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Конкурс за идеен проект

ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
НА ГРАДСКИЯ ПАРК
Във връзка с изпълнението
на Програмата за управление на община Мездра през
мандат 2019-2023 г., Община Мездра обяви открит
конкурс за изработване на
идеен проект за обновяване
и модернизиране на градската среда чрез „Изграждане на обновена паркова
среда и благоустройство на
градския парк в гр. Мездра”.
Основната цел на проекта
е подобряване на физическата среда, привлекателността на града, качеството
на живот и комфорт на обитаване, безопасност чрез
изграждане на благоустроен
парк с визия, съобразена със
спецификата на гр. Мездра,
като се запазят и доразвият
положителните моменти в
реализираните обекти.

• Да се създадат условия
за интегриране на групите
в неравностойно положение
чрез подобряване на физическата и жизнената среда.;
• Да се повиши безопасността и сигурността на
градската среда.;
• Създаване на обновена
градска среда чрез иновативни предложения.
Обновяването и благогоустрояването на градския
парк е от особено значение
за гражданите и гостите на
гр. Мездра, с оглед превръщането му в предпочитано
място за отдих и развлечения. Подобряване качеството на жизнената среда чрез
благоустрояване на зелената
система е предпоставка не
само за повишаване качеството на живот в града, но и

шения, които да послужат
за възлагане на обществена поръчка за изработване
на работен инвестиционен
проект за обновяване на
парковата среда и благоустройство на градския парк
в Мездра.
Основни дейности, които
следва да бъдат предвидени
в отделните паркови зони,
са:
• Изграждане и/или възстановяване на зони за отдих,
зони за ежедневен спорт, за
екстремни игри, включително площадка за скейтборд,
маутийнбайк алея, увеселителен център за игра и забавления на открито за деца и
възрастни, детски площадки, пикник зона, зона за домашни любимци и др., поставяне на пейки, беседки,
перголи, павилиони, кошчета, чешми и други елементи
от парковото обзавеждане.;
• Реконструкция и изграждане на пешеходни алеи и
площадки.;
• Изграждане на велосиКонкретни цели на проек- за неговото социално и ико- педни трасета.;
• Рехабилитация и реконта са:
номическо развитие.
• Да се подобри физическа- Целта на конкурса е да струкция на транспортни
та среда.;
бъдат получени идейни ре- алеи, включително изграж-

дане на обществени паркинги, като за същите се
предложи решение за минимална намеса в природната
среда.;
• Въвеждане на енергоспестяващо парково осветление и други мерки за повишаване на сигурността и
предотвратяване на престъпността.;
• Създаване на достъпна
паркова среда, свързана с
горните направления, включително подобряване на
достъпа за хора с увреждания до сгради, съоръжения
и места за отдих.;
• Предвиждане на тоалетни.
Насърчава се прилагането
на иновативни и съвременни архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски
решения (напр. интересни
настилки, водни площи,
елементи на градското обзавеждане, алпинеуми, ландшафтни тематични групи и
кътове за отдих, растителни
композиции с интересни
растителни видове и висок
художествено естетически
вид и др.).

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2020

Милица Мирчева е Спортист №1 на Община Мездра, Йоло Николов - Треньор на годината,
мъжкият тим на ХК „Локомотив“ - Отбор на годината

Най-добрата българска атлетка в бяганията на дълги разстояния Милица Мирчева беше определена за Спортист №1
на Община Мездра за 2020 г. Родената в Добрич състезателка на Спортен клуб „Атлет“ оглави класацията с 99 точки
от 100 възможни.
Милица печели това отличие за втора поредна година. Тя не можа да присъства на награждаването, тъй като е на
подготвителен лагер във Велинград. Наградата получи треньорът й Йоло Николов, който благодари от нейно име на
Община Мездра за оказаната чест и признание.
Продължава на стр. 3
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ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА НАЕМАТЕЛИТЕ
НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ
По предложение на кмета на община Мездра Иван Аспарухов Общинският съвет (ОбС) даде съгласие да бъдат
освободени от заплащане на месечни вноски всички лица,
сключили договори за наем на терени и обекти - общинска
собственост, които временно са преустановили ползването
им или дейността си вследствие на временните противоепидемични мерки, въведени на територията на Република
България, и на мерките, предприети в изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от
Covid-19, за срока на действие на противоепидемичните
мерки до окончателната им отмяна с изричен административен акт. Решението бе взето на януарската сесия на местния парламент.
Всички заплатени авансово наеми и такси за месеците, за
които лицата са освободени от плащане по реда на това
решение, ще се считат за платени за първия месец след
отмяната на извънредната епидемична обстановка. От заплащане на такси и наемни цени няма да бъдат освободени
лицата, по отношение на които е установено с влязъл в сила
акт, че не са преустановили дейността си в изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването за въвеждане
на противоепидемичните мерки.
Редът за освобождаване от месечни наеми на наемателите на общински терени и обекти ще бъде определен със
заповед на кмета на общината.

ОбС реши, считано от 01.01.2021 г., в Община Мездра да
бъде разкрита нова социална услуга като делегирана от
държавата дейност - „Асистентска подкрепа“. Тя включва
ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца
и лица с трайни увреждания и на лица в нетрудоспособна
възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна
от лица, назначени на длъжност „Социален асистент“. Услугата ще се предоставя на 88 потребители от 29 асистенти
и ще се финансира от държавния бюджет. Определеният
бюджет за Община Мездра за т. г. е в размер на 350 680 лв.
ОбС утвърди избора на инж. Божко Александров за управител на „Мездра - Автотранспорт-2003“ ЕООД, като класиран на първо място в конкурса за заемане на длъжността и
упълномощи кмета на общината, в качеството му на представител на едноличния собственик на капитала на дружеството, да сключи договор с инж. Александров за възлагане
на управлението на общинското дружество. Определено
беше и възнаграждението на управителя - 1000 лв.
Приети бяха Наредба за създаването, управлението и контрола на общински предприятия, Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра, Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
за 2021 г., Отчет за дейността на ОбС и на неговите комисии
през второто шестмесечие на 2020 г., Отчет за изпълнение
на актовете на ОбС за периода 05.2020-12.2020 г., Шестмесечен отчет за изпълнение на актуализираната Програма
за овладяване популацията на безстопанствените кучета
на територията на общината за 2020 г. и Отчет за работата
на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните за м. г.
Във връзка с писмо от областния управител на Враца Малина Николова относно Решение №230/ 22.12.2020 г., с което ОбС наложи мораториум за една година за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронни
съобщителни (клетъчни) мрежи от 5-о поколение/ 5G и на
съоръжения към тях на територията на община Мездра, Общинският съвет не потвърди това свое решение.
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ГРАДСКИЯТ ПАРК - МЯСТО
ЗА ОТДИХ ИЛИ БУНИЩЕ?
Недобросъвестни граждани за пореден път превърнаха парка над гимназията
в Мездра в бунище. Повсеместно в зелените площи,
по пешеходните алеи, около
пейките и на детската площадка са разхвърляни всевъзможни боклуци - пластмасови, стъклени, хартиени
и алуминиеви. В това число
бутилки от алкохол, кенчета
от бира, картонени чашки за
кафе, найлонови торбички,
дори пластмасови бутилки
за разсад и празни шишета
от зехтин.
С твърди битови отпадъци
е замърсен също полигонът
за обучение на кучета, който
се ползва от любителите на
домашни любимци. А близо
до него ясно личат следите
от паленето на открит огън,
въпреки че това е абсолютно забранено на обществени
места, какъвто е градският
парк.
На паркинга пред бивше-

ОбП „Чистота“, каквито и
глоби да налагат контролните органи, замърсяването
на градския парк и на други обществени места явно
ще продължи и занапред.
Поне докато не се научим
да пазим това, което имаме.
А това се възпитава не само
в училище, но преди всичко в семейството. И личният пример на родителите в
това отношение е най-дото лятно кино е изникнало падналите дърветата в ра- брия. В противен случай
сме обречени да тънем в
огромно нерегламентирано йона.
сметище от строителни и Колкото и да чисти обаче мръсотия до шия.
битови отпадъци, включително домашен диван.
Служители на Общинско предприятие „Чистота“
събраха и извозиха с контейнери разхвърляните боклуци. Чрез използването
на специализирана техника
беше премахнато и незаконното сметище западно от
улица „Сердика“. Предстои
да бъдат подрязани изсъхналите клони и премахнати

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ПРИКЛЮЧИ
УСПЕШНО
ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ
Учениците от IV „б” клас в ОУ

„Христо Ботев” - Мездра завършиха изпълнението на екологичен проект за разделно събиране
на негодни за употреба батерии
под наслов „Планетата Земя“.
В рамките на проекта децата
събраха, заедно с останалите
ученици, учители и служители
в училището, повече от 17,5 кг
стари портативни батерии. За
целта на общодостъпно място - в
коридора на учебното заведение,
беше поставен специален контейнер.
„Тази инициатива се реализира
в нашето училище от 12 години, като на всеки четири години
предаваме събраните батерии,
поясни класният ръководител
Христина Иванова. Чрез нея
приучаваме и учениците, и учителите, и родителите да ги поставят на определените за целта
места, вместо да ги изхвърлят
безконтролно.“
В присъствието на директора
Иван Иванчев, младите природозащитници предадоха събраните

батерии на Георги Гергов, гл.
експерт „Опазване на околната
среда“ в Община Мездра, който
от своя страна ще ги предаде на
столична фирма, специализирана в рециклирането на този вид
опасни отпадъци. Той благодари
на децата за активното им участие в тази полезна инициатива, с

БАЗАР НА МАРТЕНИЦИТЕ И ЦВЕТЯТА

Във връзка с предстоящите мартенски празници Община Мездра организира
традиционния Базар на мартениците и цветята. Поради обявената извънредна
епидемична обстановка в страната той ще се проведе при стриктно спазване на
въведените противоепидемични мерки срещу Covid-19.
Базарът ще бъде позициониран в централната градска част - в „Алеята на кестените“ и на площад „България”, през периода от 22.02.2021 г. до 08.03.2021 г., включително.
Желаещите да участват в базара трябва да подадат заявление (по образец) от
11.02.2021 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите, след предварително
уточняване на мястото и заплащане на определената такса за съответния период.
По време на базара всички лица са длъжни да спазват физическа дистанция от
най-малко 1,5 м, а при невъзможност от осигуряване на такава - да имат поставени
предпазни маски за лице за еднократна или многократна употреба.
Продавачите, от своя страна, са длъжни да осигурят дезинфектант за ръце на
заеманото от тях търговско място. Същевременно те са длъжни:
• да си осигурят подходящи леки защитни преместваеми приспособления (чадъри,
шатри и др.), с които да предпазват стоките и себе си при лоши метеорологични
условия;
• да разполагат съоръженията с артикулите само в определената им площ, като
през целия период поддържат необходимата чистота и ред около нея;
• при служебна проверка да представят пред контролните органи всички необходими документи за извършване на съответната дейност и квитанцията за платена
такса.
За допълнителна информация: тел.: 0910/ 921 56, вътр. 211.
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което допринасят за опазването
на природата.
По случай финализиране на
дейностите по проекта четвъртокласниците изготвиха информационна брошура „Пази природата чиста. Тя е твоят дом!“.
С нея, от една страна, популяризират вредата от изхвърлянето

на негодни за употреба батерии
заедно с битовите отпадъци, а от
друга - призовават своите близки
и приятели да се включат в кампанията.
Разделното събиране на употребявани батерии в мездренското школо ще продължи и занапред.

ГОДИШНА ТАКСА ЗА ДОМАШНИ КУЧЕТА

Община Мездра напомня на собствениците на домашни кучета, че крайният срок
за плащане на годишната такса е 31 март. Таксата е в размер на 10 лв. За кучета,
придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на една дванадесета от годишния размер за всеки месец до края на годината, вкл. за месеца на
придобиването. След този срок ще се извършват проверки и при констатирани
нарушения ще се налагат санкции в размер от 20 лв. до 200 лв. на основание Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Мездра.
Всяко новопридобито куче трябва да бъде регистрирано в Община Мездра от
неговия собственик в срок до три месеца от придобиването му.
Важно е да знаете, че:
• От таксата за притежаване на домашно куче са освободени: кучета на лица
с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета,
използвани за опитни цели, кучета, използвани от БЧК; кастрирани кучета; кучета,
които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в
регистриран животновъден обект; ловни кучета, собственост на лица, придобили
право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
• Освободените от такса собственици не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.
Всеки от нас може да помогне в усилията на Община Мездра за овладяване популацията на безстопанствените кучета!
Ще ни помогнете, ако: собствениците на домашни любимци декларират свое-

С Решение №61 от 21.01.2021 г. на Министерския съвет
е определен нов критичен момент и период на провеждане на Преброяване 2021, съобщават от Националния
статистически институт (НСИ).
Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще започне в 0:00 часа на 7 септември
2021 г. и ще приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021 г.
• Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0:00 часа на 7
септември 2021 г. до 24:00 часа на 17 септември 2021 г.
• Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8:00
часа на 18 септември 2021 г. до 20:00 часа на 3 октомври
2021 г.
Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване,
ще се отнасят към 0:00 часа на 7 септември 2021 г., което
е т. нар. критичен момент на преброяването.
В тази връзка е необходимо всички, подали заявления
за преброители, контрольори и придружители, да бъдат
информирани за промяната в датата на преброяването.
Предвид дългия период от време до 7 септември ще се
наложи да бъде направена кампания за потвърждаване на
участието в преброяването на лицата, подали заявления,
както и набиране на нови в случай на необходимост, уточняват от НСИ.
Промяната в периода на провеждане на Преброяване
2021 се налага поради епидемичното разпространение на
Covid-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение
на домакинствата и жилищата.

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС!

Община Мездра съобщава, че процедурата за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС) от улици и
общински площи значително е съкратена. Съгласно Постановление
№420/ 31.12.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет e изменена Наредбата за излезлите от
употреба моторни превозни средства на Министерство на околната
среда и водите.
Изоставените автомобили са вид отпадък по смисъла на Закона за
управление на отпадъците, а новите разпоредби оптимизират значително сроковете за тяхното премахване. На премахване подлежат
МПС, които се намират на общински или държавни площи, чиято регистрация е прекратена за повече от три месеца (досега този срок
беше две години).
След обнародването на промените в Държавен вестник, за излязло
от употреба моторно превозно средство се счита:
• МПС с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата
на прекратяване на регистрацията;
• МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за
проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира
върху държавна или общинска собственост;
• изоставено регистрирано МПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и
той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.
Съгласно чл. 31 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мездра, разполагането на излезли от употреба
моторни превозни в имоти общинска и държавна собственост е забранено.
Община Мездра напомня, че собствениците на излезли от употреба
МПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно
съхраняване или в центрове за разкомплектоване. Тези автомобили могат да се съхраняват от собствениците им само в имоти тяхна
собственост. Излезлите от употреба МПС, които се намират върху
общинска или държавна собственост и които не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително до такъв.
За територията на община Мездра дружество подизпълнител, което
извършва дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС, с цел последващото им предаване за оползотворяване,
рециклиране и/или повторна употреба, е „Индустриални суровини“ Враца. Площадката на фирмата се намира в гр. Враца, ул. „Христо
Смирненски“ №7, където собствениците на такива автомобили могат
да ги потърсят в 14-дневен срок от тяхното отстраняване.
то куче в Община Мездра и заплатят съответната такса; заведете своя домашен
любимец на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на
хората и животните около вас; ако няма да ползвате кучето за разплод, е добре да
го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство; домоуправителите впишат
в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Община Мездра.
За контакти и допълнителна информация: тел. 0910 912 19 и 0910 920 08, вътр.
219 - Общинска екологична инспекция - Мездра.
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Спорт

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2020
Продължава от стр. 1
Подгласник на Мирчева в
анкетата стана деветкратният
Спортист №1 на Мездра Митко Ценов (СК „Атлет) с 89
т., а на трето място се нареди
националният състезател по
хандбал при юношите до 18 г.
Божидар Симеонов (ХК „Локомотив“) със 73 г.
В десетката на най-добрите
спортисти на общината влязоха също Мартин Балабанов
(СК „Атлет“) с 65 т., Йордан
Тонов (ХК „Локомотив) с 43
т., Мелани Венциславова (СК
„Атлет“) с 41 т., Мирослав Спасов (СК „Атлет“) с 28 т., Тошко Кирков (ШК „Локомотив“)
с 25 т., Илиян Младенов (ХК
„Локомотив“) с 23 т. и Лионел
Матадос (ОФК „Локомотив“)
с 21 т.
“Треньор на годината” за рекордната единадесета поредна
година, стана Йоло Николов
(СК „Атлет“). Под негово ръководство през 2020 г. Милица
Мирчева, Мирослав Спасов,
Иво и Мартин Балабанови
спечелиха 10 медала - 3 злат-

ни, 2 сребърни и 5 бронзови
на Националните шампионати
за мъже и жени и за юноши ст.
възраст в зала и на открито, два
медала на Балканиадата по полумаратон, постигнаха силни
резултати и завоюваха призови места на международни
турнири и маратони, както и в
състезанията от веригата „Рън
България“.
„Благодаря, че оценявате нашите усилия да поддържаме
едно високо, поне европейско
ниво, каза на церемонията
Йоло. Община Мездра може
да е малка община и да няма
финансовите възможности
на по-големите общини, но
през годините е доказала,
че цени труда и упоритостта на своите спортисти. Ще
направим всичко възможно
да ставаме все по-добри,
да привличаме все повече
млади хора да спортуват и
да се развиват. И, дай боже,
да имат големи успехи на
олимпийски игри, на световни първенства - и ние да се
гордеем с това нещо!“.
За “Отбор на годината”
беше определен мъжкият
тим на ХК „Локомотив” с
треньор Евгени Йоловски,

който през настоящия сезон за
пръв път в историята на клуба се състезава в най-висшето
ниво на българския хандбал
- „А“ РХГ. Хандбалният клуб
печели това отличие за седми път. Йоловски благодари
за подкрепата, която Община
Мездра оказва на отбора и увери, че ще продължат да се борят, за да могат в края на сезона
да заемат достойно място сред
хандбалния елит на страната.
На церемонията бяха връчени и две специални награди:
на прокурор Евтим Евтимов
- за принос в развитието на
организираното туристическо движение в общината, и

на детския тим на ОФК „Локомотив“ - момчета, родени
през 2010 г. - за най-перспективна детско-юношеска формация. Отличието получиха
капитанът на подрастващите
футболни таланти Марчело
Атанасов и треньорът Стоян
Стоянов.
Наградите на призьорите
връчиха кметът на Мездра
Иван Аспарухов, председателят на Общинския съвет Яна
Нинова,
заместник-кметът
Нели Минева и секретарят на
Общината инж. Светлана Мицева. Водещ на церемонията
беше Валерия Йорданова, мл.
експерт „Туризъм“ в Община
Мездра.
Аспарухов благодари на
всички спортисти, треньори и
деятели, че въпреки извънредните условия, в които работят
вече близо една година, продължават да разнасят спортната слава на община Мездра.
Той увери, че ръководената от
него администрация, заедно с
Общинския съвет, ще подпомагат и занапред финансово
спортните клубове. За да могат да се развиват, да участват
в състезания и да постигат
още по-големи успехи.

ИВО БАЛАБАНОВ С НОВ
РЕКОРД В КРОСА

Състезателят на СК „Атлет“ (Мездра) Иво Балабанов подобри рекорда за мъже на 8 км крос кънтри на
California Baptist University (CBU) в Ривърсайд, Калифорния, в който той учи, при дебюта си в тази дисциплина. Това стана на състезанието 2021 Dixie State
Cross Country Invitational, което се проведе на 23 януари в Sand Hollow Golf Course в гр. Хърикейн, Юта.
В конкуренцията на 69 атлети от 7 щатски университета 23-годишният възпитаник на треньора Йоло
Николов финишира втори, непосредствено след победителя Камрън Тод (Utah State University), който спря
хронометъра на 23:40.5 мин.
Балабанов пробяга дистанцията за 23:45.3 мин., подобрявайки с 14.5 секунди досегашния рекорд на Калифорнийския баптистки университет на 8 км крос
кънтри - 23:59.8 мин., поставен през 2016 г. от Валентин Робърт.
Това е втори рекорд на Калифорнийския баптистки
университет, който Иво подобрява, откакто стана студент в Щатите. На 5 декември м. г. на турнира Sound
Running Track Meet 2020 в Сан Хуан Капистрано, Калифорния той коригира върховото постижение на CBU
на 10 000 м на писта. Роденият в Благоевград атлет
пробяга дистанцията за 28:43.33 мин. - негово лично
постижение (PB) и трети резултат в историята на тази
дисциплина в България.

Абонирайте се за Общински вестник
„Мездра XXI век“!
Годишен абонамент - 10 лева,
за едно полугодие - 5 лв.
за три месеца - 2.50 лв.
1500 м. В първата дисциплина роденият в Благоевград атлет беше най-бърз
с време 9:24.09 мин., а във втората се
нареди втори с 4:06.45 мин., което е негово лично постижение на закрито.

Редактор: Мирослав Гетов
Обществена редколегия: Кирил Радовенски, Павлина
Русева, Рени Митева, Светла Дамяновска, Тодорка Василева
Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров
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За рождения си ден наскоро почерпи:
• Анюта Маньовска, мл. експерт „Събиране и
отчитане на приходи“ в Община Мездра - на 27
януари.
В следващите дни рожденици са:
• Юри Дамянов - ръководител „Звено за вътрешен одит“, на 12 февруари,
• Соня Русинова, ст. специалист „Обредни дейности“ - на 13 февруари,
• Венета Такова, фармацевт - на 13 февруари,
• Петър Петров, бивш кметски наместник на с.
Злидол - на 15 февруари,
• Д-р Николай Баев, рентгенолог - на 14 февруари,
• Маргарита Петкова, кметски наместник на с.
Царевец - на 20 февруари,
• Трифон Петров, общественик - на 20 февруари.
• Винка Велчева, фотограф - на 23 февруари.

МИТКО ЦЕНОВ ПОКРИ
НОРМАТИВ
ЗА ЕВРО 2021
Злато и сребро за Мартин Балабанов на Националния

шампионат в зала за юноши под 20 г.
Митко Ценов покри норматива на и пробяга дистанцията за
1500 м (3:45.00 мин.) за участие на 3:44.97 мин. Това е само
Европейското първенство за мъже и с 11 стотни по-слабо от
жени в зала, което ще се проведе от 5 неговото лично постидо 7 март в Торун, Полша. Това стана жение в тази дисциплина
на Националния шампионат за юноши - 3:44.86 мин., регистрии девойки под 20 г. на закрито, състоял рано преди две години в
се в края на януари в столичната зала Белград. С този резултат
„Асикс Арена“.
Ценов заема 27-о място в
27-годишният представител на СКЛА европейската и в световМитко Ценов Рънинг Тийм (Мездра) ната ранглисти на 1500 м
стартира извън класирането на 1500 м при мъжете.
На същия шампионат младата надежда на
Атлет (Мездра)
Мартин Балабанов спечели два
медала - златен
и сребърен, при
юношите старша
възраст. 18-годишният възпитаник на треньора Йоло Николов дублира
титлата си от миналата година
на 3000 м и финишира втори на

11 - 25 ФЕВРУАРИ 2021 г.

Абонирането става в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Мездра
(гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27), партерен етаж!
За контакти: тел. 0897 830 395 и 0889 47 07 07.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 8 февруари в 10:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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Култура и История
IN MEMORIAM
В памет на Николай Ценов-Ничовеца (1948-2021 г.) –
дългогодишен ръководител на духовата музика в гр.
Мездра, който ми разказа тази история.

СТАРИЯТ МУЗИКАНТ
Той беше един обикновен

селски човек. От детството
си беше запомнил мизерията, миризмата на лука и
коравия крайщник на хляба. Беше запомнил мъката в
очите на баща си, клетвите
на майка си и онзи безкраен
детски плач на по-малките
си братя и сестри край угасналото огнище.
Единственото хубаво нещо,
което скъта дълбоко в измъчената си душа, беше споменът за музиката. По-късно
много пъти се питаше как се
роди тази любов, изпълнила от край до край дните му, но
така и не успя да намери точния отговор. Може би първата
среща стана на селския мегдан, където тичаше с връстниците си и се провираше между сватбарите, може би стана на
друго място. Сигурно е било в някой неочакван миг, когато
за пръв път детският му слух е уловил игривата мелодия на
флигорната или скокливия писък на кларинета, или ситните
подскоци на барабанчето, или глухото думкане на тъпана.
Не, не помнеше кога го беше опиянила неповторимата магия
на музиката.
Вече израснал до четиринайсетгодишен здрав момък, той
изостави глупавите гонитби в хорото на сватбарите и започна да се застоява по-дълго покрай музикантите. Заставаше
отстрани и отмерваше с крак игривите ритми. Очите му, вперени в инструментите, играят, ще изхвръкнат от орбитите си.
В такъв момент сигурно го беше зърнал водачът на музиката, защото в една от почивките го беше повикал при себе си
и го беше попитал харесва ли му. „Ъхъ“ - беше отговорило
момчето и човекът му беше подал флигорната да опита. От
първото надуване нищо не излезе, нито от второто, но човекът го беше поканил на другия ден в дома си. Така започна...
На осемнайсетата си година момчето вече свиреше в селската музика, а когато стана на двайсет, събра пари и си купи
собствена флигорна. Що радост беше и що гордост, сам си
знаеше. Свиреше по сватби и кръщенета, по седенки и погребения, свиреше с цялото си сърце, раздаваше от сутрин
до вечер силата на младите си гърди. А когато водачът на
музиката умря, той зае неговото място. Прочу се надлъж и
нашир по селата...
И годините се занизаха по своя забързан път. Музикантите
ходеха по сватби и кръщенета да веселят хората, да ги радват
със своето изкуство. Постепенно музиката се подмладяваше.
От онези, край които беше стоял захласнат до прималяване,
не остана жив човек. Инструментите преминаха в младите
ръце на техните наследници. Музиката продължаваше да
живее. Нищо, че той беше останал най-старият. Не се предаваше.
В последните години, когато надойдоха още по-млади момчета, започна да се нервира. Не, не на тях. Те нямаха вина
за младостта си, нямаха вина и за неговата старост. От друго започна да се нервира. Усети, че въздухът не му достига,
не можеше вече да догонва ритъма. Това усещане се появи
най-неочаквано в един миг, когато трябваше да извиси гласа
на флигорната и да поведе забързано напред лудите стъпки на ръченицата. Точно тогава усети недостига на въздух.
Усети го като болка в гърдите си. Напрегна и последните си
сили, успя някак си да поведе музиката, но с цялото си сърце
разбра: идва краят.
Не се отказа веднага. Не искаше. Не можеше да си представи остатъка от живота си без флигорната, без своите
хора, които до един бяха негови ученици. И ако не беше
онзи нещастен грип, който се превърна в пневмония, сигурно още щеше да посвири. Болестта го довърши. Изцеди
и сетния въздух от гърдите му...
С мъка прибра инструмента в калъфа, постави го на
шкафчето и си поплака, както от години не беше правил.
Продължи да ходи при музикантите. Радваше им се като
на свои деца, опитваше се да ги учи, но и от това скоро
се отказа. Разбра, че в съветите му не се вслушват. Те си
имаха собствени разбирания за ритъм, за музикалност, за
традиция.
След една година пневмонията се повтори и в една съботна вечер той затвори очи завинаги.
По-нататък историята на този човек завършва почти невероятно, но е самата истина. Чуйте я така, както ми я разказа
неговият син в едно село в Белоградчишкия край.
Погребението щяло да се състои на следващия ден, в неделя. Синът отишъл при музикантите, казал им за случилото се и ги помолил да дойдат, за да го погребат с музика.
Онези започнали да се пазарят за парите. Срещу пари да
погребат собствения си учител.
Погребали стария музикант без музика.
Кирил Радовенски
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ПОЛКОВНИКЪТ С ОКАРИНАТА
Старопланинското село Лик се
намира в Северозападна България, на 12 км югоизточно от гр.
Мездра. Разположено е в подножието на хълмовете Вѐтрен,
Салтѝре и Чичера̀, където река
Поройница се влива в р. Бърложница - десен приток на р. Искър.
Когато пристигнете в селото и
попитате за Георги Димитров,
може да не се сетят веднага за
кого става въпрос, но ако кажете:
„Полковника с окарината”, всички,
мало и голямо, ще ви насочат към
двуетажна къща с добре поддържан двор. „Там ще го намерите,
преди малко си отиде у тях”. Освен с паметната плоча, поставена
на къщата, където през 1872 г. Дякон Левски е основал революционен комитет, село Лик е известно
и с „Полковника с окарината.” Но
кой е той?
Животът на всеки от нас се предопределя от две неща - дата на
раждане и име. Нашият герой е
роден между Деня на труда - 1
май, и празника на армията - 6
май (Гергьовден). Това е Божие
провидение - трудолюбив, а офи-

церската професия става негова
съдба!
Георги Димитров Тодоров е роден на 2 май 1932 г. в с. Типченица. Когато е на 6 години, баща
му умира. Останал сирак, грижите за него поемат сем. Цвятко и
Параскева Иванчови, светла им
памет! Под тяхното крило малкият Георги завършва основно
образование в родното си село, а
след това и гимназия в Мездра с
пълно отличие. Нямайки средства
за следване в МЕИ, продължава
като курсант във Висшето военно

артилерийско училище в София.
Завършва го през 1952 г. като отличник на випуска и е произведен
в звание лейтенант, с право за
избор на гарнизон. Избира Враца.
От 1952 г. до 1960 г. служи в гарнизоните във Враца, Плевен, Ловеч
и Харманли като началник служба „АВ“ на артилерийски полк.
През 1955 г. създава семейство
с Надя от с. Три кладенци, Врачанско, светла й памет! Раждат
им се син Любомир (продължил
офицерската професия) и дъщеря Румяна. От тях бай Георги има
внучка Надежда и внук Атанас и е
горд прадядо на Филип и Павел.
През 1960 г. кап. Димитров е изпратен на курс в с. Марино поле,
Благоевградско за изучаване на
новите ракетни комплекси „Двина”, на каквито служи през 1961 г.
в района на Кюстендил. Същата
година е изпратен във ВНВАУ Шумен, инженерен профил, което
завършва през 1965 г. с отличен
успех като майор-инженер. По
настояване на преподавателите
от катедрата остава техен колега, преподавайки дисциплината
„Основи на радиолокацията” по записките от
Марино поле и руски
източници. Започва да
пише учебник „Основи
на радиолокацията”,
след което преподава
специална дисциплина
- „233 от ЗРК“.
През 1980 г. полк.
инж. Димитров, обучил
стотици офицери, преминава в запаса. Но
ученият, специалистът
по радиолокация, не
се отдава на заслужен
отдих, а започва работа като началник отдел
„Радиол ок ационна
техника” в системата
на държавната служба „Борба с градушките”, поканен лично
от директора, с когото
са служили в Марино
поле. Бори градоносните облаци до 1982 г., след което
до 1992 г. е старши конструктор
на радари за ВМС в Института по
специална електроника - София.
През 1992 г. започват масови
съкращения и бай Георги се прибира в родното си село. Жизнен
и трудолюбив, той се захваща да
гледа животинки и градината в
двора си.
Казват, че мъжете под пагон са
твърди и хладнокръвни. Истина
е. То е уставно и професионално
задължение. Офицерите от поко-

лението на полк. инж. Димитров
знаеха малко, но много се учеха.
Това поколение военни кадри,
което положи темелите на днешните Зенитно-ракетни войски, по
силата на естествените житейски закони, предаде щафетата
на младото поколение. Днес тя
е в ръцете на хора, достойни за
високата чест, приели с дълбоко
убеждение и гордост почетната и
отговорна офицерска професия на дълга, за вярна и всеотдайна
служба на Родината.
За своите възпитаници (а те
са стотици - от ВВС и СВ), полк.
инж. Димитров е не само военен
специалист, а и педагог, приятел и
съветник - трудно, но почетно задължение. През годините учи и доказва, че „особена чест и гордост е
пръв да посрещнеш опасността в
тежък за Родината час и да я защитиш!” Така той изкова верни защитници на родното небе! Казва им:
„Нали всеки е раждан от майка, а
Майката и Родината са немислими
една без друга!”
През целия си живот, той, полковникът, не се разделя с окарината
- малката глинена вълшебница.
Още се помнят виртуозните му
изпълнения в Дома на армията в
Шумен, когато свири на Прегледите на художествената самодейност
в армията. Въпреки че е самоук,
знае над 200 народни мелодии
от всички фолклорни области на
страната. Но най са му присърце
тези на Борис Машалов, Костадин
Гугов, Кайчо Каменов, Мита Стойчева, Гюрга Пинджурова. Или, както казва: „Абе, те са много!”.
На Националните събори на
българското народно творчество
в Копривщица участва неизменно
от 1976 г. до 2015 г. Има 6 златни
медала, грамоти, плакети и най-вече - аплодисментите на публиката
и признанието на взискателното
жури! От всички окарини са му
останали само две, които пази
в специални калъфи - това му е

НАГРАДА ЗА МАЛКАТА СИАНА

Седемгодишната Сиана Тодорова, самодейка към НЧ
„Искър-2004“ - с. Злидол се
нареди сред отличените изпълнители в първото онлайн
издание на Международния
вокален конкурс „Златен глас
2021”. Тя беше удостоена със
званието Лауреат II степен
(Сребърна диплома) в категорията „Групи за народни
песни, автентичен фолклор
(хорове и хорове с акомпанимент)“ и получи специалната
наградата за най-малък участник и Диплом за участие.
Сиана се представи с песните „Аз съм българче“ по текст
на Иван Вазов и „Тръгна Желка на оране“ - двете с аранжимент на Кръстю Стефанов.
Във форума взеха участие
около 50 хорове, вокални гру-

пи и индивидуални изпълнители от България, Русия, Литва, Латвия, Румъния, Беларус,
Украйна, САЩ, Армения, Израел, Република Корея и Тайван.
Техните вокални изпълнения оцени авторитетна журираща комисия в състав: проф.
Дмитрий Ритов - Санктпетербургски държавен институт за
култура, музиколог; доц. д-р
Наталия Рашкова - Институт
за етнология и фолклористика с Етнографски музей към
БАН, музиколог; Цацрал Баатар - ArtLar House, директор
на Азиатския фолклорен шампионат „Asia Folk“; Мариана
Нуцова - етнолог и програмен
директор на EurofolkTV, и Мирослав Андреев - солист в Софийската опера и балет.

най-голямото богатство! Жалко, че
майстори на окарини вече няма, а
и изпълнителите се броят на пръстите на едната ръка.
Полк. инж. Димитров е жива легенда и с окарината, и в радиолокацията. Сякаш за него, поетът с
пагони, летецът-изтребител полк.
инж. Михаил Зиновиев е написал
стихотворението „Небе”: „Ех, небе,
небе, небе!/… Късче радост, късче
жал./… Младости да имах две, пак
за тебе, бих ги дал!”.
…
През 1936 г. в Лондон се провежда среща на ветераните от Първата световна война. Българската
делегация се води от специално
поканения за случая о. з. ген.
Владимир Вазов. В парада на ветераните участват 3000 запасни
воини с над 200 бойни знамена.
При появата на нашата делегация
фелдмаршал лорд Милн командва: „Свалете знамената! Минава
генерал Вазов - победителят от
Дойран!“
Днес, ако се строят стотиците
възпитаници на полк. инж. Георги
Димитров, някой от генералите
е длъжен да командва: „Господа
офицери, отдайте чест! Минава
полковник Димитров - доайенът
на радиолокацията и окарината!”
И всички вкупом да извикат: „Благодарим Ви, полковник Димитров!
За нас е чест!”
Такъв е полковникът с окарината от малкото селце Лик. Голям
човек и воин, пример за чест и
достойнство. Целият му живот
минава в градеж, със съзнанието
за добро, с безмерна любов към
Родината и Българската армия!
Затова неговите признателни
възпитаници продължават да го
канят на своите годишни срещи
на випуските.
На 2 май т. г. бай Георги ще подкара своята 90-ата година. Да си
жив и здрав и да илядиш, полк.
инж. Димитров!
Георги Петров, гр. Лом

Антология „Ескус“

ЗАЩО ДОЙДЕ ПРОЛЕТТА
Открадна сърцето ми –
не разбрах просто как,
и хвърли го на зимата
в зейналата паст.
Във вените ми чувствата
замръзнаха съвсем,
пъзел от кристалчета
е всеки мой ден.
Засветих цяла в бяло,
ала мътно бе и
тежко на душата,
хваната в лед - менгеме.
А навън чудо стана пукна пролетта.
Сърцето никога не е измама –
стоплило бе на зимата леда.
Тодорка Василева
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