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Verba volant, scripta manent

МЕЗДРА, 25 ФЕВРУАРИ - 25 МАРТ 2021 г.

НА „КАЛЕТО“ Е КИПЯЛ ЖИВОТ НА „КАЛЕТО“ Е КИПЯЛ ЖИВОТ 
ОЩЕ ПРЕДИ 7 ХИЛЯДОЛЕТИЯОЩЕ ПРЕДИ 7 ХИЛЯДОЛЕТИЯ

НАУЧНО ДОКАЗАНО:
През м. октомври 2020 г. на многослойния ар-

хеологически обект „Калето“ в гр. Мездра се 
проведе теренно археологическо проучване на 
античния и на праисторическите пластове на 
обекта. По време на разкопките бяха намерени 
общо 171 находки - 103 в праисторическия и 68 
в античния пласт на обекта. Сред най-ценните 
от тях са изящна костена шпатула, ажурна брон-
зова фибула със стилизирано изображение на 
кон, сребърна лъжичка, добре запазен архитек-
турен детайл от каменен капител с орнаменти и 
изображение на човешко лице, два накрайника 
от кост - фрагменти от дръжка на меч, две вели-
колепни костени висулки от огърлица, пластина 
от обсидиан, двоен каменен чук (скиптър) и око-
ло 40 сребърни и бронзови римски провинциал-
ни монети - антониниани и денарии, датирани 
от III в., за които се предполага, че са сечени в 
Улпия Пауталия (дн. Кюстендил). 

Междувременно резултатите от радиовъгле-
роден анализ, извършен в лабораторията на 
Университета в Глазгоу, Шотландия (SUERC 
Radiocarbon Laboratory), на три проби от живо-
тински кости, намерени на „Калето“, за датиране 
на праисторическите пластове на обекта, доказ-
ват по безспорен начин, че къснохалколитното 
селище на скалния рид е съществувало през 
последните три столетия от петото хилядолетие 
пр. Хр. (4320-4050 г. пр. н. е.). 

Резултатите от 15-ия проучвателен сезон на 
„Калето“ бяха представени в началото на м. 
февруари 2021 г. от ръководителя на експеди-
цията, археолога Георги Ганецовски, по време 
на XXXII-те традиционни зимни четения на Ре-
гионален исторически музей - Враца. Той изнесе 
доклад на тема „Редовни археологически проуч-
вания на праисторическите обекти Оходен-Ва-
лога и Мездра-Калето през 2020 г. - нови откри-
тия и находки“. Предлагаме ви тази част от него, 
която се отнася за разкопките на „Калето“ в гр. 
Мездра. 

Археологическият обект 
„Калето“ се намира в югоза-
падната част на гр. Мездра, 
върху скалисто плато на левия 
бряг на река Искър. В него са 
регистрирани шест археоло-
гически периода: българско 
средновековие (IX-XIV в.), 
ранновизантийски период (V-
VI в.), римски период (I-IV в.), 
ранножелязна епоха (VI-V в. 
пр. Хр. ), протобронзов пери-
од - финален халколит (средата 
на IV хил. пр. Хр.), късен хал-
колит (края на V хил. пр. Хр.). 
През всички епохи местността 
е имала стратегическо значе-
ние заради кръстопътното си 
разположение и естествена ук-
репеност на скалистия рид. 
Проучвания 
Обектът е изследван през пе-

риода 1974-1990 г. Констати-
рано е, че на „Калето“ същест-
вува укрепено селище от края 
на каменно-медната епоха, но 
проучването му е останало из-
вън интересите на изследова-
телите. Системните разкопки 
са преустановени през 1990 г. 

През 2003-2015 г. са проучени 
източната и централна части на 
обекта. Установени са два кул-
турни пласта от късния халко-
лит, с жилища, добре запазени 
пещи, останки от тъкачен стан 
и битови ями. В североизточна-
та част на селището са открити 
останки от дървено-землено 
заграждение. Установени са 
нарушения на структури (ями 
и жилища) от ранножелязната 
епоха. През 2008 г. е открито 
къснохалколитно светилище с 
депонирани в него две глави на 
турове и каменна букрания. 

През 2012-2015 г. са открити 
останки от къснохалколитна 
работилница за изделия от 
кост и са проучени останките 
от опожарена сграда с пещ, 
принадлежаща към финалния 
халколит. Това е първата за ра-
йона добре запазена структура 
от този период. 

Основна цел е да се добие 
изчерпателна научна инфор-
мация на най-ранните етапи от 
заселване на скалния рид през 
късния и финалния халколит. 

Археологическите проучва-
ния на античните и праисто-
рическите пластове в централ-
ната и западна части на обекта 
са финализирани през 2012 г., 
а каменните стени от раннови-
зантийската и римската епохи 
са консервирани и експонира-
ни, превърнати в Археологиче-

ски комплекс „Калето“. 
Според изследванията от 

предходните години, са регис-
трирани два културни пласта, 
принадлежащи към късния 
халколит, като горният е час-
тично разрушен от ерозията 
и от по-късни градежи. В по-
добре запазения пласт 1, който 
е и най-ранният културен пласт 
на обекта, са открити остан-
ки от опожарени жилища, със 
сравнително добре запазени 
пещи, както и няколко битови и 
строителни ями. Установено е, 
че на някои места къснохалко-
литните пластове са нарушени 
от структури, изградени през 
ранножелязната епоха или са 
разбъркани от ерозия. 

От 2013 г. изследванията са 
съсредоточени в западната 
част на скалния рид - сектор 

III, ограничен от късноантич-
но каменно укрепление. Ос-
вен двата къснохалколитни 
пласта, тук са регистрирани 
съоръжения от ранножелязна-
та епоха и пласт от финалния 
халколит, с - на места - добре 
запазени опалени останки от 
опожарени жилища с пещи, 
ями и хромелни съоръжения 
„in situ”. 

През 2008 г. е открита обред-
на структура, наречена „Све-
тилище на Тура“, която е без 
аналог в Европа. 

Анализът на намерените из-
делия от камък, кремък, кост, 
керамика и мед дава важна 
информация за функционира-
нето на тясно специализирани 
занаятчийски работилници 
през късния халколит. 

Продължава на стр. 4
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За седма поредна година в 
навечерието на Трифон Заре-
зан - 14 февруари по стар стил, 
в един от 100-те национални 
туристически обекта - Археоло-

гически комплекс „Калето” в гр. 
Мездра, се проведоха тради-
ционните Дионисиеви празници. 
Организатори на събитието бяха 
Община Мездра и Археологиче-

ски комплекс „Калето“. 
Вакханалната вечер беше 

открита с огнен спектакъл на 
актьорите от Театрална група 
„ТЕМП“ при Военен клуб - Вра-
ца с художествен ръководител 
Георги Врабчев, които пресъз-
дадоха освещаване на виното 
в духа на древните религиозни 
празненства, посветени на бога 
на виното и на веселието. Зре-
лищната възстановка бе изпъл-
нена със сребърни реплики от 
тракийски съкровища и включ-
ваше дегустация на вино в ав-
тентични съдове под звуците на 
мистична музика. 

Приветствие към присъства-
щите отправи директорът на 
Регионален исторически му-
зей - Враца Георги Ганецовски, 
който припомни легендата за 
старогръцкия бог на умиращата 
и възраждащата се природа, на 

виното и веселието Дионис и 
разказа за някои от най-ценните 
находки, открити при теренните 
археологически проучвания на 
античната и средновековна кре-
пост „Калето”. „Поздравявам ви, 
че въпреки предизвикателства-
та, пред които сме изправени и 
студеното време, продължавате 
да спазвате тази традиция! Бъ-
дете здрави!“, каза в заключение 
Ганецовски. 

За празничната атмосфера 
на Дионисиеви празници 2021 
допринесоха също артистичната 
оперна певица Маргарита Да-
мянова, която изпълни ария от 
операта на немския композитор 
Кристоф Глук „Орфей и Евриди-
ка”, и рецитаторите от Групата 
за художествено слово към Цен-
търа за подкрепа за личностно 
развитие с художествен ръко-
водител Лилия Христова, които 

припомниха народни обичаи, 
свързани с Трифон Зарезан. 

За финал танцьори от Ансам-
бъл „Мездра“ при Народно чи-
талище „Просвета 1925“ с худо-
жествен ръководител Мирослав 
Аспарухов изпълниха тематич-

ния северняшки народен танц 
„По гроздобер“. 

В мразовитата февруарска ве-
чер зрителите и участниците в 
програмата имаха възможност 
да се стоплят с греяно вино, оси-
гурено от Винарна „Типченица“.
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ДО 20 МАРТ СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС 
И С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

ПОЧИНА ОТЕЦ ГЕОРГИ НЕГОЛОВ 
На 15 февруари 2021 г. на 68-годишна възраст почина 

свещеноиконом Георги Неголов Пенчев - енорийски све-
щеник на селата Лик, Ослен Криводол, Синьо бърдо и 
Курново, Врачанска епархия. 

Отец Георги Неголов е роден на 5 ноември 1952 г. в с. 
Лик, Врачанско. Завършил е Софийската духовна семи-
нария „Св. Йоан Рилски“. Ръкоположен е за свещеник 
през 80-те години на миналия век. В продължение на 
повече от три десетилетия той служи неуморно на Бъл-
гарската православна църква като енорийски свещеник в 
родното си село и в други населени места от Врачанска 
духовна околия. 

Ще го запомним като свещенослужител, който пропо-
вядваше Божието слово с плам, а неговите молитви и 
благи духовни напътствия бяха утеха и опора за мнозина. 

Нека всички, които познаваха отец Георги, да си спом-
нят за него и да се помолят за спасение на душата му. Бог 
да го прости!

Община Мездра изказва съболезнования на близки-
те на починалия. 

Вечна и блажена да е паметта му!

Община Мездра стар-
тира предоставяне на ус-
лугата „Топъл обяд“ по 
операция „Топъл обяд в 
условия на пандемия от 
Covid-19“ на Оперативна 
програма за храни и/или 
основно материално под-
помагане, съфинансирана 
от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуж-
даещите се лица. От 8 
февруари до 27 април 
(вкл.), всеки работен ден 
205 уязвими лица от об-
щината ще получават топъл 
обяд - супа, основно ястие, 
половин хляб и веднъж сед-
мично десерт. 

Храната се приготвя в 
кухнята-майка на Комплекс 
социални услуги за деца 
и лица с увреждания и се 
доставя на потребителите. 
За целта към Общинския 
център за социални услуги 
и дейности е разкрито спе-
циално звено, което включ-
ва счетоводител, помощ-

ник-готвач, работник кухня 
и шофьор. 

27 от потребителите на 
социалната услуга са от гр. 
Мездра, а останалите 173-
ма - от следните съставни 
села на общината: Лик - 
43-ма, Моравица - 23-ма, 
Зверино - 20, Лютидол - 14, 
Ослен Криводол - 13, Бру-
сен - 12, Горна Кремена - 9, 
Типченица - 6, Дърманци и 
Ребърково - по 5-ма, Крета - 
4, Кален, Крапец, Очиндол, 
Руска Бела и Царевец - по 

3-ма, Върбешница, Горна 
Бешовица и Цаконица - по 
2-ма, Злидол, Лютиброд и 
Старо село - по 1. 

В периода на подаване на 
заявления 418 лица са за-
явили желание да ползват 
тази услуга. От тях 329 са 
одобрени от Дирекция „Со-
циално подпомагане“ като 
допустими по процедура-
та. В периода на подбор са 
починали двама кандидати, 
205 са класирани (колкото 
е капацитетът на кухнята), 

а останалите 122-ма оста-
ват резерва за включване 
на мястото на потребите-
ли, отпаднали по време на 
предоставяне на услугата. 

В продължение на 56 
работни дни с топъл обяд 
ще бъдат подкрепени лица 
без доходи или с ниски 
доходи под линията на 
бедност - хора в затруд-
нение поради влошената 
икономическа обстановка 
в страната, хора, които 
поради възрастта си или 

налични увреждания са в 
по-висок риск от заразяване 
и неблагоприятно протича-
не на инфекцията. А така 
също лица, обект на соци-
ално подпомагане, за кои-
то е установена нужда от 
допълнителна подкрепа и 
в условията на извънредна 
епидемична обстановка са 
в невъзможност да задово-
лят основните си жизнени 
потребности. Бюджетът на 
проекта е 30 240 лв. 

НАД 200 УЯЗВИМИ ЛИЦА НАД 200 УЯЗВИМИ ЛИЦА 
ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД 

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за 
Народно събрание на 4 април 2021 г., Община Мездра съобщава, че: 

• До 17:00 ч. на 20 март избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес 
са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в изби-
рателния списък по настоящ адрес, за да упражнят правото си на глас на 
парламентарни избори. За целта те трябва да подадат писмено заявление 
за гласуване по настоящ адрес (Приложение №12 от изборните книжа) до 
кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кмет-
ство. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ 
адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място. 

• Не по-късно от 20 март избирателите с трайни увреждания, които не им 
позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, 
но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието 
си за това в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (При-
ложение №14 от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по 
пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата 
на Община Мездра: http://mezdra.bg/. Към заявлението задължително се 
прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). 

• До 17:00 ч. на 20 март избирателите - членове на ЦИК и РИК и наблю-
датели на изборите  могат да подадат заявление-декларация за издаване 
на удостоверение за гласуване на друго място (Приложение №18 от из-
борните книжа). 

• До 27 март избирателите могат да подадат заявление за отстраняване 
на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение №8 от избор-
ните книжа) до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съ-
ответното кметство. 

Безплатен телефон за справки в избирателните списъци: 0800 18 436.

ПОЧИТ КЪМ АПОСТОЛАС поклонение пред бюст-па-
метника на Васил Левски на 19 
февруари гражданството на Мез-
дра отбеляза 148-ата годишнина 
от гибелта на Апостола на сво-
бодата. В знак на признателност 
към Апостола на почетна стража 
пред монумента застанаха мла-
дите „гвардейци“ Денислав Ди-
митров, Радостин Николовски, 
Мария Цекова и Данимир Геор-
гиев, ръководени от художника 
Евгени Кучков.  

„Благодаря на всички, че за по-
редна година сме тук, за да отда-

В следващите дни рожденици са:  
• Ангел Горанов, кмет на с. Крапец - на 26 февруари, 
• Наталия Христова-Горанова, директор на ОЦСУД - на 28 

февруари, 
• Валентина Христова, фармацевт - на 3 март, 
• Георги Гергов, гл. експерт „Опазване н а околната среда“ -  на 

5 март, 
• Цеца Костова, зам.-кмет на Община Мездра „Стопански дей-

ности, финанси и бюджет“ - на 6 март, 
• Мариела Горанова, директор на СУ „Иван Вазов“ - на 6 март, 
• Анета Гергова, бивш гл. архитект на Община Мездра - на 11 

март, 
• Борислав Леонкев – Бочи, туристически деятел – на 11 март.
• Димитър Тронков, кмет на с. Дърманци - на 12 март, 
• Галя Василева, общински съветник - на 13 март, 
• Георги Николов, кмет на с. Брусен - 17 март, 
• Стела Костова, директор „Финансова политика, бюджет и чо-

вешки ресурси“ - на 21 март,
• Никола Николов, кметски наместник на с. Лютидол - на 22 

март,
• Иван Василев-Донката, общественик - на 22 март, 
• Инж. Тодор Беломорски, бизнесмен - на 24 март, 
• Ваня Сиракова, гл. счетоводител в КСУДЛУ - на 24 март. 

дем почит към един велик бъл-
гарин, каза в словото си кметът 
на общината Иван Аспарухов. 
За мен е изключително важно да 
си дадем ясна сметка, че идеалът 
за „Свята и чиста република“, 
за който загина Левски, все още 
не е станал реалност. И както 
„времето е в нас и ние сме във 
времето; то нас обръща и ние 
него обръщаме“, така трябва да 
си обещаем, да поемем ангажи-

мент да работим за изграждане-
то на една справедлива и добра 
държава, за която той мечтаеше. 
Вечна памет на героя и на всички 
останали хора, които той увлече 
след себе си в борбата за този  на-
ционален идеал!“ 

Рецитал от стихове, посвете-
ни на Васил Левски, под наслов 
„Апостоле, сега си нужен пове-
че, отколкото преди“, изнесе 
Групата за художествено сло-
во към Център за подкрепа за 

личностно развитие, а Вокална 
група „Детски свят“ изпълни 
„Молитва за България“ и „Пе-
сен за Апостола“. 

С падане на колене и едно-
минутно мълчание присъства-
щите почетоха паметта на на-
ционалния герой. От името на 
Община Мездра и на Общин-
ския съвет пред паметника бяха 
поднесени венци, а множество 
граждани, деца и ученици по-
ложиха цветя.

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ
Община Мездра, три кмет-

ства, едно училище и три дет-
ски градини кандидатстват 
за финансиране с проекти 
в конкурса „Обичам приро-
дата - и аз участвам“. Той се 
организира за 18-а поредна 
година от Министерство на 
околната среда и водите и от 
Предприятие за управление 
на дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДООС) 
в рамките на Националната 
кампания „За чиста околна 
среда - 2021“. 

Община Мездра подаде про-
ектно предложение за обосо-
бяване на кът за игра чрез из-
граждане на детска площадка 
на площад „Македония“ (с 
бюджет 9 963,60 лв.), Кмет-
ство Лютиброд - за направата 

на кът за отдих и детски игри“ 
(10 000 лв.), Кметство Оселна 
за създаване на кът за отдих 
и развлечения (9 928,06 лв.), 
Кметство Ослен Криводол - 
за изграждане на детски цен-

тър за екологично обучение и 
заздравяване на връзката де-
те-природа (9 954,50 лв.). 

ПГ „Алеко Константинов“ 
кандидатства с проект „Спорт 
и екология в професионално-

то образование” (5 000 лв.), 
ДГ „Детелина“ - с проект за 
изграждане на комбинирано 
детско съоръжение, дървено 
влакче, градинска люлка и 
дъски за рисуване (4 996 лв.), 
ДГ „Мир“ - с проект за напра-
вата на две детски беседки и 
дървена влакова композиция 
с два вагона (5 000 лв.), а ДГ 
„Слънчице“ - с проект за из-
граждане на мини футболно 
игрище в двора на детското 
заведение (4 960 лв.). 

Подадените 8 проектни 
предложения са на обща стой-
ност приблизително 60 000 
лв. Кои от тях ще бъдат одо-
брени за финансиране ще ста-
не ясно до 26 февруари, когато 
ще бъдат обявени класирани-
те проекти.
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ИЗПИТ ЗА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ 
НИВА „ЗЛАТНА РОЗА“НИВА „ЗЛАТНА РОЗА“

Приключи подготовката на 
ОФК Локомотив (Мездра) за 
пролетния полусезон от пър-
венството в Северозападната 
Трета лига. Тя продължи мал-
ко повече от един месец и про-
тече изцяло при домашни ус-
ловия. По време на зимната си 
подготовка „железничарите“ 
изиграха 7 контролни срещи. 
В тях те победиха Искър 1923 
(Роман) с 4:2, Витоша U19 
(София) с 1:0, Балкан 1929 
(Ботевград) с 2:1, Пещера (Га-
ла̀та) с 5:0, Ботев II (Враца) с 

4:2 и Локомотив U19 (София) 
с 3:1, и загубиха като гости от 
Чавдар (Етрополе) с 3:1. 

По време на паузата в шам-
пионата в отбора бяха при-
влечени 4 нови попълнения. 
Това са защитниците Цветко 
Иванов (37 г.), Камен Каме-
нов (32 г.) и Митко Краси-
миров (29 г.), и нападателят 
Антонио Йорданов (25 г.). 
Останалите футболисти, на 
които ще разчита старши 
треньорът Николай Нинов 
през втория дял от сезон 

ЛОКО (МЕЗДРА) ПРИКЛЮЧИ ЛОКО (МЕЗДРА) ПРИКЛЮЧИ 
ЗИМНАТА СИ ПОДГОТОВКА ЗИМНАТА СИ ПОДГОТОВКА 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

23 състезателки на ЖКХГ 
„Анелия“ (Мездра) на въз-
раст от 8 до 16 години из-
качиха още едно стъпало от 
спортно-техническите нива 
в художествената гимнасти-
ка. 18 от тях положиха ус-
пешно изпит за Ниво 2, а 5 
за Ниво 1 от Програмата на 
Българската федерация по 
художествена гимнастика 
(БФХГ) „Спортно-техниче-
ски нива в художествената 
гимнастика „Златна роза“. 
Изпитът е задължителен за 
всички гимнастички, за да 
бъдат картотекирани и да 
участват в състезанията от 
Държавния спортен кален-
дар на БФХГ. 

Изпитната комисия бе 
в състав: Мария Петрова 
- заместник-председател 
на БФХГ, Мария Кънчева 
- председател на Треньор-
ската комисия към БФХГ 
и Мария Гатева - член на 
Съдийската комисия към 

БФХГ. 
По време на изпита възпи-

таничките на треньорките 
Лили Николова и Цветели-
на Цинцарска показаха как-
во са научили през послед-
ната една година в своята 
подготовка за изграждане 
на основни навици, правил-
на координация и заучаване 
на по-голям обем от спорт-
но-технически умения. Вся-

ка от гимнастичките, които 
положиха успешно изпита 
за съответното ниво, по-
лучи диплома, подписана 
от председателя на БФХГ 
Илиана Раева, и специална 
шнола - червена за Ниво 1 
и оранжева за Ниво 2. 

Спортно-техническите 
нива „Златна роза“ са сис-
тема за оценяване на под-
готовката, подобряване на 

техниката и уеднаквяване 
изпълнението на основни 
упражнения в художестве-
ната гимнастика. Програ-
мата включва 10 нива, кои-
то покриват четири вида 
подготовка: техническа с 
тяло и уред, физическа, 
танцова и музикално-твор-
ческа подготовка. Всяко 
ниво съдържа 10 основни 
групи упражнения - поло-
жения и позиции, стъпки, 
вълни, равновесия, върте-
ния, скокове, акробатич-
ни упражнения, тестове 
за физическа подготовка, 
техника с уред и музикал-
но-творческа задача. 

Гимнастичките, положи-
ли изпита за съответното 
ниво, получават диплома и 
шнола - розичка в цветове-
те на дъгата, която показва 
нивото, до което са дости-
гнали: червена, оранжева, 
жълта, зелена, синя, вио-
летова, индиго. Последни-
те три шноли са в цветове-
те на медалите - бронзова, 
сребърна и златна. 

Снимки: Анна Недкова, 
БФХГ

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
ЗА РАЗКАЗ „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА“ 

Община Мездра, Туристически комплекс „Дядо Йоцо гле-
да” и Съюзът на българските писатели обявяват Десети 
национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гле-
да” на тема: „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата 
Родина”. 

Регламент на конкурса: 
• Конкурсът е анонимен. 
• Право на участие в него има всеки пълнолетен български 

гражданин, чийто текст отговаря на условието за аноним-
ност - неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. 

• Текстът, заедно с приложено запечатано малко пликче, 
което съдържа данните за автора, се изпращат в голям по-
щенски плик, върху който също не са отбелязани имената 
на автора. 

• Всеки автор може да участва с един разказ (формат - до 
5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 
14). 

• Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и тех-
ническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането. 

• Автори, които са класирани в предишни издания на кон-
курса, няма да бъдат награждавани. 

• Разказите се изпращат до 31 май 2021 г. на адрес: Мез-
дра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” 
№27, стая 304, за литературния конкурс „Дядо Йоцо гледа”. 

• Отчитането на конкурса ще стане на 26 юни 2021 г. 
• Ще бъдат връчени следните награди: І награда - 800 лв., 

ІІ награда - 600 лв., III награда - 400 лв., поощрение - 200 лв.

XV НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР 
„ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО“

Време и място на провеждане: 6 юни  
2021 г. (неделя) - 10:00 ч.,

Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” 
- с. Очиндол, 

община Мездра, област Враца 

Регламент на събора: 
• Националният фолклорен събор „Де е българското” се 

организира от Община Mездра. 
• Целта на събора е да даде възможност за сценична 

изява на изпълнители,  представящи фолклорното богат-
ство и уникалност на своя регион. 

• В събора могат участват: 
- Певчески групи и индивидуални изпълнители; 
-  Танцови групи и индивидуални изпълнители; 
 - Инструментални групи и индивидуални изпълнители. 
• Времетраене на изпълненията: на групите - до 10 

мин., а на индивидуалните изпълнители - до 6 мин. 
• Заявки за участие се приемат до 21 май 2021 г. на 

адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, ул. „Христо Бо-
тев“ №27, Община Мездра, ет. 3, стая 304, Отдел „Кул-
тура, спорт и туризъм” или на e-mail: deebulgarskoto@
abv.bg. Лице за контакти: Петко Котларски, тел. 0887 
514 481. 

• За всеки индивидуален участник или група се попълва 
отделна заявка. 

• Всяко читалище може да участва с до двама изпълни-
тели в жанр. 

• Разходите за път и храна са за сметка на участниците. 
• На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти. 
• В събора могат да разкрият сергии майстори на худо-

жествените занаяти. 
• Община Мездра си запазва правата за видеозаснема-

не и звукозапис.
• До 28 май 2021 г. на участниците ще бъде изпратена 

програмата на събора.

2020/2021, са: 
вратари: Ивайло Сайков 

(24 г.), Кристиян Дяков (28 г.) 
и Милен Георгиев (21 г.); 
защитници: Генади Петров 

(34 г.), Васислав Димитров 
(30 г.), Давид Стоянов (22 г.) и 
Мартин Михайлов (22 г.);  
халфове: Светослав Вале-

риев (33 г.), Браиан Стоянов 
(27 г.), Гроздан Илиев (22 г.), 
Николай Ковачев (22 г.), Вла-
димир Найденов (26 г.) и Ни-
колай Генов (27 г.); 
нападатели: Валдемар 

Стоянов (26 г.), Лионел Мата-
дос (23 г.), Милен Василев (32 
г.) и Методи Янков (19 г.). 

В разширения състав на 
мъжкия отбор са включени и 

петима юноши на клуба: Пао-
ло Петков и Росен Крумов (18 
г.), Божидар Цветков, Никола 
Цолов и Преслав Петков (17 
г.). 

В есенното класиране ОФК 
Локомотив е на десето място 
с 23 точки и голова разлика 
24:21 - актив, натрупан след 7 
победи, 2 равенства и 8 загу-
би. Начело в таблицата е Лев-
ски 2020 (Лом) с 37 т., следван 
от Севлиево с 34 т. и Вихър 
(Славяново) с 33 т. 

В първия пролетен кръг 
Локо (Мездра) завърши на-
равно като гост на ОФК Па-
вликени - 0:0.  Поради наказа-
ние на домакините двубоят се 
игра на стадиона в гр. Левски. 

П О К А Н А
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЕЗДРА“, с ЕИК:177034532, със седалище и адрес на 
управление: област Враца, община Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, на основание чл. 24 от Устава, по своя инициатива свиква общо 
събрание на сдружението, което ще се проведе на 09.03.2021 г. от 10:00 ч. в седалището на сдружението: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“, №27, ет. 
4 (голяма заседателна зала), при спазване на актуалните към датата на провеждането на общо събрание противоепидемични мерки съгласно Закона 
за здравето, при следния Дневен ред:
1. Промяна на чл. 29, ал. 2 от Устава, относно броя на членовете на Управителния съвет.;
2. Освобождаване на Управителния съвет на сдружението и избиране на нов Управителен съвет.;
3. Промяна на чл. 24 от Устава, относно начина на свикване на Общото събрание.;
4. Приемане нов Устав, отразяващ настъпилите промени.;
5. Пререгистрация на сдружението по ЗЮЛНЦ и вписване на сдружението в РЮЛНЦ към Агенция по вписванията.
6. Разни.
Общото събрание се счита за законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник най-малко половината плюс един от всички членове. При липса на 
кворум, събранието ще бъде отложено с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред. В този случай събранието ще се счита за 
редовно, независимо от броя на присъстващите членове.
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НА „КАЛЕТО“ Е КИПЯЛ ЖИВОТ НА „КАЛЕТО“ Е КИПЯЛ ЖИВОТ 
ОЩЕ ПРЕДИ 7 ХИЛЯДОЛЕТИЯОЩЕ ПРЕДИ 7 ХИЛЯДОЛЕТИЯ

НАУЧНО ДОКАЗАНО:

Продължава от стр. 1
През м. октомври 2020 г. е 

проведен петнадесетият про-
учвателен сезон на многосло-
ен обект „Калето“ в гр. Мездра 
върху площ от 40 кв. м. Сред-
ствата за проучванията са оси-
гурени от Министерство на 
културата по целевата Програ-
ма за финансиране на теренни 
археологически проучвания и 
теренна консервация 2020 г.

Екипът е в състав: Георги 
Ганецовски (РИМ - Враца) 
- ръководител, доц. Сергей 
Торбатов (НАИМ-БАН) - съ-
ръководител на експедицията, 
д-р Вивиана Митева и Десис-
лава Иванова, студент в СУ 
„Св. Климент Охридски”. В 
проучванията са ангажирани 6 
работници от Враца и от село 
Оходен, както и експерти. 

Основна цел на експедици-
ята е прецизиране на хроно-
логията и стратиграфията на 
къснохалколитното селище 
Мездра - Калето. Определяне 
хронологическата позиция на 
обекта в контекста на финала 
на култура Криводол - Съл-
куца и на съответния етап от 
финалния халколит (култура 
Галатин). 

От 4 до 8 октомври 2020 г. 
под ръководството на доц. 
Торбатов са проучени пласто-
вете от античната епоха в учас-
тък от територията на обекта, 
разположен в югозападната 
му част. Проучената площ въз-
лиза на около 25 кв. м. В хода 
на разкопките през втората по-
ловина на 80-те години на ХХ 
в. тук са били частично изчер-
пани културните напластява-
ния до ниво, хронологически 
съответстващо на началото/ 
първата половина на ІV в. сл. 
Хр. Установени са останки от 
две архитектурни структури, 
разположени в суперпозиция. 
Точната им датировка не може 
да бъде определена, тъй като 
съответстващият им археоло-
гически контекст не е нали-
чен. Сигурно е установено, че 
по-ранната от архитектурните 
структури е вкопана в пласт, 
свързан с функционирането на 

езическото светилище, поне 
през първия период от него-
вото съществуване, обхващащ 
първата половина/ средата на 
ІІІ в. сл. Хр. 

В проученото пространство 
на изток от структурата бяха 
регистрирани няколко после-
дователни жертвоприноше-
ния, извършени според присъ-
щите за светилището ритуали, 
установени през предходните 
археологически кампании. 
Придобит е многоброен и раз-
нообразен подемен материал, 
чиято датировка е в рамките 
на ІІІ в. По-късната регистри-
рана структура, която възсяда 
и частично преизползва остан-
ките от по-ранната, с голяма 
увереност следва да бъде от-
несена към периода на късна-
та античност и по-конкретно 
- към първата половина на VІ 
в. Открити са 39 сребърни и 
бронзови монети от III век - 
антониниани и денарии. 

От 9 до 28 октомври 2020 г. 
под ръководството на Георги 
Ганецовски (РИМ - Враца) са 
реализирани проучвания на 
праисторическите пластове, 
след изчерпване на по-късните 
културни отложения. Обстоя-
телството, че „Калето“ пред-
ставлява многослоен обект, 
определя сондажният харак-
тер на археологическите про-
учвания на праисторическите 
пластове, в участъците, където 
разположените във височина 
структури от по-късните пери-
оди - римската, късноантична-
та и ранновизантийската епо-

хи, го позволяват, без да бъдат 
засегнати каменните градежи. 
Границите и размерите на 
сондажите се определят от съ-
ществуващите на терена, час-
тично консервирани късноан-
тични каменни стени. 

Според приетата при из-
следванията на праистори-
ческите културни отложения 
номерация, са разкопани два 
сондажа: сондаж III/21 (кой-
то съответства на сектор „Е“, 
според обозначението на доц. 
Торбатов) и сондаж III/22 (от-
говарящ на сектор „D“). 

В сондаж III/21 са проучени 
останките от дървено-кирпи-
чени опожарени структури, 
датиращи според керамичния 
материал към финалния хал-
колит и към късната камен-
но-медна епоха, като е достиг-

ната скалната основа на рида. 
Под керемидено-опалените 
мазилки е разчистено подо-
во ниво с бежово-жълт цвят. 
В деструкциите над него са 
открити многобройни кера-
мични фрагменти от късната 
каменно-медна епоха, живо-
тински кости (говедо, птици, 
прасе и елен); каменни чукала 
и подложки; специализирани 
кремъчни артефакти (пласти-

ни и стъргалки); медно острие 
и костени шила. Данните по-
казват, че е проучена част от 
опожарена постройка с кон-
кретни занаятчийски функ-
ции. 

В сондаж III/22 са проучени 
два културни пласта. Горният 
пласт е маркиран от големи 
камъни и останките от опо-
жарена дървено-кирпичена 
структура, датираща според 
намерения керамичен мате-
риал към финалния халколит 
(протобронзов период). От-
крити са опалени мазилки със 
загладена страна; характерна 
за периода керамика, наситена 
със счукани мидени черупки 
и специфичен орнамент; жи-
вотински кости и недовършен 
двоен каменен чук-скиптър. 

В южната част на сондажа е 
установено правоъгълно нару-
шение със съвременен харак-
тер и дълбочина на вкопава-
нето около 60 см. То прерязва 
замазките на пещ от периода 
на финалния халколит. На 
дъното му е разчистено ст-
рупване на големи камъни. В 
дълбочина се попадна на яма, 
съдържаща пепел и фрагменти 
от счупен на място голям кера-
мичен съд, вероятно хранили-
ще. Анализът на керамичните 
фрагменти показва, че ямата 
принадлежи към ранножеляз-
ната епоха и нарушава кул-

турните отложения от късния 
халколит. 

Долният пласт е представен 
от опалените до керемидено 
останки от масивна дърве-
но-кирпичена структура, да-
тираща към късния халколит, 
която, според контролния раз-
рез в сондажа, изглежда е била 
двуетажна. Общата дебелина 
на опалените деструкции е 0,6 
м. Сред опожарените останки 

са открити големи количества 
натрошени керамични съдо-
ве, включително миниатюрни 
съдчета и фрагменти с цвет-
но-рисувана украса; животин-
ски кости; рог на елен; специа-
лизирани кремъчни артефакти 
(пластини и стъргалки), счупе-
ни антропоморфни фигурки и 
накити от кост. 

Данните от намерените къс-
нохалколитни находки показ-
ват, че двете опожарени струк-
тури от късния халколит в 
сондажи III/21 и III/22 са син-
хронни и маркират, според от-
критите находки, работилници 
за обработка на животински 
кожи. Открити са 35 кремъчни 
стъргалки и 6 костени шила. 

Керамиката от финалния 
халколит 

От извадените сигнифика-
тивни керамични фрагменти 
от тънкостенната керамика 
позволяват да отделим две 
технологични групи: кафява 
до тъмнокафява или светло-
кафява керамика. Глината е 
наситена с неорганичен опос-
нител, основно едри песъчин-
ки, шамот и множество дреб-
ни песъчинки или съдържа 
органични примеси (счукани 
мидени черупки), личащи по 
повърхността на стените. 

Регистрирани са фрагмен-
ти от полусферични паници; 
отворени гърнета с есовидна 
профилация и излизащи на 
устието дръжки; чаши с есо-
видна профилация, снабде-
ни с големи, излизащи на 
устието дръжки); гърне (тип 
„млечник“) с голям, сферичен 
търбух и малки, вертикални 
дръжки, поставени между ус-
тието и раменете). Срещат се 
и грубо оформени, малки, вер-
тикално поставени дръжки. 
Хронологически определящи 
са дръжка тип „шайбен-хен-
кел” и плитко врязан (щампо-
ван) орнамент, инкрустиран с 
бяла материя, в някои случаи 
покриващ големи полета от 
външната повърхност. Срещат 
се релефни хоризонтални или 

вертикални ленти. Предста-
вената керамика принадлежи 
към керамичния комплекс на 
култура Галатин. 

Къснохалколитната керамика 
е идентична с тази от открити-
те къснохалколитни керамични 
комплекси през предходните 
години. Тя се открива в двата 
сондажа и принадлежи към ке-
рамичния комплекс от послед-
ната фаза на късния халколит, 
представящ финала на култура 
Криводол - Сълкуца - Бубани. 
Регистрирани са характерните 
за керамичния комплекс фор-
ми, дръжки и дъна на съдовете. 
Особено впечатление правят 
фрагменти с рисувана украса 
(червена и бежова боя), както 
и фрагменти с богата графитна 
украса. 

Особен интерес предизвик-
ват рисуваните с цветни бои 
керамични фрагменти и част 
от керамична пота за топене на 
метал (мед) с пръски от мед-
ни окиси върху нея. Вероятно 
е открита втора металургич-
на работилница на „Калето“. 
Първата е регистрирана с от-
критата пещ, керамична пота 
и медни находки около нея в 
източната част на обекта (сек-
тор 2) през 2004-2005 г. Из-
глежда, че на „Калето“ през 
късната каменно-медна епоха 
е функционирал металургичен 
център за производство и пре-
работка на изделия от най-ран-
ния добиван метал - мед. 

През 2020 г. е извършен 
радиовъглероден анализ 
на три проби от животин-
ски кости в лабораторията 
на Университета в Глазгоу, 
Шотландия, за датиране на 
праисторическите пластове. 
Получените резултати дават 
представа, че къснохалко-
литното селище на скалния 
рид „Калето“ в гр. Мездра е 
съществувало през послед-
ните три столетия от петото 
хилядолетие пр. Хр. (4320-
4050 г. пр. н. е.). 

Георги Ганецовски, 
директор на РИМ - Враца

АНТОАНЕТА РАЕВА ПОДРЕДИ 
ПЪРВАТА СИ ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС

Със самостоятелна изложба 
живопис на Антоанета Раева 
Градската художествена галерия 
в Мездра откри официално новия 
си творчески сезон 2021. Съби-
тието уважиха представители на 
Общинската администрация и на 
НЧ „Просвета 1925“, ценители на 
изобразителното изкуство, близ-
ки и приятели на авторката, която 
е секретар-библиотекар на НЧ 
„Фар 1927“ - с. Лютидол, откъдето 
са нейните родови корени. 

Експозицията включва 8 акрил-
ни платна на родената в столи-
цата художничка, вдъхновени, 
както сподели самата тя, от 
красотите на природата. Пет от 
тях са класически натюрморта 
- „Есенна библиотека”, „Утро”, 
„Натюрморт”, „Синият чайник” и 
„Слънчовци”, а останалите три 
са свободни композиции - „Рози”, 
„Пеперудата” и „Дар”. 

„Работите на Антоанета впечат-
ляват с перфектни композиции, 
чудесно познаване и владеене 
на формите и материалите, въз-
действащ колорит и внимателно 
пресъздадени детайли, подчерта 
при откриването на изложбата 
Светла Дамяновска, гл. експерт 
„Културно наследство и религиоз-
ни дейности“ в Община Мездра. 
Въпреки че творбите й са много 
наситени визуално, те не изморя-
ват погледа, а доставят удоволст-
вие с художественото запълване 
на пространството и перспектив-
ната дълбочина (особено в карти-
ната „Утро”). 

Свободните композиции по-
казват една друга страна от ли-
чността на твореца - способнос-
тта да пресъздава фантазиите 
си и да въплъщава в цветове и 
образи идеите си. А работата 
„Дар”, лично за мен, е илюстра-

ция на философията, че приро-
дата и светът, който познаваме, 
за нас са дар от предците ни, но 
дар, който сме взели назаем от 
потомците ни. 

Начинът, по който Антоанета 
пресъздава природата и бита, е 
професионален, но и изпълнен с 
любов и преклонение към красо-
тата, която ни заобикаля и която 
не винаги сме в състояние и на-
строение да забележим. Радвам 
се, че такъв творец се присъеди-
нява към Групата на мездренски-
те художници и се надявам това 
да е само първата от поредица 
нейни изложби“, каза в заключе-
ние Дямяновска. 

От името на Община Мездра 
художничката получи поздрави 
и букет цветя от Нели Минева, 
зам.-кмет „Икономическо раз-
витие, социални и хуманитарни 
дейности“. 


