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РУМЕН РАДЕВ - 72%, АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ - 27%РУМЕН РАДЕВ - 72%, АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ - 27% ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА КАНДИДАТ-
ДЕПУТАТИТЕ ОТ ОБЩИНАТА

ДЕТСКИ ЕКОЦЕНТЪР СЪГРАДИХА В ОСЛЕН КРИВОДОЛ 
Кметство Ослен Криво-

дол приключи изпълне-
нието на Проект „Изграж-
дане на детски център за 
екологично обучение в 
с. Ослен Криводол и за-
здравяване на връзката 
дете-природа“. Той беше 
одобрен за финансиране в 
началото на тази година в 
конкурса на тема „Обичам 
природата - и аз участ-
вам”, организиран от Ми-
нистерство на околната 
среда и водите и от Пред-
приятие за управление на 
дейностите по опазване на 
околната среда в рамки-
те на Националната кам-
пания „За чиста околна 
среда - 2021“. Проектът е 
реализиран с целеви сред-
ства в размер на около 10 
хил. лв., с парични даре-
ния и с доброволен труд 
на жителите на селото. 

Детският център е изгра-
ден в двора на кметството 
и е с площ около 1400 кв. 
м. Дейностите по проекта 
включват: почистване на 
терена от клони, храсти, 
листа и замърсявания от 
строителен и битов харак-
тер; почистване на място-
то, предназначено за оп-
итно поле и засаждане на 
около 25 предимно диви 
плодни дръвчета, подхо-
дящи като подложка за 
ашладисване; почистване 
на шадравана; запълване-
то му с хумус и пръст и 
оформянето му като моги-
ла, върху която са засаде-
ни билки - невен, лаванду-

ла, градински чай, мента, 
риган, здравец; облицова-
нето му с каменни плочи и 
оформяне на пътека около 
него, почистване и рес-
тавриране с нови каменни 
плочи на съществуващия 
извор, изграждане на ар-
мирана бетонова площад-
ка и облицоването й с ка-
менни плочи, монтиране 
на дървена беседка, пред-
назначена за учебен цен-
тър на открито, на 4 пейки 
за отдих и на 3 навеса, тип 
„Пергола“; почистване на 
съществуваща пътека и 
изграждане на нови алеи с 
каменни плочи, които во-
дят до извора и до билко-
вата могила, изграждане 
на компостер, в който ще 
се събира цялата органика 
и зелени битови отпадъци 
от двора на кметството и 
от селото. Готовият ком-
пост ще се използва както 
за наторяване на дръвче-

тата и билките в еко цен-
търа, така и от жителите 
на селото, монтиране на 
11 къщички за птици, на 
7 дървени кошчета за бо-
клук и на информационни 
табели с цветни снимки и 
информация за билките, 
дърветата, птиците и жи-
вотните в района. 

„Благодарение на този 

проект, от едно занема-
рено и обрасло с бурени 
пространство, дворът на 
кметството се превърна 
в красив и желан кът за 
отдих на жителите и гос-
тите на селото, сподели 
кметският наместник на 
Ослен Криводол Роман 
Иванов. Целта на проек-
та е чрез създаването на 
един автентичен приро-
ден център, изграден от 
естествени материали - 
камък и дърво, да се при-
общи младото поколение 
към дейности, свързани 
с опознаване, опазване и 
грижа за околната среда. 

Изграждането на по-
добен род центрове ще 
помогне на децата да се 
завърнат към Природа-
та. Така те ще се научат 
да отглеждат билки и да 
ашладисват овошки, да 
се грижат за храната си. 
Ценното е, че ще наблю-

дават и участват в кръго-
врата, като компостират 
органиката от растенията, 
която след като се пре-
върне в тор отново ще из-
ползват, за да подхранят 
растенията. Ще се научат 
да разпознават различ-
ните билки и да знаят за 
какво да ги използват. Но 
най-важното е, че ще си 
създадат  полезни трудо-
ви навици и ще заздравят 
връзката си със Земята. 

Този еко център наисти-
на стана много красив, но 
това, което го прави още 
по-ценен, подчерта Роман 
Иванов, е доброволното 
участие, което взеха жи-
телите на селото. Някои 
помогнаха с труда си, дру-
ги - като дариха парични 
средства. Изказвам огро-
мната си благодарност на 
всички, които помогнаха 
с доброволен труд за из-
граждането на центъра, 
както и на всички, които 

направиха парични даре-
ния и по този начин също 
станаха съпричастни 
към проекта. Специални 
благодарности на инж. 
Веселин Живков, който 
изработи безвъзмездно 
конструктивно становище 
за лека постройка, тип бе-
седка, както и на Нацио-
налния природонаучен 
музей в лицето на София 
Господинова, които ни 
предоставиха информа-
ционни табла и нагледни 
материали. 

Спокойно можем да ка-
жем, че Ослен Криводол 
вече има едно красиво, 
спокойно и чисто място, 
което освен за обучение 
на децата, можем да из-
ползваме и за отдих и раз-
ходка. Да ни е честито и 
разчитам на съзнанието 
на жителите на селото, че 
това място още дълго ще 
се запази толкова чисто и 
красиво, каквото е сега”.

Президентски избори 2021 - втори тур - резултати 

Кандидатпрезидентската 
двойка Румен Радев - Или-
яна Йотова, издигната от 
Инициативен комитет, пе-
чели категорично на бало-
тажа - това показват резул-
татите в община Мездра от 
втория тур на президент-
ските избори 2021, който 
се проведе на 21 ноември. 
Настоящият държавен гла-
ва и неговото вице бяха 
подкрепени от най-много 
избиратели - 4 372-ма, кое-
то е 71.81% от общия брой 
действителни гласове. 

Техните опоненти на 
балотажа - Анастас Гер-
джиков - Невяна Мите-
ва-Матеева, които също 
бяха издигнати от Иници-
ативен комитет, получиха 
1 657 гласа или 27.22% от 
действителните гласове. 

59 избиратели (0.97%) 

гласуваха с „Не подкрепям 
никого”. 

Радев бие по брой полу-
чени гласове Герджиков 
в 43 от 44-те избирателни 
секции, с изключение на 
с. Лютидол, където насто-
ящият президент има 37 
гласа, а ректорът на Со-
фийския университет - 39. 
За гр. Мездра съотноше-
нието е: 2 356 (74.20%) vs. 

785 (24.72%) гласа в полза 
на Радев, a в най-голямото 
село в общината - Зверино, 
250:128. 

Спрямо първия тур на 
изборите тандемът Радев - 
Йотова е получил 614 гласа 
повече, докато Герджиков 
- Митева-Матеева имат 30 
гласа по-малко. 

За сравнение: на бало-
тажа на президентските 

избори преди пет години 
Румен Радев - Илияна Йо-
това получиха 7 135 гласа 
(68%), а техните опоненти 
на втория тур - Цецка Цаче-
ва - Пламен Манушев (ПП 
ГЕРБ) - 2 912 гласа (28%). 

Избирателната активност 
в община Мездра на ба-
лотажа на президентските 
избори е 35.4%, докато на 
първия тур беше с около 
4% по-висока - 39%. От 
вписаните в избирателните 
списъци 17 242-ма изби-
ратели гласуваха 6 102-ма. 
Избирателната активност в 
гр. Мездра е 33.9%, а в 27-
те съставни села на общи-
ната - 37.15%. Най-висока 
избирателна активност - 
100%, е регистрирана в с. 
Крета. 

Недействителните бюле-
тини са само 14.

Парламентарните избори - 14.11.2021 г.

Централната избирателна комисия обяви резултатите 
от гласуването в изборите за народни представители 
на 14 ноември 2021 г., разпределението на мандатите 
на партиите и коалициите по многомандатни изборни 
райони в 47-ото Народно събрание и броя на получе-
ните предпочитания (преференции) за кандидатите по 
кандидатски листи в отделните изборни райони. 

Резултатите показват, че деветимата кандидат-депу-
тати от община Мездра, регистрирани за участие в 
предсрочните парламентарни избори през м. ноември, 
са получили общо 2 398 предпочитания. 

Най-много преференции - 1 183 (7.61%), има третият 
в листата на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ Мирослав Аспа-
рухов, който прескача прага от 7% от гласувалите за 
коалицията, но не размества листата и остава трети. 

На второ място се нарежда втората в листата на ПП 
ДПС Каролина Кьолер с 656 предпочитания (13.32%), 
която също минава 7-процентния праг, но отново не 
размества листата и остава втора. 

Трети с 226 преференции (4.59%) е единадесетият в 
листата на ДПС Мирчо Мирчев, а четвърти с 208 пред-
почитания (3.35%) - петият в листата на ПП „Има та-
къв народ“ Стефан Красимиров. 

На пета позиция с 84 преференции (8.81%) е четвър-
тият в листата на ПП ВМРО-БНД д-р Емил Младенов, 
който е събрал 84 преференции (8.81%) и благодаре-
ние на тази лична подкрепа има втори резултат в лис-
тата на „войводите“. 

Следват: Виктория Йотова - шеста в листата на КП 
„Изправи се БГ! Ние идваме!“, с 21 предпочитания 
(1.05%), Денолюба Иванова - четвърта в листата на 
ПП „Воля“, с 11 преференции (5.58%), Райна Ангелова 
- трета в листата на ПП „Глас народен“, с 9 преферен-
ции (3.36%) и Станислав Серафимов - трети в листата 
на ПП „Мир“, който не е получил нито една преферен-
ция. 

Разпределението на шестте депутатски мандата в 
Шести изборен район - Врачански е следното: Коали-
ция „ГЕРБ-СДС“ - 2 (Петя Аврамова и Красен Кръс-
тев), ПП „Продължаваме промяната“ (Деница Симе-
онова), ПП ДПС (Цветан Енчев), Коалиция „БСП за 
България“ (Александър Симов) и ПП „Има такъв на-
род“ (Георги Георгиев) - по 1.
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БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ  БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ  
НА ДОБРОТВОРЦИ ОТ ЗВЕРИНО НА ДОБРОТВОРЦИ ОТ ЗВЕРИНО 

По повод Международния 
ден без тютюнопушене, кой-
то се отбелязва ежегодно в 
третия четвъртък на м. ноем-
ври, доброволците от Клуб 
„БМЧК и приятели на Ис-
кърското дефиле“ и от Клуб 
„Творилница“ при СУ „Св. 
Климент Охридски“ - Зве-
рино организираха благотво-
рителна акция в подкрепа на 
детското отделение в МБАЛ 
- Мездра. Тазгодишната кам-
пания преминава под мотото 
„Да спечелим заедно: един 
месец без никотин!“. 

Младите добротворци по-
молиха всички срещнати пу-
шачи да се включат в иници-
ативата като спрат цигарите 
поне за един ден и дарят 
спестените пари за благо-
родната кауза. Под наставни-
чеството на ръководителите 

на двата клуба Петя Илиева 
и Маринела Илиева учени-
ците подготвиха 16 кутии за 
дарения, които бяха разпре-
делени в магазините в селата 
Зверино, Игнатица, Оселна 
и в Туристически комплекс 
Дядо Йоцо - с. Очиндол. 
Учениците и учителите в 

присъствено обучение също 
се включиха в инициативата 
като дариха средства, всеки 
според своите възможности. 

За да напомнят на пушачи-
те за вредата от тютюнопу-
шенето, доброволците изра-
ботиха макети на цигари и 
плакати с послания, насоче-

ДГ „МИР“ ДАРИ ХРАНИТЕЛНИ ДГ „МИР“ ДАРИ ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ НА СИРАЦИ ПРОДУКТИ НА СИРАЦИ 

Детска градина „Мир“ 
в гр. Мездра организира 
и осъществи дарителска 
кампания под наслов „До-
бротата няма граници!“ за 
набиране на пакетирани 
храни за нуждите на Дом за 

сираци „ Св. Николай“ при 
манастир „Св. Троица“ - с. 
Нови хан, община Елин Пе-
лин. Със съдействието на 
Лъчезар Иванов, родител на 
дете от ІІ възрастова група 
(4-5 г.) и на Петя Дамянова, 

старши учител в ДГ „Мир“, 
събраните пакетирани хра-
нителни продукти бяха до-
ставени в Дома за сираци. 

Екипът  на ДГ „Мир“ и 
Дом за сираци „Св. Ни-
колай“ изказват своята 
огромна благодарност на 
родителите на децата от 
детската градина, които се 
включиха в кампанията и 
дариха хранителни проду-
кти за живеещите в дома. 
Благодарим Ви! 

*** 
Дом за сираци „Св. Нико-

лай“ е построен към Българ-
ската православна църква и 

ни срещу вредния навик, а в 
първи, трети и четвърти клас 
се проведе здравна беседа и 
дискусия на тема „Как да по-
могнем на нашите родители 
в борбата с тютюна?“

Дарителските кутии ще 
бъдат отворени в навечери-
ето на Рождество Христово, 
а събраните средства ще бъ-
дат предадени на управите-
ля на мездренската болница 
д-р Соня Съботинова. 

Миналата година по слу-
чай Деня без тютюнопу-
шене добротворците от СУ 
„Св. Климент Охридски“ 
организираха благотво-
рителна акция в подкрепа 
на COVID отделението на 
МБАЛ - Мездра, а през 2018 
г. подкрепиха финансово ле-
чението на малката Сияна 
Маньовска.

се ръководи от Църковното 
настоятелство при Храм 
„Св. Троица” - с. Нови хан 
с председател архимандрит 
Йоан (отец Иван Иванов) 

От 1988 г. досега в дома, 
който е известен като 
„приюта на отец Иван“, са 
намерили подслон, топла 
храна и облекло повече от 
1000 души, изпаднали в за-
труднение. Голяма част от 
тях са сираци или деца от 
домове, които след навърш-
ване на пълнолетие оста-
ват на улицата без подслон 
и поминък. Стремежът на 
отеца е да ги подпомогне да 
се интегрират в обществото 
и да водят пълноценен жи-
вот.

Деца от село Игнатица осъществиха благотворител-
на акция в подкрепа на приюта за бездомни кучета в 
с. Долна Кремена, който се стопанисва от граждан-
ско сдружение „В помощ на животните в Мездра” 
(Animal Help). Под ръководството на Петя Тодоро-
ва, секретар на НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1919“, 
малките добротворци с големи сърца събраха сред-
ства и със съдействието на кмета на селото Иво Кос-
тов закупиха два чувала суха храна за кучета, която 
предадоха на стопаните на приюта. 

Междувременно в навечерието на Рождество Хри-
стово Сдружение „В помощ на животните в Мездра” 
организира Коледен базар. 

„За нас е изключително важна вашата подкрепа, 
обърнаха се по този повод от Animal Help - Мездра 
към приятелите на сдружението и на кучетата. За-
щото тази година сме решили да поставим начало-
то на един дълъг път, към нашата мечтана цел - ДА 
ИМАМЕ СОБСТВЕНА ЗЕМЯ, на която да ПОСТРО-
ИМ ПРИЮТ ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ. Пове-
че от всичко искаме да направим хубав и приветлив 
приют, подходящ за нуждите на нашите кучета. Да 
имат истински къщички, легла, здрав покрив, ток 
(както знаете от две години нямаме ток в приюта и 
използваме генератор), по-здрава ограда и да е удоб-
но за всекидневното почистване. 

Вече повече от 6 години плащаме всеки месец по 
200 лв. за наем, на мястото на което сме в момента, 
но, за съжаление, то не е наше и не можем да правим 
нищо на него, защото, сами разбирате, че да влагаме 
пари в имот, който не е наш и може по всяко едно 
време да ни изгонят, е абсурдно. Срещнахме се със 
собствениците на имота и поискахме да го купим, но 
ни беше поискана сума от 38 000 лв. Сами разбирате, 
че за нас е непосилно да намерим сами толкова мно-
го пари, но това не може да ни откаже от голямата 
мечта, която имаме! 

Напълно сме наясно, че с един Коледен базар няма 
да успеем, но надеждата, че те, онези ненужните 
за всеки, най-накрая ще имат мечтания дом, уми-
ра последна! Както и миналата година, така и сега, 
ще продаваме картини, които са ръчно рисувани с 
акрилни бои, на платно от 100% памук, с дървена 
рамка. Всяка неделя ще качваме по три картини. 
Картините няма да имат конкретна цена, а вие сами 
ще наддавате за тях. Всяка една картина ще има ми-
нимална сума, от която ще започне наддаването, коя-
то ще бъде написана под картината. Човекът, който 
предложи най-висока цена за картината, която е по-
желал, я получава. 

Искрено се надяваме и тази година да отворите 
сърцата си за нашите (вашите) кучета в приюта в 
с. Долна Кремена. Те ще са наистина щастливи, ако 
най-накрая успеем да им подсигурим дом, който те 
наистина заслужават! 

Благодарим Ви от сърце, че всяка година ни под-
крепяте!“ 

Повече информация за базара може да намерите на 
страницата на Сдружение „В помощ на животните 
в Мездра” във Фейсбук: https://www.facebook.com/
AnimalHelpMezdra

ДЪРВОТО НА ЖИВОТА КРАСИ 
НОВАТА ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ

Дни след Архангеловден 
в новия участък на пеше-
ходната алея по ул. „Ал. 
Стамболийски“, в зелените 
площи южно от водното ог-
ледало, служители на ОбП 
„Чистота“ засадиха най-ста-
рото лечебно дърво в све-
та - Гинко билоба (Ginkgo 
biloba), известно и като 
дървото на живота или на 
дълголетието. Това стана по 
инициатива на дългогодиш-
ния служител в Транспорт-
на полиция в града полк. 
Данчо Данов, понастоящем 
пенсионер, който от десети-
летия се занимава в свобод-
ното си време с овощарство 
и лозарство. За целта той 
подари млада фиданка от 
това уникално по рода си 
растение, което е познато 
на традиционната китайска 
медицина отпреди повече 
от 3 хиляди години, прихва-
ната от бившия възпитаник 
на ПЖИ - София от костил-
ка. 

„Обичам дърветата от ма-

лък, разказа полк. Данов, 
който през 60-те години на 
миналия век е завършил 
Селскостопанския тех-
никум в Габаре. Дядо ми 
Дано, на който съм кръстен, 
навремето е бил казанджия 
в Цаконица и се грижел за 
овощните градини в селото, 
засадени с есенки сливи. 
Така че увлечението ми по 
овощарството е по наслед-
ство… 

Преди три години отидох 
на почивка в комплекса 

на МВР „Тилия“ в курор-
та „Св. св. Константин и 
Елена“ край Варна. Като 
разбраха, че се занимавам 
с овощарство, хора, които 
бяха на почивка като мен, 
ме помолиха да видя едни 
стари дървета в парка на 
комплекса, за които не зна-
ят какви са. Заведоха ме и 
аз им казах, че тези вековни 
дървета са Гинко билоба. 

По това време на годината 
по клоните им имаше жъл-
то-зелени плодчета, които 

много приличат на джан-
ка - с голяма костилка и 
мека, месеста обвивка. На 
тръгване от санаториума 
си набрах няколко плодче-
та и като се прибрах вкъщи 
ги държах два-три месеца 
на слънце, за да пожълтеят 
напълно. Раздадох от тях 
на колеги производите-
ли на посадъчен материал 
от Мездра, Червен бряг и 
Монтана. И си прихванах 
фиданки по класическия 
способ - от костилка. 

Тази пролет станаха 50 
години, откакто съм жител 
на Мездра. В знак на бла-
годарност към този град, 
в който живея вече повече 
от половин век, подарявам 
това декоративно дърво, за 
да краси новата пешеходна 
алея. То е полезно повече за 
старите хора, но нека мла-
дите да се грижат за него и 
като остареят да си берат от 
листенцата и плодовете му 
с лечебна цел!“, пожела в 
заключение полк. Данов.

ДЕЦА ОТ ИГНАТИЦА ПОДПОМАГАТ 
ПРИЮТА ЗА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА 
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ХАНДБАЛИСТИТЕ - ОСМИ  ХАНДБАЛИСТИТЕ - ОСМИ  
В ЕСЕННОТО КЛАСИРАНЕ В ЕСЕННОТО КЛАСИРАНЕ 

В следващите дни рожденици са: 
• Д-р Илиана Михайлова, общински съветник - 
на 11 декември,
• Седефка Петкова, гл. експерт „Култура, спорт и 
туризъм“ в Община Мездра - на 12 декември, 
• Георги Луканов, бивш футболист на Локо (Мз) 
- на 12 декември, 
• Румен Тодоров, общественик - на 12 декември, 
• Яна Нинова, председател на Общинския съвет 
- на 13 декември, 
• Иван Иванчев, директор на ОУ „Христо Ботев“ 
- на 14 декември, 
• Инж. Стефчо Симеонов, председател на общин-
ската организация на СВВБ - на 16 декември. 

Приключи първият дял 
от шампионата по хандбал 
в „А“ РХГ мъже - сезон 
2021/2022. Единственият 
представител на Североза-
падна България - ХК Ло-
комотив (Мездра), който е 
съставен предимно от мла-
дежи до 19 г., завърши на 
осмо място в есенното кла-
сиране с актив от 2 точки 
и голова разлика 227:270 
(-43). При дебютното си 
участие в елита миналата 
година момчетата на тре-
ньора Евгени Йоловски 
също зимуваха на осма 
позиция, но с 2 т. и голово 
съотношение 217:282 (-65). 

Тази есен мездренските 
„железничари“ постигнаха 
една победа - срещу До-
бруджа (Добрич) с 43:32, 
и допуснаха седем загуби - 
от актуалния шампион Шу-
мен 61 (Шумен) с 27:40, от 
вицешампиона Осъм (Ло-
веч) с 28:37, от бронзовия 
медалист Локомотив (Гор-
на Оряховица) с 28:36, от 
Пирин-64 (Гоце Делчев) 
с 26:35, от Чардафон (Га-

брово) с 25:31, от Спартак 
(Варна) с 19:24 и от Левски 
(Левски) с 31:35. 

Листата на голмайсто-
рите на отбора оглавява 
руснакът Илья Буцких с 58 
точни попадения. Челната 
тройка на топреализато-
рите допълват неговият 
сънародник Иван Бусень 
с 51 гола и лявото крило 
Валентин Гачев с 39 гола. 
Следват: Милен Валенти-
нов - 29, Никола Кръстев - 
17, Владимир Михайлов и 

Йордан Тонов - по 11, Вла-
дислав Андреев - 6, Или-
ян Младенов - 2, Венелин 
Илиев, Кристиян Георгиев 
и Теодор Ангелов - по 1. 

Останалите състезатели, 
които защитаваха честта 
на мездренския клуб през 
есента са вратарите Деян 
Василев, Георги Вълков 
и Петър Ганев и полевите 
играчи Александър Буров, 
Габриел Георгиев, Деян 
Дачев и Йохан Марков. 

Начело в класирането на 

полусезона е Спартак (Ва-
рна) с 16 т., пред Шумен 
61 и от Пирин-64 (Гоце 
Делчев) с по 12 т. 

Междувременно мъж-
кият тим на Локомотив 
(Мездра) победи като гост 
втородивизионния Петър 
Бабев (Несебър) с 34:27 
в среща от 1/8-финалите 
на турнира „Купа Бълга-
рия“ 2022 и се класира за 
четвъртфиналите, където 
негов съперник ще бъде 
Осъм (Ловеч).

„А“ РХГ мъже 

НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ
Завърши есенният дял от 

първенството по футбол 
в Северозападната Трета 
лига. В класирането на по-
лусезона ОФК Локомотив 
(Мездра) е на 13-то място 
от 17 отбора със скромния 
актив от 13 точки и голо-
ва разлика 16:27, натрупан 
след 3 победи, 4 ремита 
и 9 загуби. За сравнение: 
миналата година „желез-
ничарите“ зимуваха на 
десета позиция, но от 18 
тима, с 23 т. и голово съот-
ношения 24:21 (7 победи, 
2 равенства и 8 загуби). 

Едноличен лидер е Спар-
так (Плевен) с 39 т, след-
ван от Севлиево с 36 т. и 
Бдин 1923 с 34 т. 

В 17-те си мача през ес-
енния полусезон локомо-
тивци постигнаха само 3 
победи: две на собствен 
терен - срещу Янтра (Пол-
ски Тръмбеш) с 2:0 и сре-
щу Ботев II (Враца) с 2:1 
и една като гости - срещу 
Етър II (Велико Търново) 
с 3:1, записаха 4 ремита: 
три у дома - 1:1 с Акаде-
мик (Свищов), 2:2 с Ювен-
тус 95 (Малчика) и 1:1 с 
Партизан (Червен бряг), и 
едно навън - 1:1 с Левски 
2007 (Левски), и допусна-
ха 9 загуби: три домакин-
ски - от Спартак (Плевен) 
с 0:2, от Локомотив (Гор-
на Оряховица) с 0:4 и от 
Севлиево с 0:1, и 6 като 
гости - от Павликени с 
2:0, от Пещера (Галата) с 

Северозападна Трета лига 

СЪЛЗА ЗА ВЛАДИ 
ПЕТРИЧЕВ 

In memoriam

Владко тръгна за там, откъдето връщане няма! 
Отнесе своята човещина, доброта, свенлива и крот-

ка усмивка и прекрасен остър ум. 
Той беше милостив човек. Милостив преди всичко 

към онези, които не можеха да се докоснат до не-
говия интелект и го поставяха в традиционните си 
определения за неудачник, за да прикрият собстве-
ните си комплекси. А всъщност той - Влади, носеше 
красотата именно на интелекта, на високата култура 
и образованост. Богатството да живееш със света на 
изкуството и науката не е дадено на всеки, но той го 
притежаваше. Не искаше и не съдеше онези, които 
нямат неговия взор, а приемаше и оставяше всеки 
да живее в собствения си свят, защото възприемаше 
хората просто такива, каквито са. 

На човеците като Влади Петричев не е дадено да 
бъдат строги началници. За него човещината и до-
бротата стояха високо над елементарния прагмати-
зъм в житейските отношения. Такава бе и неговата 
своеобразна човешка философия. Тя нямаше как да 
бъде разбрана и възприета в тези лишени от любов, 
алчно-прагматични времена. Да, той не се вписва-
ше в тези времена, защото светлият му душевен мир 
стоеше над простата елементарност. Носеше болка-
та от това, но не я споделяше. Тази болка го изгаря-
ше, но тя тлееше жестоко само в него самия. 

Влади, ти ще останеш в този побъркан луд свят с 
образа и великолепието на отворен, щедър и благо-
роден човек, на светъл и чист приятел. 

Твоето място ще е винаги сред нас, затова не каз-
ваме сбогом! 

Приятелите

2:1, от Вихър (Славяново) 
и от Бдин 1923 (Видин) с 
по 3:1, от Локомотив 1927 
(Дряново) с 1:0 и от Дре-
новец с 2:1. 

Неубедителното предста-
вяне на отбора през първия 
дял от шампионата се дъл-
жи най-вече на нередов-
ния тренировъчен процес, 
който водеха една част от 
основните състезатели, 
предимно по субективни 
причини. В резултат: мно-
зина от тях пропуснаха 
поредица мачове поради 
контузии или лишаване 
от състезателни права за 
дисциплинарни наказания. 
Разочарован от всичко 

това, в края на полусезона 
старши треньорът Нико-
лай Нинов подаде оставка. 

Междувременно Локо 
(Мездра) достигна до пър-
вия предварителен кръг 
в турнира за Купата на 
България (КБ), след като 
в областния етап елими-
нира като гост четвърто-
ешелонните Искър 1923 
(Роман) със 7:6 след изп. 
на дузпи и Огоста (Хай-
редин) с 4:2, след което 
на 1/32-финалите отстъпи 
у дома пред втородиви-
зионния Монтана 1921 с 
1:3, а в областния етап от 
турнира за Купата на АФЛ 
отстрани в Згориград Ми-

ньор 2017 с 3:2. 
Листата на голмайстори-

те на тима оглавява Ивай-
ло Златев с 6 точни попа-
дения (4 за първенството 
и 2 за КБ). Следват: Ли-
онел Матадос и Пламен 
Венелинов - по 5 (по 3 
за първенството и по 2 за 
КБ), и Николай Ганчев - 4 
(2 за първенството и 2 за 
Купата на АФЛ). По един 
гол имат Милко Милчев, 
Гроздан Илиев, Светослав 
Бонев и Стоян Иванов - 
за първенството, Генади 
Петров, Методи Янков, 
Мариян Кусев - за КБ и 
Паоло Петков - за Купата 
на АФЛ.

СКРЪБНА ВЕСТ 

На 20 ноември 
2021 г.

на 68-годишна 
възраст 
почина

Инж. ВЛАДИМИР                     
ЛЮБОМИРОВ 

ПЕТРИЧЕВ 
- един от основа-

телите и активен 
деятел на Пещерен 
клуб „Искър“ към 
Туристическо друже-
ство „Искър“ - Мездра (1982 г.), участник в редица 
национални и международни експедиции, в т. ч. в 
Чехословакия (1985 г.), Италия (1989 г.) и Албания 
(1992, 1996 г.); дългогодишен инженер и изпълни-
телен директор на Машиностроителен завод „Ис-
кър“; преподавател по информационни технологии 
в Професионална гимназия по механизация на сел-
ското стопанство.  

Изгубихме един добър, скромен и почтен човек, 
отдаден безрезервно на своята професия и на спе-
леологията, който оставя след себе си неизличима 
диря със своите дела.  

Община Мездра изказва съболезнования на 
близките, роднините и приятелите на почина-
лия! 
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ИНИЦИАТИВЕН И ДЕЙСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ИНИЦИАТИВЕН И ДЕЙСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ Река Искър (на лат. Oescus, на трак. Ескус, с предполагаемо 
значение „вода”) днес може да бъде оприличена на пандел-
ка, на която са нанизани различни по големина мъниста - 4 
язовира („Бели Искър“, „Искър“, „Пасарел“ и „Панчарево“) 
и доста ВЕЦ-ове - „Бели Искър“, „Искър“, „Мала църква“, 
„Пасарел“, „Кокаляне“, както и няколко малки ВЕЦ-а от 
Проект „Среден Искър“. И досега в някои нейни участъци 
може да се практикува рафтинг, но като цяло реката е пре-
градена на много места и „обуздана”, макар че когато про-
летните снегове се стопят, тя става буйна, дълбока, мътна, 
изкоренява дървета, събаря мостове и влачи всичко, което 
срещне по пътя си със страшна сила. 

В миналото реката е била плавателна (за сравнително мал-
ки съдове), а преданията разказват, че през Античността 
при съвременното село Лютиброд е имало голяма желязна 
врата, чиито „носещи колони” са били скалните масиви на 
природното образувание „Ритлите”, разположени на два-
та й бряга и крилата на тази речна порта са се затваряли и 
заключвали, когато враг е приближавал с лодки по реката. 
Друга легенда описва тази „врата” като мрежа, изплетена от 
дебели бронзови халки, която лежала, потопена на дъното 
на реката, а когато станело нужда да се затвори речният път, 
се впрягали 12 двойки яки волове, които изтегляли мрежата 
и така тя се изпъвала и преграждала реката. 

Самата река и прокопаното от нея Искърско дефиле са 
естественият път през планината (от Софийското поле към 
Дунавската равнина) и този път зорко е наблюдаван и охра-
няван през всички епохи (и досега по бреговете й могат да се 
видят крепостни руини). Реката в продължение на хилядо-
летия е дълбала масивите на Стара планина и е образувала 
Панчаревския и Искърския пролом, украсявайки ги с мно-
жество природни образувания и дълбоки пещери, за повече-
то от които се твърди, че съхраняват легендарното имане на 
Цар Иван Шишман. Последният владетел на Търновското 
царство и останките от неговата армия, отстъпвайки пред 
османските войски от столицата Търново по Искърското 
дефиле в посока Средец и Самоков, са се сражавали храбро, 
макар и безрезултатно и спомените за тези събития още жи-
веят в местните легенди и названия на местности - Царюви 
полени, Шишманов кладенец, Царюви ливади и т. н. 

Българското Средновековие е оставило ясни следи и от 
духовния живот по тези територии - скалните манастири, 
изсечени във варовиковите масиви на Искърския каньон 
отдавна са изоставени, но близо до реката и днес се нами-
рат и са все още действащи 6 манастира: Долнопасарелски, 
Кокалянски, Св. Николай Летни, Курилски, Черепишки и 
Струпешки/Тържищки. 

Новото време е прекосило Искърското дефиле с живопис-
но шосе и влакова линия, по които преди повече от 100 го-
дини е преминал прогресът и модерният начин на живот, 
но в археологическите пластове (под речните  наноси) и в 
паметта на местното население (в културните напластява-
ния) все още се съхраняват доказателствата и спомените за 
старите времена и за старите герои. 

Скалните рисунки при с. Царевец, крепостта „Калето”, 
Черепишкият манастир, древният Коритенград, природни-
ят феномен „Ритлите“, м. „Рашов дол“ и други исторически 
и природни забележителности в община Мездра са едни от 
най-скъпоценните „мъниста” от Искърския „наниз”. 

Светла Дамяновска

ЕСКУС-ИСКЪР 

Такава е кратката, но съдържа-
телна оценка за инж. Георги Да-
видков. Роден на 21.12.1945 г. в с. 
Долно Церовене, област Монтана. 
Завършва средно образование в 
Техникум по облекло - Враца и 
висше образование в ПЖИ „Тодор 
Каблешков“, бакалавър „Автома-
тика и телемеханика в жп транс-
порта“, и ВМЕИ „В. И. Ленин”, 
магистър „Далекосъобщителна 
техника“. 

От 1967 г. до 1977 г. работи като 
ел. механик в Ел. секция - Мездра. 
От 1972 г. до 1977 г. e ръководител 
на младежката организация в ЖП 
възел Мездра, а от м. април 1977 
г. до м. юни 1978 г. - на градската 
младежка организация. 

От 04.04.1979 г. до 19.06.1986 г. е 
заместник-председател на Изпъл-
нителния комитет (ИК) на ОбНС 
- Мездра, председател на който 
до 06.07.1982 г. е Марин Даков. 
Отговаря за духовната и иконо-
мическата сфера, търговията и 
услугите. Усилията му са насочени 
към подобряване на материалната 
база в търговията и осигуряване 
необходимите условия за издигане 
нивото на образованието и култу-
рата в общината. Между другото, 
като бивш железничар, работни-
ят му ден започва и завършва със 
строителството на Дома на желез-
ничаря. 

През този период са открити 
магазин  „Конотоп“, крайпътните 
заведения „Косматица“ и „Вои-
лица“. Благодарение на добрите 
отношения с ОКС - Враца, главно 
по стопански начин с участието на 
жителите на селата, са изградени 
нови търговски обекти в Люти-
брод, Царевец, Очиндол, Зверино, 
Старо село, Лютиброд, Руска Бела, 
Моравица, Боденец, Кален, Горна 
Кремена и Върбешница (два тър-
говски обекта само за три месеца 
- от копка до откриване!). 

Руска езикова гимназия „Мак-
сим Горки“ и ОДЗ „Металург“ - 
Елисейна стават Национални пър-
венци в образованието. Създадени 
са необходимите условия, за да се 
роди Песенен цикъл за Мездра и 
Мездренския край от композитора 
Спартак Бутански. 

Наред с това, при кметуването 
на Марин Даков, са завършени 
Домът на железничаря с приле-
жащия площад, който се ползва 
и в момента без основен ремонт, 
централният градски площад с 
водно огледало и пластика, лятно-
то кино в парка, пуснати са новият 
мост над река Искър, скоростният 
път за Враца и пътят за вр. Косма-
тица, построени са паметникът на 
Роза и Колката и допълнително 
водоснабдяване от Крапешкото 
езеро, изградено със стотици дни 
доброволен бригадирски труд. 
Мездренската селищна система 
и с. Ребърково стават национални 
първенци в хигиенизирането и 
благоустрояването. 

В резултат на чудесните взаи-
моотношения с ръководството 
на БДЖ, след 74-годишна екс-
плоатация на тази жп линия, на 
18.01.1982 г. е спряно движението 
на влаковете през гр. Мездра. 

От 06.07.1982 г. председател на 
ИК на ОбНС става инж. Цветко 
Ив. Петков. При неговото кмету-
ване влизат в експлоатация новото 
общежитие на РЕГ „Максим Гор-
ки“, пристройката на училището в 
Зверино, жп общежитието, супер-
маркет в района на жп блоковете. 

С привличането на изтъкнатия 
български хореограф Иван То-
доров е издигната на качествено 
ново равнище танцовата самодей-
ност към градското читалище и 
танцовият състав при НЧ „Васил 
Коларов“ завоюва званието „Пред-
ставителен“, световните сцени се 
отварят за него и за първи път ан-
самбълът прави успешно турне в 
Гърция. 

Продължава изграждането на 
канализацията на улици и на жи-
лища в Мездра, значителна част от 
които по стопански начин. Кметът 
отделя особено внимание на ико-
номиката. Стотици милиони са 
вложени в разширение на произ-
водствените мощности. С високи 
и устойчиви темпове се развива 
промишлеността. През 1983 г. и 
1984 г. общината става комплексен 
окръжен първенец по изпълнение 
на плана за социално-икономиче-
ско развитие. 

На 19.06.1986 г. инж. Давидков 
е избран за председател на ИК на 
ОбНС - Мездра. За разлика от сега, 
през тези години той и неговите ко-
леги съвместяват три длъжностти: 
Председател на ОбНС - законо-
дателният орган на общината, 
Председател на Изпълнителния 
комитет - колективният операти-
вен орган за ръководство и Кмет 
на общината. 

Като кмет инж. Давидков обръ-
ща специално внимание на кадри-
те. Освен опитни служители, успя-
ва да привлече млади, можещи и 
знаещи специалисти, с позиция и 
лично мнение: Камен Найденов, 
Йордан Иванов, Христо Цеков, 
Василка Недялкова, д-р Виолета 
Попова, Димитър Петров, Лев 
Митков, Димитър Воденичаров, 
Маргарита Кръстева, арх. Анета 
Гергова, Валентин Вълчев. В Об-
щинската администрация цари 
ред, спокойствие и сигурност. 

Издирени са всички земляци в 
окръга и в централните ведомства. 
След срещи, разговори и обсъж-
дане на проблемите е уточнено 
кой с какво може да помогне. Ден 
сряда става ден за срещи и решава-
не проблемите в столицата. Няма 
земляк, който да не помага! 

Три са основните проблеми по 
това време: водата, хлябът и със-
тоянието на общинската болница. 

Тъй като районът ни е карстов и 
сме „на опашката“ на водата от 
Бързия, общинското ръководство 
решава да направи ново водохва-
щане с изграждане на микроязо-
вир на реките Котленска, Ржанска 
и Джерньовница. Осигурено е 
проектиране, тръби за магис-
тралния водопровод от Черепиш 
до Мездра, една част от които са 
положени. Но идва демокрацията, 
псевдоеколози реагират, че язови-
рът ще съсипе природата и... 

Въпросът с хляба е решен като 
е осигурен проект, строител (с 
помощта на нашия земляк ген. 
Васил Василев) и финансиране. 
В резултат е пуснат в експлоата-
ция модерен хлебозавод с цех за 
закуски. За съжаление, в момента 
всичко това тъне в разруха… 

Поради изключително лошото 
състояние на материалната база и 
близостта до Враца, непрекъснато 
растат апепитите за закриване на 
мездренската болница. Предвид 
невъзможността да се осигури 
финансиране за нова сграда, е 
намерено компромисно реше-
ние. Намалени са полагащите се 
жилища за общината, пригоден 
е проектът за новооткритото об-
щежитие на гимназията и за една 

година е построена нова леглова 
база, в която е преместена старата 
болница. Построена е и монолит-
на пристройка с товарен асансьор. 
Осигурен е работен проект за 
свързващо тяло между легловата 
база и поликлиниката, в което са 
разположени истинските опера-
ционни и родилни помещения. 
Но при демокрацията се хващат 
да изграждат трафопост… И въ-
преки всичко, болницата я има и 
днес! 

Решен е въпросът с терена и е 
построена нова автогара. Разбира 
се, трябваше да се изгради и нова 
сграда в пикьорското, вместо 
ЛОК... Вместо това, досега е бо-
ядисана само подпорната стена! 

Със средства, осигурени от 
БДЖ, е проектирана и изградена 
Алеята на кестените във вида, в 
който, без всякакъв ремонт, е и 
до днес. Построен е супермаркет 
„Калето“, оформен е площадът 
около него, както и търговски 
комплекс на пл. „Македония“. За 
младите хора е открит диско-ки-
но-видео клуб в подземието на 
Хотел „Родина“ и е построена 
спортна площадка в гиманзията. 
Променена е организацията на 
движение и е благоустроен пл. 
„Македония“. За първи път АТЦ 
Мездра е включена в републикан-
ската автоматизация. 

Приключва строителството на 
комбинираните сгради в Крета, 
Очиндол, Царевец и Лютиброд. 
С помощта на ген. Кирил Велич-
ков са осигурени средства, про-
ект и започва строителството на 

комбинирана сграда (читалище) 
в Оселна. С доброволно участие 
на наши съграждани са изградени 
92% от канализацията на улична-
та мрежа в Мездра. В района на 
днешната фирма „Цветина“ е на-
правена площадка за обучение на 
деца по безопастност на движе-
нието. Продължава изграждането 
на апартаменти, значителна част 
от които по стопански начин. За-
пазва се положителната традиция 
общината да е комплексен окръ-
жен първенец по изпълнение на 
плана за социално-икономическо 
развитие. 

И така, вместо с избори, с ре-

шение на Министерския съвет, от 
15.10.1990 г. е назначена времена 
управа на община Мездра… 

След няколко месеца като без-
работен, инж. Давидков започ-
ва работа в ЖПУ София като 
зам.-началник в отдел „Електро-
технически”, която длъжност 
заема до м. август 1997 г. Впо-
следствие работи в Ел. секция 
- Мездра и София като началник 
отдел „Телекомуникации“, ръ-
ководител участък свръзки и на-
чалник Експлоатационен район 
- Мездра. А на 31.12.2008 г. се 
пенсионира. 

Получава предложение и участ-
ва в строителството на Дунав мост 
2 Видин - Калафат. От 01.06.2010 
г. е назначен за инженер строи-
телен надзор в международния 
консорциум Ingerop/High-Point 
Rendel/Salfo. Той е единственият 
специалист, контролиращ мон-
тажа на устройствата, свързани 
с безопастността на движение на 
влаковете и комуникациите меж-
ду България и Румъния, както и 
на граничен контрол и митници. 
Работи там до въвеждане в екс-
плоатация на моста и на приле-
жащата му инфраструктура в 
края на 2013 г. 

През периода 2003-2011 г. инж. 
Давидков два мандата е общин-
ски съветник, зам.-председател на 
Общинския съвет и ръководител 
на групата съветници от Демо-
кратичната левица. От 2015 г. и 
понастоящем е секретар на Об-
щинската избирателна комисия. 

Иван Братинов

Строителите на съвременна МездраКъси форми

„ЗАВОЯТ НА РЕКА ИСКЪР ПРИ МЕЗДРА“  - ЕДИН МАЛКО 
ИЗВЕСТЕН ПЕЙЗАЖ НА ХУДОЖНИКА ПЕТЪР МОРОЗОВ 

Пионерът на българската печатна графика Петър Морозов (1880-1951 г.) създава своя пейзаж 
„Завоят на река Искър при Мездра“ през 1944 г. Той е с размери: ширина 70 см и височина 50 
см. Нарисуван е с маслени бои върху картон и е подписан от автора. В момента се намира в 
частна колекция. 

През 2010 г. картината е включена в изложбата „Носталгични пейзажи“, подредена в сто-
личната Галерия „Върхове“ по случай 130 години от рождението на художника, а през 2014 г. 
е предложена на търг, организиран от Аукционна къща „Виктория“, но остава непродадена.
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