,
Петър клюсата и др. Срещат се
често имената на селата от об-
щината. Четем и имена на наши
местности – Червени камък, Об-
реща, Венеца, Котля и др.

Любовта, обичта към родния
край, е същностна черта на

целия негов живот.
Спомням си далечната 1983 го-

дина, когато беше представен не-
говия сборник с разкази
„Лъжата, че си живял“. Творчес-
ката среща се състоя в обшир-
ната зала на бившата
сладкарница „Хавана“ в сградата
на несъществуващото вече кино
„Христо Ботев“. Беше пълно с
хора, дори по стълбите стояха. В
срещата участваха дейци на кул-
турата от областния град (тогава
Михайловград), групата се во-
деше от председателя на област-
ния народен съвет.

През годините, с активното
участие на ръководствата на чи-
талището, Община Вършец, Ан-
тифашисткия съюз,
пенсионерски клуб „Козница“,
десетки са неговите срещи с чи-
тателите. На тези вълнуващи
срещи той представяше своите
романи и сборници с разкази,
предоставяше на читалищните и
училищните библиотеки своите
книги.

Винаги, когато беше поканен,
взимаше дейно участие в об-
ществено-политическите меро-
приятия на територията на
общината.

През последните години, по-
ради възрастта и трудното му
придвижване, поддържахме ре-
довно телефонна връзка, той за-
почваше разговора с думите:
„Какво ново във Вършец, как е
Долна Бела речка?“

Докато сърцето тупти, творе-
цът, журналистът, остава верен
на себе си.

През 2021, 2022 година почти
всеки месец четяхме неговите
полемични статии във вестник
„Дума“.

Когато тази година на 1 юни
позвъних на нашия Кольо, за да
му честитя кръглата 90-годиш-
нина, не чух неговия глас – отго-
вориха ми, че той е тежко болен,
но ще му бъдат предадени позд-
равленията и пожеланията за
оздравяване.

Но за съжаление на 25 юни не-
говият земен път приключи.

Ние, неговите другари, при-
ятели, читатели, искрено скър-
бим!

Никола Статков си отиде, но съ-
твореното от него остава!

Антон МАТЕЕВ

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ОБИЧАШЕ
БЕЗПРЕДЕЛНО РОДНИЯ КРАЙ

Община Вършец информира
всички жители, които имат не-
потребни готварски и микро-
вълнови печки, ютии, бойлери,
перални, телевизори и/или
друго електрическо и елек-

тронно оборудване, че могат да
ги предадат за рециклиране.
Инициативата стартира на
15.08.2022 г. и ще продължи до
23.09.2022 г. включително. (

Отпадъците ще се предават
всеки делничен ден от 8:30 до
17:00 ч. в Общински детски
комплекс /ОДК/ на адрес: гр.
Вършец, ул. „Република“ №
108 /вход от улица „Харалампи
Генчев“.

За гражаните, които нямат

възможност да предадат стари
и непотребни електроуреди на
посочения адрес, община Вър-
шец организира безплатно из-
возване от домовете след
предварително обаждане на
тел.: 0878152246.

Кампанията е във връзка с
реализиране на дейностите
през 2022 г. по Програма за уп-
равление на отпадъците на Об-
щина Вършец за периода
2021-2028 г. Извозването на

предаденото на община Вър-
шец негодно за употреба елек-
трическо и електронно
оборудване ще се осъществи
на 26.09.2022 г. от организа-
циите по оползотворяване
„Екобултех“ АД и „Надин
Холд“ ЕООД, съгласно дого-
вор за сътрудничество.

При възникнали допълни-
телни въпроси, моля свържете
се с Общнска администрация -
Вършец на тел. 09527/22-22

или 0878152246.
След приключване на кампа-

нията Община Вършец ще
обяви събраното количество
излязло от употреба оборуд-
ване. Крайните резултати от
дейностите по кампанията са
намаляване на количеството
депонирани отпадъци, пестене
на суровини и ресурси за оси-
гуряване на чиста околна среда
за нас и нашите деца.

Нека бъдем отговорни!

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО
ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

На 3 август във фоайето на
НЧ „Христо Ботев 1900“ кме-
тът на община Вършец инж.
Иван Лазаров откри тематич-
ната изложба на Националния
литературен музей под надслов
„Българийо, аз всичко тебе
дадох…“. Тя е посветена на
живота и делото на Патриарха
на българската литература
Иван Вазов, а експозицията е
създадена през 2020 година по
повод честване на кръглата 170
годишнина от рождението на
Вазов.

Деца от начален курс на СУ
„Иван Вазов“ рецитираха ем-
блематичните стихотворения
от Ивaн Вазов „Аз съм бъл-
гарче“, „Де е България“, „Език
свещен на моите деди“ и др.

Изложбата съдържа 20 доку-
ментални пана, които прослед-
яват основни моменти от
житейската и творческа био-
графия на Иван Вазов. Специ-
ално място в изложбата е
отделено на семейството на
поета – майката Съба Вазова,

братята – ген. Владимир Вазов,
ген. Георги Вазов и д-р Борис
Вазов. Проследен е животът на
Иван Вазов като емигрант в Ру-

мъния; престоя му в Свищов,
Русе, Берковица; годините,
които Вазов прекарва и твори в
Пловдив; изгнаничеството в
Одеса и появата на първия бъл-
гарски роман „Под игото“; ус-
тановяването му в София.

В изложбата са представени
заснети ценни експонати от къ-

щата музей „Иван Вазов“ –
София, знак за безпределната
обич и признателност на целия
български народ към Иван
Вазов – Сребърната лира с
венец, дар от Юбилейния ко-
митет, орденът „Св. Св. Кирил
и Методий“, Царският указ, с
който Вазов е обявен за Наро-
ден поет, поздравителни ад-
реси и др.

Снимки, ръкописи, кореспон-
денция, спомени от роднини и
съвременници допълват визу-
алния разказ за забележител-
ната литературна дейност на
Патриарха на българската ли-
тература и участието му в об-
ществения и политически
живот в следосвобожденска
България. Акцент в изложбата

са творческите срещи, при-
ятелства и съвместна работа на
писателя с големите български
общественици – Константин
Величков, Иван Евстратиев
Гешов, проф. Иван Д. Шишма-
нов.

„Мисля, че всеки от нас ще
открие в тази изложба за себе
си частица от личността на
Вазов и частица от любовта му
към България“, каза при откри-
ването на изложбата директо-
рът на Националния
литературен музей Атанас Кап-
ралов.

Изложбата е осъществена
благодарение на финансовата
подкрепа на Министерството
на културата на Република Бъл-
гари и беше на разположение
на зрителите до 30 август 2022
г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗЛОЖБАТА „БЪЛГАРИЙО, АЗ ВСИЧКО ТЕБЕ
ДАДОХ…“ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН

МУЗЕЙ ГОСТУВА ВЪВ ВЪРШЕЦ
На 90-годишна възраст почина

писателят-землак Никола Статков

IN MEMORIAM



Деветдесет и един поети
от цялата страна взеха учас-
тие в V-тия юбилеен лите-
ратурен всебългарски
конкурс, организиран от
Община Вършец на името
на родения в града автор на
текста на песента „Усмив-
ката“.

Конкурсът е подкрепен от
„Фондация Лъчезар Стан-
чев за поезия“ – съоргани-
затор, Национален
литературен музей, Алма-
нах „Огоста“, БНР „Радио
Видин“, Регионална биб-
лиотека „Гео Милев“ –
Монтана и Вестник „Вър-
шец“.

Крайният срок за изпра-
щане на сонетите бе 17 юли,
а обявяването на имената на
отличените автори и произ-
ведения и връчването на на-
градите се проведе на 4
август пред НЧ „Христо
Ботев – 1900“ във Вършец,
като част от Празника на ку-
рорта, минералната вода и
Балкана – „Вършец 2022“.
На церемонията присъст-
ваха кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров,

секретарят на Общината
инж. Даниела Тодорова и
председателят на Общин-
ски съвет - Вършец инж.
Анатоли Димитров.

Творбите от тазгодишното
издание на амбициозния ли-
тературен форум бяха оце-
нени от жури в състав:
Кристин Димитрова – пред-
седател, Атанас Капралов и
проф. Румяна Л. Станчева.
Оценяването на произведе-
нията беше напълно ано-
нимно.

Има разлика между тазго-
дишния сонетен конкурс
„Лъчезар Станчев“ и мина-
логодишния. Миналата го-
дина кандидатстваха 67
сонет, а тази – 91. Личи и
разширяване в географията.

„Много сонети дойдоха
от чужбина. Това се виж-
даше и по време на аноним-
ната фаза на конкурса,
защото темата за еми-
грантството многократно
ни връщаше към себе си“,
сподели председателят на
журито Кристин Димитрова

Нараства и разнообраз-
ието във формата. „Итали-

ански сонети с октет и
секстет, английски с три
четиристишия и героичен
куплет, вариации в хорей
или амфибрахий, дактил,
анапест. Единственият
конкурс за сонети в Бълга-
рия се разгръща“, допълни
Димитрова.

Темите също са разнооб-
разни: изгнанието, любовта,
смисълът на живота, приро-
дата, приятелството, смър-
тта. „Отличили сме тези
сонети, при които индиви-
дуалното мислене се съче-
таваше с най-умелата
форма. Отличили сме отли-
чаващите се“, подчерта
председателят на журито.

„Истински рицарски по-
етичен турнир се проведе
във Вършец!

В анонимно изпратените
за конкурса почти 100 со-
нета се насладихме на кла-
сически трубадурски песни,
всяка в търсене на краси-
вото и на житейските па-
радокси. Финалният избор
на журито не беше лесен
измежду повече от 30 със-
тезаващи се за наградите
заглавия“, каза проф. Ру-

мяна Л. Станчева – член на
журито и дъщеря на Лъче-
зар Станчев, която беше
водещ на церемонията по
награждаването..

Първа награда, грамота и
парична премия от 300 лева
получи поетесата Нели Ста-

нева за произведението й
„Втори емигрантски сонет“.

Втора награда с грамота и
парична сума от 100 лева
получи Валери Станков за
сонета „Безсмислен сонет“
.

Отличия с грамоти полу-
чиха Милчо Петров за
„Влакът към детството“ и
Цветелина Маринова за
„Сонет за любовта“.

Осемнадесет подбрани
произведения от всички
участвали в конкурса со-
нети, са включени в малък
сборник „Лъчезарни сонети
2022“, издаден от фондация
„Лъчезар Станчев за по-
езия“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

За четвърта година по ини-
циатива на кметство – с.
Долно Озирово и местното
читалище „Просвета“ се
проведе фестивалът „На

весел празник в село Долно
Озирово“. Жителите и гос-
тите на празника бяха позд-
равени от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров.

По стара традиция на
Илинден с. Долно Озирово
празнува своя събор. Но
промяната в Църковния ка-
лендар смени датата на Св.
Пророк Илия, чието име
носи храмът на селото и
сега тя е 20 юли.

Тази година във фестивала
участие взеха рекорден брой
изпълнители, общо 140
участници се изявиха на
сцената на фестивала в се-
лото. Част от тях бяха: НЧ
„Просвета“ с. Долно Ози-
рово, мъжка вокална група
„Българи“ при НЧ „Христо
Ботев 1900“ - гр. Вършец,
група за народни песни
„Китка“ при НЧ „Просвета
1935“ - с. Спанчевци, пев-

ческа група при НЧ „Про-
света-1931“ - с. Черкаски,
танцов състав при НЧ „
Пробуда-1934“ кв. Зано-
жене“. група за народни
песни и танцов състав „Сте-
шер“ при НЧ „ „Просвета-

1922“ - с. Горно Озирово,
група за народни песни и
младежки танцов състав при
НЧ „Съгласие-1899“ - с.
Липен и народната певица
Петя Илиева.

Спас ЗАРЧЕВ
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ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „НА ВЕСЕЛ ПРАЗНИК
В С. ДОЛНО ОЗИРОВО – ИЛИНДЕН“

КОНКУРСЪТ „НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ
ЗА СОНЕТ – ПЕСЕН“ НАВЪРШИ ПЕТ ГОДИНИ

ВТОРИ ЕМИГРАНТСКИ СОНЕТ

Аз си тръгвам оттук, точно както тогава
преди четвърт век, в зноя на месец тринайсти.
Със билет за глада, до прозореца вляво,
с малък куфар, изопнат от чувство за край.

Пак разказвам на пътя, че няма такава
страна – само спомен със ръбесто име.
Че покрита от грубия плащ на държавата,
тя – родината – вече съвсем е невидима.

Че от светлите корени там е пораснала
тъмна плевел, рушаща душата и къщите,
тъмна плевел, изринала моето място.

Че без допир до почвата пак се превръщам
в странстващ облак безмълвно нещастие,
устремен към едно невъзможно завръщане.

Нели СТАНЕВА
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Ежегодно организираната от
Община Вършец „Алея на за-
наятите“ по време на Празника
на курорта, минералната вода и
Балкана тази година, подобно
на миналогодишната, беше по-
скромна откъм участници, но

затова пък бе ярка, слънчева и
изпъстрена с багри и настрое-
ние.

Седемнадесет майстори зана-
ятчии от Вършец, Троян,
Ловеч, София, Берковица, Пле-
вен, Монтана, с. Антимово -

Видинско, с. Дисевица - Пле-
венско и с. Згориград - Врачан-
ско показаха таланта си на 6
август пред жителите и гостите
на курортния град.

Вършец беше представен от
Ангел Паунов - художествена
обработка на дърво, Ивайло Го-
ранов - изработка на градински
и кухненски столове, Калина
Гълъбова и Никол Йорданова –
рисунки и гривни.

Радка Вацева и Татяна Елен-
кова бяха изработили бижута
от естествени камъни и крис-
тали, Валя Ганчева – народни
носии, Галя Георгиева -Кръста-
нова - аксесоари за коса (диа-
деми и шноли).

Володя Станков представи
дърворезба и керамика, Корне-
лия Петрова – плетива и бъл-
гарска бродерия, Георги

Костадинов – книги, Ивайло
Борисов – билкови смеси, Сил-
вия Томова – изделия от
сребро, Гица Трифонова – би-
жута от стомана, Диляна Мето-
диева – мед и пчелни продукти,
Венци Маринов - тениски.

На майсторите-производи-
тели бяха връчени грамоти за
участие в тазгодишното изда-
ние на „Алеята на занаятите“
от името на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МАЙСТОРИ ЗАНАЯТЧИИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ПОКАЗАХА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА СИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

За втора поредна година в
рамките на традиционния
Празник на курорта, минерал-
ната вода и Балкана, Община
Вършец организира фестивал
под надслов „Бабините гозби“.

Кулинарната надпревара се
проведе на 13 август в Боровия
парк на Вършец, при „Горски
кът“.

Тази година тематичното със-
тезание бе посветено на хляба,
който за българите е свещен и
незаменим, той е характерна
черта от националната ни
идентичност, съхранена и
предавана като наследство
през поколенията. Хлябът оли-
цетворява общуването, споде-
лянето на ценностите, общите
стремежи, дом, съдба, затова
народът ни мъдро е казал:
„Няма нищо, по-голямо от
хляба!“

Многозначността на хляба си
личи от това, че той е не само
ежедневна и обредна храна, но
и приготвянето му се свързва с

най-съкровени и чисти посла-
ния, символи, които трябва да
осигурят живот, плодородие,
изобилие.

Днес, въпреки технологичния
прогрес и изменения бит на
българина, той пак не сяда на
трапезата си без хляб, приготвя
с любов погачи и пити за всеки
празник в живота си и тради-
ционно продължава да пос-
реща дори и
най-високопоставените гости с
хляб и сол.

В конкурса бяха представени
12 погачи, сред традиционните
солени имаше и една сладка
погача.

Десет майстори-кулинари от
град Вършец, селата на об-
щина Вършец и от София
предоставиха за оценка своите
печива (две от претендентките
участваха в конкурса с по две
погачи).

Творенията бяха дегустирани
и оценени от жури с председа-
тел Иван Христов – майстор

готвач и членове: Росица Пет-
рова – главен готвач и Венцис-
лав Радевски – собственик на
„Мандра Вършец“ и спонсор
на конкурса.

Погачите бяха оценявани по
три основни показателя: вън-
шен вид, трудоемкост при при-
готвянето им и вкусови
качества.

Поради голямата конкурен-
ция и трудния избор на жу-
рито, бяха присъдени две
първи, две втори и две трети
награди.

Първото място си поделиха
Десислава Славова от Вършец
и Наталия Николова от София.
И двете претендентки за награ-
дата участваха в конкурса с по
две погачи.

За всички шест победители в
конкурса бяха осигурени на-
гради – ваучери на стойност от
50 до 100 лева за покупка на
млечни продукти от фирме-
ните магазини на „Мандра
Вършец“.

Докато журито заседаваше,
публиката се забавлява с из-
пълненията на младата на-
родна певица Беатрис
Русанова към НЧ „Иван
Вазов“ – гр. Берковица.

Намеренията на организато-
рите на кулинарния фестивал
са той да продължи да се раз-
вива и разширява, като темати-
ката му всяка година бъде
различна.

Евелина ГЕОРГИЕВА

На 11 август 2022 г., на сце-
ната на НЧ „Христо Ботев-
1900“ - гр. Вършец, Театрална
формация „Медека“ към чита-
лището представи най-новата
си постановка за деца със за-
главие „Болен здрав носи“.

Сюжетът на спектакъла е по
едноименната българска на-
родна приказка от Ран Боси-
лек, любима на всички малки
и пораснали вече български
деца, но тя бе поднесена от ак-
тьорите самодейци по ориги-
нален начин – със съвременни
интерпретации и случки от
вършечкото ежедневие.

Премиерата е дело изцяло на

местната трупа – хореогра-
фията, сценарият, постанов-
ката, режисурата и
музикалното оформление са
създадени от членовете на ТФ
„Медека“, без външни поста-
новчици и режисьори.

Премиерата на детската теат-
рална постановка „Болен здрав
носи“ е включена в Програ-
мата на тазгодишния Празник
на курорта, минералната вода
и Балкана – „Вършец 2022 г.“

В ролите видяхме Даниела
Лилова, Латинка Миронова,
Петя Горанова, Венислава Зам-
фирова и Таня Иванова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ
„МЕДЕКА“ ПРЕДСТАВИ

НАЙ-НОВИЯ СИ СПЕКТАКЪЛ
„БОЛЕН ЗДРАВ НОСИ“

КУЛИНАРИ ПРЕМЕРИХА УМЕНИЯТА
СИ В ПРИГОТВЯНЕТО НА ПОГАЧИ

Кулинарният фестивал е част от Празника на курорта,
минералната вода и Балкана във Вършец



За поредна година събрахме
безброй усмивки на децата и
гостите на село Спанчевци.
Въпреки мрачното време, на
лицата на малчуганите блес-
тяха искрени усмивки и
детски смях огласяше парка
в центъра на селото.

Спазихме традицията през
месец август да се проведе
еднодневен летен пленер
„Усмихнато лято“. Ден, в
който малки и големи деца да
рисуват своите картини, из-
пълнени с много пъстрота.

Празникът бе още по-въл-
нуващ, благодарение на фо-
кусите, игрите и танците с
аниматорите.

Всички художници полу-
чиха награди - раничка и ла-
комства. Радостта, която бе
изписана на лицата им от
приятното преживяване е
това, което ни мотивира
всяка година да организи-
раме детския пленер с много
желание и любов.

Най-сърдечно благодарим
на всички наши приятели,
които със своята щедрост ни
помогнаха да направим съби-
тието, толкова вълнуващо:
Община Вършец, в лицето на
кмета инж. Иван Лазаров,
„Мандра Вършец“ - Венцис-
лав Радевски, „Ара Колорс“ -
Румен Атанасов, Йонка и
Руслан Георгиеви, Радка и
Тони, Диана Вакарелска и

Добромир Добрев.
Специални благодарности и

на всички родители, баби, дя-
довци и деца, които помог-
наха в организацията.

Този празник за децата ня-
маше да се осъществи без
подкрепата, съдействието и
всеотдайността на кмета на
село Спанчевци Емил Ива-
нов.

Катерина ДАВИДОВА
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„УСМИХНАТО ЛЯТО 2022 Г.“ В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

За десета юбилейна година
Община Вършец и Конна база
„Вършец“ организираха от-
крит турнир по прескачане на
препятствия за купата на Об-
щина Вършец. Входът бе сво-
боден, а атрактивното събитие
се проведе на състезателен пя-
съчен плац край Вършец на
23.07.2022 г., като част от про-
грамата на Празника на ку-
рорта, минералната вода и
Балкана „Вършец 2022“.

В състезанието взеха участие
50 състезатели от 15 клуба от
цяла България.

Любителите на конния спорт
се насладиха на невероятното

майсторство на жокеите и се
възхитиха от перфектната и
професионална организация
на турнира. Стюардите, съ-
диите, гл. секретар и паркур-
майсторът бяха от
Националната федерация по
конен спорт.

Състезанието беше разде-
лено в 4 кръга.

Първото изпитание бе X пар-
кур с височина на препятст-
вията 80-90 см, второто
изпитание бе за 4-годишни и
по-възрастни коне, деца и ама-
тьори, третото: Jump and Drive
– последователно маневриране
между препятствия с кон и ав-

томобил и последният кръг –
надскачане.

В първия паркур победител
стана Ива Гетова с кобила Кон-
теса от ККС „Спартак“ - Пле-
вен, преодоляла препятствията
без грешка за време 60,15 сек.

Във второто изпитание първо
място зае Живко Митев с ко-
била Форина от ККС „Спар-
так“ - Плевен, без грешки от
препятствията за време 68,03
сек., в категория деца първото
място бе за Мария Крумова с
кобила Кави от ККС „Вършец
2014“, без грешки от пре-
пятствията за време 66,93 сек.,
а при аматьорите - Цвети Ка-
менова с кобила Корида от
ККС „Вършец 2014“, без
грешки от препятствията за
време 60,94 сек.

В третия кръг - Jump and
Drive, на първо място се кла-
сираха ездач Мария Крумова,
шофьор Таня-Мари Димит-
рова и кобила Велвет Принцес
от ККС „Вършец 2014“, с
крайно време 69,13 сек.

Заветната първа награда в ка-
тегория „надскачане“ грабна
младата надежда на ККС
„Вършец 2014“ – Мария Кру-
мова с кобила Кави, която се
представи по-добре от тре-
ньора си, прелитайки чисто
над 170-сантиметровото пре-
пятствие.

Победителите в турнира,
заели от І до ІV място в раз-
личните категории, получиха
купи, медали и парични на-
гради, осигурени от община
Вършец.

Раздадените паричните пре-
мии са на обща стойност 4 500
лева.

Спас ЗАРЧЕВ

Община Вършец, съвместно с
комплекс „Минкови бани“ про-
веде за втора година открит тур-
нир по тенис на корт за аматьори,
като част от Празника на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана „Вършец 2022 г.“

Турнирът се проведе от 23 до
25 август на тенис корта в ком-
плекс „Минкови Бани“ - с. Спан-
чевци.

В надпреварата взеха участие
12 състезатели от 4 града - Вър-
шец, Берковица, Козлодуй и
Смолян.

Николай Маринов от Вършец
спечели турнира, второто място
бе за Калин Петров от Вършец.
Полуфиналист стана Димитър
Георгиев (Вършец).

Заелите първите три места по-

лучиха купи, медали и парични
премии на обща стойност 1200
лева.

Спас ЗАРЧЕВ

ЗАВЪРШИ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА
ТУРНИРА ПО ТЕНИС НА КОРТ ЗА
КУПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

КОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА
ПРЕПЯТСТВИЯ ЗА КУПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ



В дните на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана „Вършец 2022“, Общината
зарадва най-малките жители и
гости на Вършец с традицион-
ното състезание за деца по май-
сторско управление на
велосипеди.

Атрактивната надпревара се
проведе на 2 август в „Слънче-
вата градина“ на курортния град,
като на стартовата линия се съб-
раха общо 32 участници, разде-
лени по пол и възраст в 4 групи:
момичета и момчета от 5 до 10
години и девойки и юноши от 11
до 15- годишна възраст. В стар-
шата възрастова група се яви
само една девойка участник, но
затова пък при малките велоси-
педисти желанието за участие и

ентусиазмът за победа бяха за-
трогващи.

Съдийската колегия включ-
ваше служители от Общинската

администрация: председател -
Георги Аврамов, главен съдия -
Даниела Лилова, главен време-
измерител – Ани Тачкова и член
–Милена Димитрова.

И този път, както миналата го-
дина, основен показател бе ско-
ростното изминаване на
набелязания маршрут, но също
така се отчиташе и майстор-
ството на малките велосипе-
дисти, чрез преодоляване на
различни препятствия и слаломи
по трасето. Изпитанията бяха
общо шест на брой.

Победители в различните кате-
гории станаха:

- момичета от 5 до 10 години:
Анастасия Георгиева;

- момчета от 5 до 10 години:
Андреас Георгиев, двукратен по-
бедител (от миналата година);

- девойки от 11 до 15 години:
Вилияна Димитрова, която за-
воюва отличието за трета по-
редна година;

- юноши от 11 до 15 години:
Георги Петков .

Класиралите се на първите три
места в двете възрастови групи
момичета и момчета получиха
грамоти и предметни награди,
осигурени от Община Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

По повод Празника на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана – „Вършец 2022 г“. се
проведе рисунка върху асфалта
на тема „Лято във Вършец“.

Над 70 деца от различни въз-
расти показаха Вършец, видян
през детските очи на алеята
пред сградата на ОбА - Вър-

шец.
Цветовете и багрите на творе-

нията грабнаха вниманието на
публиката.

Всички участници бяха награ-

дени с лакомства и материали
за рисуване, осигурени от Об-
щина Вършец.

Спас ЗАРЧЕВ

ДЕТСКА РИСУНКА НА АСФАЛТ
„ЛЯТО ВЪВ ВЪРШЕЦ“

На 20 август на футболното иг-
рище в Боровия парк на курорта
Вършец се реализира послед-
ният турнир от веригата на Бъл-
гарската асоциация по мини
футбол (БАМФ) Монтана - Sum-
mer Cup 2022, организиран със
съдействието на Община Вър-
шец.

Турнирът, провел се на 14 и 20
август във Вършец същевре-
менно е и за купата на Община
Вършец. Събитието беше възоб-
новено след двугодишна пауза и
се проведе в рамките на Праз-
ника на курорта, минералната
вода и Балкана.

В надпреварата премериха
сили 12 отбора: „Промил“, ФК

„Ботев“ – Брусен, ФК „Шурда-
ница“, „Ел Шадай“, „Пчелите“,
„Карнавал Бойс -Виво Мон-

тана“, КФК „Младост“, АФК
„Везирете“, „Хъс Лом“, „ВиК
Монтана“, ФК „Крушовица“ и

„Опълченците“ - Вършец
Получи се поредния празник

под знака на феърплея, съоб-
щиха от БАМФ – Монтана.

За трети път от четирите изиг-
рани турнира ФК „Шурданица“
спечели и направи хетрик с от-
личия.

В монтанския финал тимът на
ФК „Шурданица“ с треньор
Петър Петров (Перо) надделя с
4:1 над „ВиК“ Монтана.

В малкия финал (за 3 и 4
място) „Ботев Брусен“ победи
„Хъс Лом“ с 2:1 и спечели брон-

зовите медали.
За най-добър вратар беше из-

бран Даниел Първанов от ФК
„Шурданица“, най-атрактивен
състезател стана Цвети Недел-
чев, за звезда на турнира фено-
вете единодушно избраха
Красимир Георгиев, а гол май-
стор стана Мирослав Йорданов-
Джудиста.

Партньорството между БАМФ
и Община Вършец ще продължи
и през следващата година,като се
планира и по-мащабен турнир.

Турнирът е четвъртият от вери-
гата на БАМФ Монтана Summer
Cup 2022 (за купите на общи-
ните Вършец, Берковица, Чи-
провци и Монтана), като
първите два отбора спечелиха
квоти за финалите, които се иг-
раха на 28 август в Монтана.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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