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Поетичен
Приключиха поредните
археологически разкопки рецитал-конкурс
Крепостта “Калето” все още има с какво да изненада
археолозите, работещи по разкриване на пластовете история

ХРИСТИНКА НИКОЛОВА

На 28 септември от 17,30 ч. във Виенския салон
на хотел „Родина“ се проведе заключителният етап
на общинския рецитал-конкурс „Жената – майка и
любима“ – 13-то издание.
В традиционния конкурс, организиран и провеждан по инициатива на Общинския съвет на БСП –
Мездра, участваха 8 поетеси от Общината.
Сред специалните гости бяха кметът на Общината инж. Генади Събков, д–р Илияна Михайлова и
инж. Дeлян Дамяновски.
Д–р Михайлова заяви, че всяка година се провежда конкурсът за поезия „Жената – майка и любима”,
защото жената е тази, която дарява живот.
На конкурса бяха рецитирани стихотворенията
„Жена” – Милка Лалова, „Вливане” – Рени Митева, „Тишина” – Тодорка Василева, „На мама” – Калина Петрова и много други.
След рецитала победителките, излъчени от жури,
съставено от членовете на Съюза на българските
писатели Йордан Милев и Лъчезар Еленков, бяха
наградени. Първо място спечели Рени Митева, второ – Тодорка Василева и трето – Калина Петрова.
На всяка от участничките беше връчена грамота и
роза в знак на уважение.

О

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

громен успех пожъна
поредната археологическа мисия, разкрила много интересни факти около миналото на града ни.
За кратките 4 дни усилена работа, екипът на археолога д-р Сергей Торбатов успя да открие уникални находки, сред които много монети, повечето от които от други провинции, търгували и преминавали през естествения път от Ескус към Сердика.
„Работим тук от 2005
г., с известно прекъсване. Кандидатствахме с
проект пред Министерство на културата, но за
съжаление не ни отпуснаха средства и за това
разкопките ни ще са само
една седмица, но въпреки малкото време резултатите са впечатляващи.
Обектът е изключител-

но богат и предвид консистенцията на почвата артефактите са изключително добре запазени.
Най-впечатляващи са т.
нар. вутивни дарове, които съответстват на светилищния период на този
обект. Сред находките намерихме много монети, оловни тежести от
рибарска мрежа, използвана за ритуални жертвоприношения на светилището, бронзов стилус,
с който се е пишело на
дървени плочи, както и
част от статуетка на бог
Хермес. Частта е прекрасен шедьовър на ювелирното изкуство и представлява ръка, държаща кесия с пари. Изработена е
от масивен бронз. Такава
находка, свързана с бог
Хермес, до сега тук не
е намирана“, разказа заместник-ръководителят
на разкопките докторант
Биляна Иванова от архе-

http://mezdra.bg

ологически институт и
музей към Българската
академия на науките.
Д-р Сергей Торбатов
сподели, че освен огромното количество бронзови монети, които са открити на „Калето“, са намерени много керамични
съдове, от които и уника-

лен култов съд с релеф от
вътрешната страна.
Очаква се от понеделник разкопките да продължи Георги Ганецовски, с което да се продължи разкриването на пластовете история, затрупани под зелената покривка на хълма.

Мисъл на броя:

„Историята има гаден навик - повтаря себе си, докато
не се научим да владеем нейната сила и да правим всичко така, както тя ни показва. Ние обаче имаме също гадни навици, един от които е да си мислим, че знаем всичко, да действаме първично и да не се позоваваме на това,
което някой, някъде, някога е преживял, асимилирал и
записал в аналите.”

Пол Питърсън

В този брой четете:
“Различната България”
стр.2
Внесени проекти
стр.2
Музиканти от три поколения стр.3
Големият човек и треньор стр.4
Кръщене в Кален
стр. 4
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Внесени проекти Единадесета

годишна среща

Реконструкция на път IV -16104 Зверино-Игнатица
Община Мездра внесе
три проекта в Държавен
фонд „Земеделие“, които се финансират от Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР)
2014-2020 г. Проектите са
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“- от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.
Трите проектни предложения за реконструкция
на улици и тротоари в града, рехабилитация и реконструкция на общински
път и реконструкция на водопроводната мрежа в четири села са на обща стойност 13 400 000 лв.
По първия проект се
предвижда полагане на
нова настилка и монтиране на нови тротоари
и бетонови бордюри на
два участъка от улиците

„Христо Ботев“ и „Александър
Стамболийски“
в Мездра, както и цялата
улица „Димитър Благоев“.
Общите площи на пътната
настилка, която трябва да
се положи е 11 531 кв. м.,
а на тротоарите - 4 763 кв.
м. Проектът предвижда и
повдигане на шахтите, отводняване, монтиране на
бордюри около дърветата, като се запазва действащата регулация. Стойността на проекта е 1 952
839.31 лв.
Реконструкцията
на
четвъртокласния път от
с. Дърманци до с. Ослен
Криводол е един от приоритетите на общинската администрация, поради което е включен в проектите за финансиране от
Програмата за развитие
на селските райони. Трасето е с дължина 13 840
м., като ще бъдат укрепени и пропаднали участъци от пътя между селата
Дърманци и Лик. Вторият

участък между гр. Мездра
и с. Руска Бяла е с дължина
500 м.Стойността на проектното предложение е
5 867 022 лв.
Високото ниво на ВиК
услугите и успешното управление на отпадъчните
води са важен показател за
качеството на живот, което
е в основата на третия проект, подготвен от община Мездра. Той предвижда реконструкция на водопроводната мрежа в селата Брусен, Зверино, Долна Кремена и Моравица,
както и пречиствателно
съоръжение в последното
населено място. В Брусен
ще бъде подменена 1 744
м. от ВиК мрежата, в Зверино – 1 246 м., в Д. Кремена – 2 395 м. и в Моравица
– 8 090м. При помпената
станция в с. Моравица, каптаж „Макрешница“, откъдето селото черпи вода,
ще бъде изградено и пречиствателно съоръжение.
Така ще се използват по-

ефективно водните ресурси и ще се подобри средата и качеството на живот
на над 3 500 души.
Проектът за реконструкция на ВиК мрежата на община Мездра събра максимален брой точки – 100.
Другите два проекта имат
съответно 67 и 65 т.
Финансова помощ по
подмярка 7.2 от ПРСР в
размер на 150 млн. евро,
е осигурена за строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на общински пътища и съоръжения,
а всяка община имаше възможност до 3 октомври
2016 г. да кандидатства с
максимум 3 проекта.
Стремежът на кметa на
Мездра инж. Генади Събков е да подобри качеството на живот на жителите на Общината и с грижа
към тях, търси всички възможности за финансиране, които предоставя Програмата за развитие на селските райони.

„Различната България“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Мездра е домакин на изложба на фотографа Асен Великов, озаглавена „Различната България”. Експозицията под
наслов „Един урок по български” бе представена
пред възпитаници на училището и техните преподаватели.
Експозицията на Асен
Великов е съставена от
няколко фотоса, хванали прекрасно красотата
на българския фолклор.
Портретите на младежи,
пременени в народни носии, носят топлината на
българския дух и доказват за пореден път непреходността на българска-

От 6 до 8 октомври се проведе XI годишна среща на местните власти в България, организирана от Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Мястото на събитието бе в черноморския курорт „Албена“.
Община Мездра бе представена от кмета инж. Генади
Събков, секретаря на Общината Севдалина Джамбазка,
директора на ОбП „Чистота” Николай Несторов, председателя на Общинския съвет в Мездра Яна Нинова и петима
общински съветници.
Една от основните цели на срещата бе представителите
на общините у нас да намерят по-добри решения на общите си проблеми, да проведат диалог с представители на централната власт, бизнеса и неправителствения сектор.
На срещата бяха обсъдени много важни въпроси, касаещи местното самоуправление. Възнаграждението на служителите в общинските администрации и изравнителните
субсидии бяха сред най-наболелите казуси, които министри и премиер трябва да разрешат.
Кметът на Общината инж. Генади Събков сподели, че
със сегашните нива на възнаграждение на служителите, заети в Общинска администрация, е много трудно да бъдат
задържани качествени и млади хора, които имат нужните
знания за справяне с трудностите пред публичния сектор.
В момента възнаграждението на един служител в Общинска администрация е с около 200-300 лева по-ниско спрямо
средната работна заплата на държавните служители.
По време на срещата бе подписано Споразумение за сътрудничество между НСОРБ и централната власт по отношение на най-дискутираните въпроси, за които в бъдеще
ще се търсят решения.
Срещата на местните власти поднесе и една добра новина - фирмата-доставчик, спечелила обществена поръчка,
е представила сметосъбиращата машина, закупена от Община Мездра. Сметосъбиращата машина ще бъде доставена тази седмица, след като преди това тя бе показана и на
традиционния Пловдивски технически панаир.

Писмо от редакционната поща

Среща с доброто
ЦВЕТАНА ЛИЛОВА, С.
ТИПЧЕНИЦА

Инвалид съм и много трудно се придвижвам с патерицата. Но преди седмица ми се наложи
да отида с автобус до Мездра. Като слязох, помолих чакащото ме момиче
да отиде до магазина отсреща и да ми купи някои
неща. Аз останах на ъгъла
на бетонната стена, точно
срещу павилиона за закуски, да я изчакам. И тогава се случи това, което страшно ме изненада.
От кръговото движение

се отби една лека кола и
спря до мен. Слезе млад
човек, има-няма 25 годишен, дойде до мен, усмихна ми се и ме попита: „Бабке, имаш ли нужда от помощ, да те преведа отсреща, ако трябва?“ Отказах,
защото не беше необходимо да минавам, но се изумих от постъпката на това
момче. Тя беше нещо рядко срещано в днешно време. Съжалявам, че не попитах за името му, за да го
напиша във вестника. Такива като него са достойни за пример.

Частна обява

Продавам павилион, контейнер, търговска
количка в Мездра /срещу РПУ/.
Телефон: 0898 911 295

Покана

та красота. Мездра е петият град в България, в който
гостува фотоизложбата на
Асен Великов. Преди това
тя е представена във Ва-
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рна, Бургас, Девин и Своге. Първите снимки, включени в експозицията, са от
2014 г., като постепенно
майсторът на фотоапара-

та я обогатява с нови фотографии.
Фотоизложбата на Асен
Великов ще остане в Мездра до края на октомври.

На 20 октомври /четвъртък/ от 13.30 ч. в
голямата заседателна зала на Общинска
администрация – Мездра, ще бъде представена
книгата на дипломата от кариерата Любомир
Шопов „Турският въпрос и държавната
сигурност на България“. Организатори на
представянето са общинските организации
на Национална асоциация „Сигурност“,
Български антифашистки съюз, Съюз на
ветераните от войните и НЧ „Просвета-1925“
в Мездра.

http://facebook.com/mezdra
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Програма за физическото Хубава работа, ама...
възпитание, спорта и туризма

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ зонно и нямаше да се стиг- ви Трифонов, напоследък

Многофункционалната спортна зала в сегашния си вид

Програма за развитие на
физическото възпитание,
спорта и социалния туризъм в община Мездра през
периода 2016-2019 г. разработва Общинската администрация. Проектодокументът, който предстои да бъде
внесен за разглеждане в Общинския съвет, бе обсъден
от Експертен съвет, включващ представители на администрацията, на спортни
клубове, учители по физкултура, треньори, състезатели,
спортни деятели и журналисти. В програмата са разписани нейните основни положения, стратегическа цел и
подцели, принципи, обхват,
финансово обезпечаване,
изпълнение, контрол и очаквани резултати. В основните положения са застъпени:
Стопанисване и рационално използване на материалната спортна база от
всички слоеве на населението; провеждане на активна пропагандна и организаторска дейност за внедряване на здравословен начин на
живот чрез системни занимания с физически упражнения и спорт, като неразделна част от битовата култура на всеки гражданин; активна подкрепа на съответните спортни клубове и други обществени териториални сдружения и организации за провеждане на тренировъчна и състезателна
дейност, както и други разнообразни форми на двигателна активност – туризъм,
активен отдих сред природата, съчетан с други форми
за осмисляне на свободното
време – събори, празници и
културно обществени мероприятия; осигуряване на необходимите средства за тези
дейности от общинския бюджет, собствени приходи на
обществените организации,
парични средства от различни външни донори.
Сред новостите в програмата са връчване на годиш-

ни финансови поощрения
на 10-те най-добри спортисти, Треньор №1 и Отбор на
годината в Общината. Предвижда се също учредяване
на целева годишна награда за „Спортист на годината”, „Треньор на годината” и
„Отбор на годината”, предложението е отличилите се
спортисти да получат по
1000 лв.
Утвърждаването на физическото възпитание, спорта
и социалния туризъм като
средство за подобряване на
здравето и физическата годност на населението, максималното
разширяване
дела на обхванатите в организирания спорт за всички
от разнообразни социални
групи, както и издигане на
спортния престиж на местните спортисти на регионално, национално и световно равнище, са сред залегналите стратегически цели на
Програмата.
Сред основните принципи на проектодокумента са
обвързване на физическото
възпитание и спорта и социалния туризъм със здравето на занимаващите се;
обединяване усилията на
обществени спортни организации и общинска администрация за създаване на
необходимите условия за
стимулиране заниманията
с физически упражнения,
спорт и туризъм; целесъобразно разпределение на
финансовите средства от
общинския бюджет и споделяне на отговорностите на местната власт в лицето на Общинска администрация и спортните клубове за реализацията на настоящата програма; широко разгръщане на демократичността и самоуправлението при формирането на
различните форми на сдружаване, както и при избора
на конкретните средства и
способи за практически занимания в зависимост от

възможностите и интересите на хората; осигуряване на системност и диференциран подход при заниманията с физически упражнения и спорт, като основа за физическото и духовно усъвършенстване и
изява на човека; комплексно обвързване на физическото възпитание и спорта със здравеопазването,
образователните, научните и културните институции в единна функционална система за увеличаване на нейното балансирано
въздействие върху всички
слоеве от населението.
С цел подобряване на материалната спортна база в
документа е заложено през
следващите три години да
бъде доизградено още едно
тренировъчно футболно
игрище на стадион „Локомотив” и да бъде довършена Многофункционалната
спортна зала, да се изгради
футболен терен, съблекални и трибуни в с. Моравица
и да се подпомогне оборудването със спортни уреди и
съоръжения на центрове за
занимания със спорт в селата.
Община Мездра ще продължи да подпомага финансово спортните клубове, съобразно утвърдените критерии, но при условие, че те
нямат данъчни задължения
към местната хазна, както
и борчове за транспортен
превоз към ОбП „Чистота”.
За финансовото обезпечаване на програмата ще се
разчита на общинския бюджет, както и на привличането на допълнителни средства чрез кандидатстване с
проекти по линия на ЕС,
по национални програми и
проекти на ММС и МОН,
на собствени приходи от
спортните клубове, спонсорство и дарения.
Програмата е поместена на Интернет страницата на Общината.

Пак се изложихме. Разбра
го целият цивилизован свят.
На последната права сменихме кандидата си за генерален секретар на ООН.
Впрочем, не го сменихме,
а прибавихме още един.
Сега си имаме двама, защото Ирина Бокова не пожела
да се оттегли. Това е нейно
право. Ако не беше толкова сериозна работата, щеше
да звучи смешно. Но не е за
смях, защото си е резил, откъдето и да го погледнеш.
Не съм от хората, които
дават акъл, пък и кой съм аз,
та да поучавам господа министрите! Но имам право
да кажа, че цялата тази метаморфоза можеше да ни се
спести, ако овреме /преди
година-две/ правителството ни беше оттеглило подкрепата си за госпожа Бокова и беше издигнало друга
кандидатура. Щеше да е ре-

не до сегашната анормална ситуация, която мнозина чуждестранни наблюдатели нарекоха „балканска“. Втората ни кандидатка може да притежава много добри качества, но самото ѝ издигане в последния момент показа на света
разделението на българската нация. Вместо да си изписваме веждите, си избодохме очите… Остава ни да
се надяваме Кристалина Георгиева да успее. Представям си, какво ще стане, ако
надделее в състезанието.
Но за това друг път. Въпросът е България да спечели.
Макар, че се съмнявам след
шоуто, което сами си организирахме и сами се превърнахме в несимпатични
главни герои.
Иначе, ако използвам думите на социолога Андрей
Райчев, изречени пред Сла-

Музиканти от три поколения

Рокаджии от три поколения се включиха в традиционния есенен рок купон в Мездра. Ресторантът
на хотел „Родина“ се оказа тесен за всички любители на тежката музика в нашия град.
Първи на сцената се качиха доайените на рок музиката в нашия край - врачанската група „Four Play
Gang”. Стойчо Атанасов
- бас китара, Тони Танков - вокал, Николай Вълков - китара, Никола Лавров - китара и Венцислав
Кръстев (Кебапа) - ударни
инструменти, изпълниха
вечно припяваните хитове
на Rolling Stones, AC/DC,
Deep Purple, Rainbow, ZZ
Top, Whitesnakе, Metallica
и др.
Мездренската
банда
ВИС „Галактика“ в състав:
Явор Хайтов - бас китара,
Петър Христов (Бандита)
- вокал, Ивайло Гаврилов

(Ивака) - соло китара, Валери Вълканин (Картофа)
- клавишни инструменти и
Владимир Петков - ударни
инструменти, заслужиха
аплодисментите на публиката с изпълненията си на
„Street of dreams”, “Soldier
Of Fortune” и на други култови рок парчета.
Купонът придоби заслужаващи уважение размери, когато на подиума се
възкачиха „Тримата тенори на рока“ - Николай
Живков, инж. Иван (Вачо)
Дамяновски и Бандо, които
„взривиха“ залата с „Химна на Мездра“ - „Smoke on
the Water”. Акомпанираха им виртуозите на китарата Красимир Бояджиев
(Ричи) и Ивака.
Най-приятна изненада
обаче поднесоха рокаджиите от подрастващото поколение – новосформираната
група „Бъз и лимон“, която подгряваше рок гиганти-

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg

нашите действия са израз
на подлост, глупост и унижение. Той спомена нещо и
за лицемерието на втората
кандидатка, но от уважение
към читателите, ще спестя
думите му.
А всичко останало наистина си е чисто наша, родна, българска работа. Защо
да се крием зад другите
балканци? Те не са ни виновни, че се изложихме и
този път.
П.П.: Докато подготвяхме материала за печат,
стана известен резултатът от гласуването с цветни бюлетини в съвета за
сигурност на ООН. Първото място е за бившия
португалски премиер-министър Антонио Гутереш.
Ирина Бокова е на четвърта позиция, а Кристалина
Георгиева – на осма…
Коментарът е излишен.

Редактор: Павел Петров
Обществена редколегия:
Светла Дамяновска, Доброслав Стоянов, Иванка Начева, д-р Герго Цонков, Кирил Радовенски
Телефон за връзка: +359 876 109283 Хонорари не се изплащат;
Всеки автор е отговорен за материалите си;

те от Б.Т.Р. Мартин Събков
- бас китара, вокал, Теодор
Димитров - соло китара,
Йоан Маринов - ритъм китара, Денис Цолов - клавишни инструменти и Тервел
Калоянов - ударни инструменти, показаха на всички,
че с много желание, бъдещето на рок музиката в Мездра е сигурно. Младите
музиканти изпълниха кавъри на AC/DC, Metallica,
Guns N Roses и Nirvana, а
авторската им песен „И аз
бях хлапе“ доказа, че тези
деца са готови за голямата
рок сцена на България.
Както повелява традицията в рок концертите, групите „Four Play Gang” и
„Бъз и лимон“, чиято възрастова разлика е около 40
години, направиха уникален джем сешън, с което
показаха, че разликите в
годините не съществуват,
щом рокът е жив в душите
на музикантите.

Адрес на
редакцията:
Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27,
ет. 4, Радиоцентър

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Хоризонти

Интересно

Прочетено в старите
мездренски вестници:
„Честване в Мездра

Изминаха 35 години от първото предаване на нелеВ следващите дни
галната радиостанция „Народен глас“, която действарожденици са:
Доля Йотова, ст. специалист „Обредни дейности“ в
Общината – 18 октомври;
Георги Георгиев, поет –
19 октомври;
О.р полк. Любомир Попов, бивш началник на
„Транспортна полиция“ – 20
октомври;
Иван Тошев, общественик – 21 октомври;
Пламен Исаев, бивш
кмет на с. Руска Бяла – 28
октомври;
Димитър
Първанов,
бивш председател на ПК
„Труд“ – 28 октомври;
Светла Дамяновска, поетеса, председател на ЛК
„Христо Ботев“ – 31 октомври;

ше от територията на СССР и изигра голяма роля в борбата на българския народ против фашизма. По този повод скъпа гостенка на град Мездра бе Регина КашерДимитрова, съпруга на видния революционер Станке
Димитров-Марек – пламенният говорител и публицист
на радиостанция „Народен глас“. Другарката Димитрова бе придружена от Филип Панайотов, заместник-декан на Факултета по журналистика в Софийския университет.
Скъпите гости посетиха текстилния завод „Ст. Димитров“, където положиха цветя пред паметника на неговия патрон. Положени бяха цветя и пред паметника на Г.
Димитров на централния площад, след което в салона
на читалището се състоя тържествено събрание, посветено на радиостанция „Народен глас“.
Другарят Йордан Котов /първи секретар на ГК на БКП/
връчи на Регина Кашер-Димитрова почетния знак на
нашия град и я обяви за почетна гражданка на Мездра
Вестник „Искърска комуна“, бр. 18 (332) от 18 октомври 1976 г.

Исторически дати:

17 октомври 1969 г. – В Мездра е открита първата обща художествена изложба.
Участват 66 художници от цялата страна със 150 творби – 36 живописци, 18 скулптори и 12 графици. На фонда на бъдещата постоянна художествена галерия са подарени 50 от картините. Експозицията включва платна на Владимир Димитров – Майстора, Стоян Венев, Цено Тодоров, Борис Колев, Боян Петров и др.
18 октомври 1912 г. – Започва Балканската война.
19 октомври 1944 г. – Българската войска побеждава немските военни формирования край Страцин.
20 октомври 1981 г. – В София тържествено е отпразнувана 1300-годишнината от
основаването на българската държава.
21 октомври 1867 г. – Умира Георги Стойков /Сава/ Раковски, български революционер и просветител.
22 октомври 1855 г. – Христо Г. Данов поставя началото на организираното книгоиздаване в България.
24 октомври – Международен ден на Организацията на обединените нации. Влиза в сила Уставът на ООН.
25 октомври 1878 г. – Основан Българският червен кръст.
29 октомври 1914 г. – Умира поетът Пейо К. Яворов.

Едва ли ритуалът на светото кръщение е странен за някого, но за живущите в едно
малко село с нов храм това
е небивал празник. За кръстените в църквата „Св. Геор-

Скъпи читатели, отново стартираме нашата абонаментна кампания за Общински вестник „Мездра XXI век“ за оставащите месеци от 2016 г., както и за цялата 2017 г.
Цените за абонамент са както следва:
За 6 месеца - 3,60 лв.
За 12 месеца - 7,20 лв.
Абонаментната такса може да заплатите на касата в Информационен център Мездра (в сградата на Общинска администрация).
Предварително ви благодарим за оказаното доверие!

http://mezdra.bg

ги Победоносец” в мездренското село Кален Александър Анатолиев, Изабела
Анатолиева, д-р Христина
Вътова, Валентина Илчовска и Анатоли Иванов този

ден ще бъде запомнен с факта, че те са първите, приели
християнството в осветения
на 6 юли 2014 г. храм. Отец
Николай извърши светото
кръщене.

Хора, с които живеем

Големият човек и треньор

Снимка: Инж. Стефчо Симеонов

Абонирай се и спести!

4

Кръщене в Кален

Децата на Община Мездра

Михаил, 5 г. и Мадлен, 4 г.

14-28 ОКТОМВРИ 2016

Кметът на община Мездра инж. Генади Събков
връчи поздравителен адрес на доайена на леката
атлетика и почетен гражданин на гр. Мездра Георги Митев.
На връх рождения му ден
– 2 октомври, инж. Събков,
придружаван от съпругата
си, спортния експерт в община Мездра Жанета Маринова и близки приятели
изненадаха приятно рожденика, като уважиха тържеството по повод 70-годишнината му, отпразнувана в
град Берковица.
В поздравителния адрес
се отбелязва:
„Уважаеми г-н Митев,
Има хора, които съдбата е белязала през целия
си жизнен път да бъдат
отдадени безрезервно на
спорта, превръщайки го в
своя съдба.
Хора, които са възпитали поколения спортисти.
Хора без чиято всеотдайност постиженията на
леката атлетика в нашия
град не биха били толкова
значими и пред чийто труд
всички се прекланяме.
Един от тези хора за радост на град Мездра и СК
„Атлет“ сте Вие, г-н Митев!
Казват, че не бива никога
да се обръщаме назад. Но

във време на равносметка,
след 70 достойно изживяни години, щастливият човек обръща поглед към прекрасните спомени, с обещание да сбъдне всички
нови мечти и да си каже:
Всичко най-хубаво тепърва предстои!
Честит юбилей!
Бъди здрав, енергичен и
всеотдаен!“
Да отдадеш себе си на
една кауза, на една идея е
това, което отделя посредствените от великите личности. Георги Митев определено ще остане в мездренската летопис като
един от най-успешните треньори. Роден на 2 октомври
1946 г. в Берковица, бившият национален състезател
по лека атлетика решава, че
след края на своята активна
кариера ще се отдаде в отглеждането и възпитаването на истински шампиони.
Леката атлетика е спортът, донесъл най-много успехи и спортна слава на нашата община. Особено успешни са последните 20 години, в които бяха постигнати редица победи и успешни участия на регионално, национално и международно ниво, но навярно нищо от това нямаше да
се случи, ако не беше упоритостта и професионализма на един великан.
След като състезателната му кариера приключва,
през 1982 г. Георги Митев
започва работа в Ученическа спортна школа /УСШ/
в Мездра. Със своята всеотдайност,
целенасоченост, педагогическо майсторство и търпение бързо успява да увлече много
деца и леката атлетика се
превръща в любим спорт
за учениците в града, а и в
общината.
Безбройни са успехите
на трикратно награждава-

ния за „Треньор на Община Мездра“ и удостоен със
званието „Почетен гражданин на Община Мездра“
Георги Митев. През 1985
г. под негово ръководство
отборът на ОУ „Христо
Ботев“ е четвърти в България, на косъм от бронзовите медали. Силвия Александрова става шампионка на 100 м гладко бягане и
дълъг скок.
През 1986 г. в Мездра
юношите на УСШ триумфално се завръщат от Републиканско първенство
по четирибой “Дружба“.
Момчетата в състав: Красимир Диков, Слави Маринов, Иво Лалов, Любомир Океанов, Димитър
Нинов и Пламен Цветанов
донасят в Мездра златните медали. Умелото ръководство на Георги Митев
си проличава още веднъж
– командата се класира на
четвърто място на международния турнир в Хавана
– Куба, като Иво Лалов е
трети на скок височина.
През 1989 г. вече цяла
България, както и много
държави по света говорят
с уважение и респект за
възпитаниците на УСШ.
Републиканската щафета
„Радецки“, на която трикратни победители са мездренски лекоатлети, допълнително
утвърждава авторитета на Мездра в
графата лека атлетика.
Успехите на Георги Митев в създаването на шампиони в леката атлетика
могат да се проследят и
до ден днешен. Митко Ценов, Йоло Николов, Слави Маринов, Борис Воденичаров, Цветан Генков,
Цветан Станкулов, Силвия Петрова и още много
други дължат успеха си на
всеотдайността и безкористността на един голям
човек.

http://facebook.com/mezdra

