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ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА ПАРК „АЛЕЯТА“НА ПАРК „АЛЕЯТА“

С общоградско тържество жители и гости на Мездра отбелязаха 143-ата 
годишнина от Освобождението на България от османско иго. В утрото на 
3 март градският площад беше огласен от възрожденски песни, а млади 
опълченци, командвани от художника Евгени Кучков, застанаха на почетен 
караул пред пилоните. Под звуците на „Мила Родино“ кметът Иван Аспару-
хов и мажоретки издигнаха националния трибагреник, знамето на общината 
и флага на Европейския съюз. 

„Какво представляват нашите усилия днес пред усилията на всички онези 
знайни и незнайни герои, които положиха костите си за Свободата на Бъл-
гария?, попита риторично в словото си Аспарухов. И каква нация сме, когато 
извоюваме своята свобода? Когато употребяваме цялата си енергия, за да 
бъдем отново едни срещу други. 

Тези хора, които отдадоха живота си за Свободата, заслужават нашето 
уважение. И затова нека отдадем почит на всички български опълченци, на 
всички руски, беларуски, украински, румънски, полски и финландски воини 
- на всички онези, които се жертваха за освобождението на Отечеството ни 
от османско робство. 

Нека да уважим и поколенията, които пренесоха през годините. спомена за 
това славно историческо събитие. Нека предадем тази традиция на нашите 
деца, за да помнят винаги тази велика дата и тази огромна саможертва. 

Нека идеалът на нашите предци за свободна и просперираща България 
все повече да ни обединява. Защото трябва да бъдем единни в семейство-
то си, трябва да бъдем единни в нашия град, в нашата община - трябва да 
бъдем единни в цялата ни Родина. Единни за свободна и просперираща 
България!“ 

За празничното настроение допринесоха възпитаници на Център за 
подкрепа за личностно развитие - Вокална група „Детски свят” с ръководи-
тел Анета Петкова, която изпълни песните „Моята Родина“ и „Българийо, 
обичам те!”, младите рецитатори от група  „Приказен свят” с ръководител 
Валентина Цекова, които разказаха „Приказка за България“ и мажоретният 
състав с ръководител Христина Стоянова, който представи за финал „Тър-
жествен марш“. 

Накрая присъстващите се отправиха към паметника на загиналите във 
войните, където бяха поднесени венци и цветя на признателност. 

Акцент в тазгодишното честване на Деня на свободата в Мездра беше 
общобългарската инициатива „Пробуждане с хоро“, организирана за шеста 
поредна година у нас и в чужбина от Сдружение „Азбукари“ и гражданска 
платформа „Единение „Българи за България“, в която се включи и Народно 
читалище „Просвета 1925“. В разгара на ХІХ Републикански шосеен пробег 
„З март” на площада се извиха кръшни танци и народни хора, вoдени от тан-
цьорите от Ансамбъл „Мездра“ и Танцов клуб „Хорце, винце и още нещо…“. 

Напредват строител-
но-монтажните работи по 
проект „Ремонт и рекон-
струкция на парк „Алея-
та“, V-ти и VI-ти участък, 
гр. Мездра”. Той се реали-
зира от Община Мездра с 
безвъзмездна финансова 
помощ по Програма за раз-
витие на селските райони 
2014-2020 г. 

Проектът включва ремонт 
и реконструкция на два 
участъка с дължина около 
750 м от парковата зона, 
оформена след демонтира-
нето на старата железопът-
на линия Мездра - Враца, и 
допълва изградените вече 
четири участъка от цен-
тралната пешеходна алея по 
протежение на ул. „Алек-

сандър Стамболийски“. 
Той предвижда в отсечка-
та от кръстовището с ул. 
„Янко Сакъзов“ до спорт-
ните площадки южно от кв. 
101 да бъде ремонтирана и 

доизградена съществува-
щата алейна мрежа и да се 
обособят множество кътове 
за отдих. И още: изгражда-
не на архитектурни, водни 
и градински елементи, ве-
лоалея, стъпала и рампи за 
преминаване на посетители 
с колички и колоездачи. 

Проектирана е и нова енер-
госпестяваща паркова осве-
тителна система с LED лам-
пи, монтирани върху изцяло 
нови електрически стълбове 
с необходимата височина за 
постигане на оптимална ос-
ветеност. Ще бъдат обособе-
ни и места за скулптури, с 
което ще се продължи тра-
дицията от вече изградените 
и ремонтирани участъци. И 

в двата участъка се предвиж-
да изграждане на градински 
елементи от общ тип - пар-
ково осветление, градински 
пейки, фонтанки за питейна 
вода и кошчета за отпадъци. 
Във всеки участък ще има 
дървени перголи, оборудва-
ни с пейки с облегалки. 

В V-ти участък ще бъдат 
изградени пет къта за отдих 
с пейки, цветни площи и 
пластики, водно огледало с 
ротонда с пейки, фонтанка, 
дървен мост и пластика и 
площадно пространство, а 
в VI-ти участък - „Алея на 
творчеството“ със 7 плас-
тики, „Кът ден и нощ“, 
„Скален кът“, „Поляна за 
пикник“ и „Зелен тунел“ с 
пейки и пластики, както и 
два къта за отдих - единият 
с пейки и фонтанка, а други-
ят - с пергола, стенна чешма, 
пейки и маси. 

Бюджетът на проекта е 
малко над 870 000 лв. с 
ДДС. Изпълнител на обек-
та е строителната фирма 
„Никмар Кънстракшън“ 
ЕООД - Петрич, която спе-
чели обществената поръчка, 
обявена от Община Мездра. 
Строителният надзор се осъ-
ществява от столичното дру-
жество „Ведипема“ ЕООД, 
а консултантските услуги 
по управление и отчитане 
на проекта се извършват от 
„Еврофонд Кънсълтинг“ 
ЕООД - София. 

ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Във връзка с националната 

инициатива на министъра на 
труда и социалната политика 
Деница Сачева за отличаване на 
служители в социалната сфера 
по повод Световния ден на соци-
алната работа - 16 март, Община 
Мездра номинира директора на 
Общинския център за социал-
ни услуги и дейности (ОЦСУД) 
Наталия Христова-Горанова за 
наградата „Социален работник 
на годината - 2021“ в категорията 
„Служител в общинска админи-
страция/в структури със социал-
на насоченост“. 

„Г-жа Горанова е доказан екс-
перт с почти 35-годишен про-
фесионален опит в социалната 
сфера, пише в мотивите за но-
минацията. Целият й трудов път 
е свързан със социалната работа. 
Работила е като възпитател и ди-
ректор на Социален дом за деца 
в с. Кален, директор на Дом за 
деца и младежи с умствена из-
останалост в гр. Мездра, ръково-
дител на Общинската служба за 
социално подпомагане и дирек-
тор на ОЦСУД - гр. Мездра. 

Нейната отдаденост, съпри-
частност и лична ангажираност 
към всеки социален проблем 
е пример за младите колеги, с 
които работи. Тя умело ръководи 
екип от 36 души, които ежеднев-
но извършват социални услуги 
за над 500 потребители от общи-
на Мездра. Отличието е висока 
оценка и морална награда за неу-
морния и неоценим труд на един 
достоен човек, който със своите 
лични качества всеки ден доказ-
ва, че да си социален работник не 
е професия, а призвание.“ 

Номинацията на Наталия 
Христова-Горанова е подкрепе-
на и от Областния съвет на Бъл-
гарски червен кръст  (БЧК) - гр. 
Враца. „Г-жа Горанова е емблема 
на социалната работа в Община 
Мездра, се казва в писмото за 
подкрепа от БЧК. С нейното име 
е свързано разрешаването на 
проблемите със социален и чо-
вешки характер. Тя живее и гори 
в своето ежедневие, като прави и 
невъзможното за хората в нужда. 
В нейно лице имаме сподвижник 
с висока професионална компе-

тентност и безспорни човешки 
качества. Г-жа Горанова е при-
мер и вдъхновение, опора и под-
крепа за хората в неравностойно 
положение в община Мездра.“ 

В Световния ден на социалната 
работа кметът на Мездра Иван 
Аспарухов връчи на г-жа Го-
ранова грамота за номинацията 
й за наградaта „Социален работ-
ник на годината - 2021“ в кате-
горията „Служител в общинска 
администрация/в структури със 
социална насоченост“, изпрате-
на от министъра на труда и соци-
алната политика Деница Сачева. 

„За мен е изключително удо-
волствие да връча тази грамота, 
заяви Аспарухов. Това е едно за-
служено признание за Наталия. 
Искам да й благодаря за всичко, 
което прави в социалната сфе-
ра, разбира се, с усилията на 
още доста хора. Благодаря ти, 
Наталия, бъди жива и здрава! 
И продължавай да действаш по 
същия начин. Ние не работим за 
награди, но все пак признанието 
остава като спомен за това, че си 
дал нещо на обществото.“ 

„Благодаря за оценката и за 
това, че в този ден, в който се 

оценява труда на хората, които 
имат сърца, аз и моите колеги 
получаваме награда, каза в отго-
вор Наталия Христова-Горано-
ва. За това, че имаме сърца за 
болката на хората. Благодаря ви 
за помощта - във всеки един мо-
мент, в който сме имали нужда и 
сме потърсили от вас подкрепа, 
вие сте ни я дали безрезервно. 
Радвам се, че вече повече от 34 
години моето сърце е в Мездра 

и че хората, на които съм пома-
гала, те са най-искрените, кога-
то, има или няма повод за праз-
ник, ми позвънят и ми кажат: 
„Благодаря ти!“ или: „Как си? 
Здрава ли си?“, защото, знаете, 
имам здравословни проблеми. 
От сърце ви благодаря, г-н Ас-
парухов. Благодаря и на меди-
ите, че когато съм ви търсила, 
винаги сте били насреща, за да 
помогнем на хората в нужда.“    
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ПАРТИИТЕ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ
ЗА СЪСТАВА НА КОМИСИИТЕ

Упълномощени представители на парламентарно представените партии 
и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, както и на коалиции, 
които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския 
парламент от Република България, но не са парламентарно представени, 
постигнаха съгласие за определяне съставите на секционните избирател-
ни комисии (СИК) в община Мездра в изборите за народни представители 
на 4 април 2021 г. 

В консултациите, които се проведоха при кмета на общината Иван Аспа-
рухов, взеха участие Яна Нинова (ГЕРБ), д-р Илиана Михайлова („БСП за 
България“), Красимир Тодоров, Ралица Трифонова-Цветанова и Радослав 
Маринов („Обединени патриоти“), Мирчо Мирчев (ДПС), Слави Петрински 
(„Воля“) и Георги Генов („Демократична България - Обединение“). 

Участниците в консултациите нямаха възражения относно разпреде-
лението на 328-те места в 42-те секции, образувани на територията на 
община Мездра. Съгласно утвърдените от ЦИК методически указания и 
изчислителна процедура, разпределението на местата в СИК е следното: 
ГЕРБ разполага в тях със 113 места, „БСП за България“ - с 83, „Обединени 
патриоти“, ДПС и „Воля“ - с по 42 и „Демократична България - Обединение“ 
- с 6. ГЕРБ и „БСП за България“ имат по 42 ръководни места в комисиите 
(председатели, зам.-председатели и секретари), ДПС - 18, „Обединени па-
триоти“ - 15 и „Воля“ - 6. 

В резултат на станалите разисквания участниците в консултациите по-
стигнаха съгласие за определяне съставите на СИК в община Мездра на 
парламентарните избори 2021. 

Взето беше принципно решение за следното разпределяне на ръковод-
ните места в една Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК), при 
образуване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна 
кутия: председател - от „БСП за България“, зам.-председател - от ДПС и 
секретар - от ГЕРБ.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
ПРИЕ БЮДЖЕТ 2021ПРИЕ БЮДЖЕТ 2021

Общинският съвет (ОбС) прие 
бюджета на Община Мездра за 
2021 г. Решението беше взето 
на февруарската сесия с 14 гласа 
„за“, 3 „против“ и 3-ма „въздър-
жали се“ от присъстващите в за-
лата 20 съветници. 

„Бюджет 2021 е бюджет на 
растежа, каза при неговото пред-
ставяне кметът Иван Аспарухов. 
Същевременно той е част от 
Програмата за управление на 
община Мездра за мандат 2019-
2023 г. Няма сектор, в който да 
не сме предвидили увеличение 
на средствата. Остава да успеем 
да ги покрием, защото, все пак, 
това е планов документ - пари-
те не се намират в касата. Как-
то трябва да се разходват, така 
трябва преди това да се намерят, 
за да уплътним приходната част. 
За втора поредна година 90% от 
всички средства, които планира-
ме да изразходваме, ги влагаме в 
населените места. Това, според 
мен, е правилна политика, защо-
то те имат нужда от подновяване 
на цялата инфраструктура“, под-
черта още Аспарухов. 

Финансовата рамка на Бюджет 
2021 е 23 198 523 лв., което е 
с 4 220 538 лв. повече от мина-
логодишния и със 7 126 139 лв. 
повече от този за 2019 г. За фи-
нансиране на делегираните от 
държавата дейности в приходна-
та част на бюджета са планирани 
средства в размер на 14 090 238 
лв. Очакваните данъчни приходи 
са 1 357 400 лв., което е с 229 700 
лв. повече спрямо заложените в 
миналогодишния бюджет. Про-

гнозираните неданъчни приходи 
са 4 372 163 лв. или с 582 538 лв. 
повече от тези за 2020 г. 

Общата изравнителна субси-
дия от републиканския бюджет е 
1 705 500 лв. (+124 300 лв. в срав-
нение с м. г.), целевата субсидия 
от държавата за капиталови раз-
ходи - 1 122 700 лв. (+122 700 
лв. спрямо миналогодишната), а 
средствата за зимно поддържане 
и снегопочистване - 245 000 лв. 
(+19 500 лв. в сравнение с 2020 
г.). 

В разходната част на бюджета 
са заложени 271 196 лв. за до-
финансиране на държавни дей-
ности със средства от собствени 
приходи. В т. ч. в образованието 
- 48 046 лв., във функция „Кул-
тура, спорт, почивни дейности и 
религиозно дело“ - 24 571 лв. и 
в социалното осигуряване и гри-
жи - 9 540 лв. 92 000 лв. са пред-
видени за реализиране на меро-
приятия от културния календар, 
в т. ч. за кметствата, 86 300 лв. за 
подпомагане на спорта и 24 571 
лв. за субсидиране дейността на 
читалищата. С до 12 000 лв. ще 

бъде подпомогната дейността 
на Сдружение „В помощ на жи-
вотните в Мездра“. 40 000 лв. са 
заложените средства за помощи 
по решение на Общинския съ-
вет, което е с 10 000 лв. повече 
спрямо тези в миналогодишния 
бюджет. С тях ще бъдат подпо-
могнати семейства и лица с ре-
продуктивни проблеми. 

В Инвестиционната програма 
за 2021 г. са включени за из-
пълнение повече от 30 инфра-
структурни обекта, 25 от които 
в съставните села на общината. 
Сред тях са ремонт на 18 улици 
в 15 села и подмяна на водопро-
води в две села, както и ремонт 
на една улица в гр. Мездра  - 
всичко на обща стойност 943 
794 лв. А така също изграждане 
на площад, градина за отдих и 
сцена за обществени мероприя-
тия, детска и фитнес площадки 
в Оселна, ремонт на сградата на 
бившето училище в Ослен Кри-
водол и на многофункционална 
спортна площадка във Вър-
бешница, геоложко проучване 
и проектиране на свлачище на 
път Типченица - Липница, изра-
ботване на проект за преустрой-
ство и ремонт на Кметство Зве-
рино и на ПУП за разширяване 
на гробищния парк в Моравица. 

Най-големите проекти, пред-
видени за реализиране в селата, 
са изграждане, паркоустрояване 
и благоустрояване на централ-
ния площад в Зверино, който ще 
бъде финансиран с целеви сред-
ства - 610 000 лв., отпуснати на 
Община Мездра с Постановле-

ние №360/2020 г. на Минис-
терския съвет, както и ремонт и 
реконструкция на водопроводна 
и улична мрежа в 16 села от об-
щината, за който с Постановле-
ние №49/2021 г. правителството 
одобри допълнителен трансфер 
по бюджета на Община Мездра 
за 2021 г. в размер на 1 606 000 
лв. 

Планирани са още 89 029 лв. 
за изграждане на паркинги в гр. 
Мездра, 80 400 лв. за проекти-
ране на обновяването и благоу-
строяването на градския парк и 
15 000 лв. за актуализиране на 
проектите за реконструкция на 
кръстовището на ул. „Христо 
Ботев“ и ул. „Янко Сакъзов“ и за 
преустройство на бившия Снек-
бар в сградата на Общинска ад-
министрация в Ритуална зала и 
Художествена галерия. 

Инвестиционната програма е 
в размер на 1 936 403 лв., което 
е със 770 403 лв. повече от ми-
налогодишната. В т. ч. 1 222 700 
лв. целева субсидия от държа-
вата за капиталови разходи, 610 
000 целеви средства по Поста-
новление №360/2020 г. на МС, 
150 хил. лв. собствени средства 
на Община Мездра и 53 703 лв. 
преходен остатък. 

В бюджета са заложени за 
изпълнение и 14 проекта, одо-
брени за финансиране от ОбС 
по Програма „Малки местни 
инициативи - Мездра 2020“. 
През 2021 г. Община Мездра 
ще продължи да работи и по 
шест проекта, финансирани от 
Оперативните програми на Ев-
ропейския съюз, със средства 
на обща стойност 4 166 852 лв. 
По-крупните от тях са „Рекон-
струкция и рехабилитация на 
водоснабдителни системи и съ-
оръжения в агломерации с под 
2 000 е. ж. на територията на 
община Мездра“, „Ремонт и ре-
конструкция на парк „Алеята“ - 
V и VI участък в гр. Мездра“ и 
„Патронажна грижа за възраст-
ни хора и лица с увреждания в 
община Мездра“.

ОБСЪЖДАНЕ НА КНИГА 
ЗА ВОЙНАТА

По инициатива на Общинската организация на Съюза 
на ветераните от войните на България (СВВБ) и лично на 
председателя на организацията инж. Стефчо Симеонов 
излезе от печат книгата „Мездренският край във Втората 
световна война (1939-1945 г.)“. Нейни съставители и ре-
дактори са журналистите Кирил Радовенски и Мирослав 
Гетов. 

Навръх 3 март в родното село на видния български 
военен и политически деец ген.-полк. проф. Иван Кинов 
- Лютиброд, се състоя обсъждане на книгата. При осеза-
ем интерес присъстващите на премиерата лютиброжда-
ни споделиха спомени за участието на свои съселяни в 
заключителната фаза на най-големия военен конфликт в 
световната история. 

От името на Областната организация на ветераните инж. 
Симеонов връчи на спомоществователите, дарили парич-
ни средства за отпечатването на книгата, грамоти по слу-
чай 75 години от Победата над хитлерофашизма. Грамота 
и медал за особени заслуги получиха художникът Евгени 
Кучков и наследниците на участниците във войната Иван 
Григоров и Стефка Георгиева. 

Преди обсъждането на книгата признателните потомци 
поднесоха цветя пред паметния знак на руските воини и 
бюст-паметника на Христо Ботев в селото.

P. S. Месец по-рано ветеранът от Втората световна вой-
на о. з. капитан Илия Григоров от с. Царевец беше награ-
ден с юбилеен медал от Посолството на Руската федера-
ция в България.

ОДОБРИХА ШЕСТ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТА
Проектите на Община Мездра, 

на три кметства и на две детски 
градина са одобрени за финан-
сиране в конкурса на тема „Оби-
чам природата - и аз участвам”, 
организиран от Министерството 
на околната среда и водите и от 
Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда в рамките на На-
ционалната кампания „За чиста 
околна среда - 2021“. 

От подадените 833 проект-
ни предложения на общини и 
кметства със средства в размер 
до 10 000 лв. ще бъдат финан-
сирани 457 проекта. Сред тях са 
проектите на Община Мездра за 
обособяване на кът за игра чрез 
изграждане на детска площадка 
на пл. „Македония“ (с бюджет 9 
963,60 лв.), на Кметство Люти-
брод - за направа на кът за отдих 
и детски игри“ (10 000 лв.), на 
Кметство Оселна за създаване 

на кът за отдих и развлечения 
(9 928,06 лв.), Кметство Ослен 
Криводол - за изграждане на дет-
ски център за екологично обуче-
ние и заздравяване на връзката 
дете-природа (9 954,50 лв.). 

Сред одобрените за финан-
сиране 253 от постъпилите 392 
проекта на детски градини от 
цялата страна, които ще получат 
финансиране в размер до 5 000 
лв., са проектите на ДГ „Дете-

лина“ за направа на комбинира-
но детско съоръжение, дървено 
влакче, градинска люлка и дъски 
за рисуване (4 996 лв.) и на ДГ 
„Слънчице“ за изграждане на 
мини футболно игрище в двора 
на детското заведение (4 960 лв.). 
Останалите два проекта, подаде-
ни от ДГ „Мир“ - за монтиране 
на две детски беседки и дървена 
влакова композиция с два вагона 
(5 000 лв.), и на  ПГ „Алеко Кон-

стантинов“ - „Спорт и екология в 
професионалното образование” 
(5 000 лв.), не са одобрени за фи-
нансиране. 

Шестте проекта, които ще по-
лучат финансиране в кампания-
та „За чиста околна среда - 2021“, 
са на обща стойност приблизи-
телно 50 000 лв. 

Миналата година в община 
Мездра бяха изпълнени четири 
проекта, финансирани със сред-
ства в размер на около 30 000 лв. 
в конкурса „Обичам природата 
- и аз участвам“: на Кметство 
Игнатица - за създаване на зона 
за отдих и спорт до футболното 
игрище в селото, на Кметство 
Крета - за изграждане на детска 
площадка в района на оброк Св. 
Георги, на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ - с. Зверино - за направа 
на фитнес площадка на открито 
в двора на учебното заведение и 
на ДГ „Слънчице“ - за изграж-
дане на съоръжения за игра във 
филиала на детското заведение в 
с. Дърманци.
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XIX ШОСЕЕН ПРОБЕГ „3 МАРТ” XIX ШОСЕЕН ПРОБЕГ „3 МАРТ” 
За 19-та поредна година в 

деня на Националния праз-
ник на България гр. Мездра 
бе домакин на Републикан-
ския шосеен пробег „3 март”. 
В тазгодишното издание на 
пробегa взеха участие 224 
атлети от 23 спортни клуба 
от Мездра, Враца, София, 
Благоевград, Варна, Русе, 
Перник, Шумен, Ботевград, 
Горна Оряховица, Дряново, 
Карнобат, Койнаре, Луковит, 
Мизия, Нови пазар и Па-
нагюрище, както и от град-
ските СУ „Иван Вазов“, ОУ 
„Христо Ботев“ и ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“. Те се съ-
ревноваваха на дистанции от 
300 до 5000 м, разделени в 7 
възрастови категории. 

При мъжете, които бягаха 
5000 м, победи Йоло Нико-
лов (Орхание - Ботевград). 
Втори завърши неговият 
възпитаник Мирослав Спа-

сов (Атлет - Мездра), а трети 
- шампионът на България в 
маратона и в полумаратона 
Исмаил Сенанджи (Евър - 
Варна). Петкилометровата 
дистанция успешно пробяга 
и най-възрастният участник 
в състезанието - 70-годиш-
ният Лъчезар Иванов от Мез-
дра. На 3 км при жените пър-
ва финишира националната 
шампионка на 3000 м в зала 
Маринела Нинева (Локомо-
тив - Дряново), следвана от 
Моника Георгиева (Локомо-
тив 55 - Горна Оряховица) и 
Денислава Георгиева (СКЛА 
Шумен). 

Най-бърз при юношите 
ст. възраст, които също се 
съревноваваха на 3000 м, 
бе Иван Иванов (Оборище 
- Панагюрище). Втори се 
нареди Мартин Балабанов 
(Атлет - Мездра), а трети - 
Владислав Стефанов (Олим-
пия - Враца). При девойките 
ст. възраст без конкуренция 

на двукилометровата 
дистанция бе Дайгу 
Адилова (СКЛА Нови 
пазар), пред Марияна 
Мутафова и Зина Асе-
нова - и двете от Атле-
тик 90 (Луковит). 

На 2000 м при юно-
шите мл. възраст по-
беди Емил Веселов 
(Спартак - Койнаре), 
следван от Васил Пи-
рев (АК Враца) и Те-
одор Николаев (Атле-
тик 90 - Луковит), а на 
1500 м при девойките 
мл. възраст триумфи-
ра Михаела Гаврилова 
(Балкан - Ботевград), 
която изпревари Дани-
ела Георгиева (Локо-
мотив 55 - ГО) и Таня 

Узунова (Оборище - Пана-
гюрище). 

В останалите възрастови 
категории призьори станаха: 

• VII-VIII клас, момчета 
(1500 м) - Георгий Можейко 

(Сити Рън - София), Илиян 
Петков (Атлетик 90 - Луко-
вит) и Добромир Димитров 
(СКЛА Шумен), момичета 
(1000 м) - Аделина Павло-
ва (СКЛА Шумен), Памела 
Ени (ЛСК Русе Кар Мотор 
Спорт) и Християна Стоиме-
нова (Балкан - Ботевград); 

• V-VI клас, момчета (1000 
м) - Мартин Раленеков (Обо-
рище - Панагюрище), Матей 
Симеонов (Сити Рън - Со-

фия) и Любомир Илиев 
(Олимпия - Враца), моми-
чета (800 м) - Александра 
Кукова (Оборище - Пана-
гюрище), Йоана Йордано-
ва (СК Милка Михайлова 
- Перник) и Никол Дими-
трова (Олимпия - Враца); 

• III-IV клас, момче-
та (800 м) - Слави Янев 
(СК Милка Михайлова 
- Перник), Деян Гунов-
ски (Олимпия - Враца) и 
Младен Тасев (Локомо-
тив - Дряново), момичета 
(500 м) - Валена Георгиева 
(СК Милка Михайлова - 
Перник), Моника Иванова 
(СК Милка Михайлова - 
Перник) и Петя Богданова 

(ЦСКА - София); 
• I-II клас, момчета (300 

м) - Даниел Иванов (Атлет 
- Мездра), Асен Асенов (ОУ 
„Христо Ботев“ - Мездра) и 
Димитър Томанов (СК Мил-
ка Михайлова - Перник), 
момичета (300 м) - Ивона 
Йорданова (Олимпия - Вра-
ца), Лъчезара Кирилова (СК 
Милка Михайлова - Пер-
ник) и Йохана Йоакимова 
(Атлет - Мездра). 

Призьорите в отделните 
възрастови групи получиха 
медали, грамоти и парични 
награди. Наградите връчи-
ха кметът на Мездра Иван 
Аспарухов, заместник-кме-
товете инж. Николинка 
Кътовска и Нели Минева 
и общинският съветник от 
Панагюрище Иван Раков. 
Главен съдия на състеза-
нието беше м. с. Георги Ми-
тев, по чиято инициатива от 
2003 г. насам в гр. Мездра се 
провежда Републиканският 
шосеен пробег „3 март“.

СРЕБРО ЗА М19 
НА ЛОКО (МЕЗДРА)

Младежите до 19 г. на ХК Локомотив постигнаха един от 
най-големите успехи в близо 60-годишната история на ханд-
бала в гр. Мездра. Момчетата на треньора Евгени Йоловски 
завоюваха сребърни медали във финалния турнир за Купа 
„България-БФХ“ в тази възраст, който се проведе във Вършец. 
Домакин на надпреварата беше мездренският клуб. 

В груповата фаза младите „железничари“ постигнаха две по-
беди. Те разгромиха своите връстници от Чардафон (Габрово) 
с 33:15 и надделяха над класния отбор на Спартак (Варна) с 
30:26. Така локомотивци оглавиха крайното класиране в пред-
варителна група „А“ с актив от 4 точки и голова разлика 63:41 
и заслужиха правото да играят за разпределение на медалите. 

На полуфиналите младежите на Локомотив (Мездра) срази-
ха един от основните си конкуренти у нас при М19 Фрегата 
(Бургас) с 35:20 и се класираха за финала. В другия полуфи-
нал Локомотив (Горна Оряховица) елиминира трудно Спар-
так (Вн) с 26:25 (13:11). На финала мездренските хандбалисти 
загубиха в оспорван двубой от носителя на трофея през по-
следните три години Локо (ГО) с 25:28 и спечелиха сребър-
ните отличия. 

С бронзовите медали се окичи Спартак (Вн), който в двубоя 
за III-IV място победи Фрегата (Бс) с 30:23. На пето място се 
нареди Шумен-61 след драматичен успех над Чардафон (Гб) 
с 32:31 след изпълнение на 7-метрови хвърляния. 

ХК Локомотив (Мездра) заслужи и една от четирите инди-
видуални награди в турнира - пивотът на отбора Божидар 
Симеонов беше определен за най-добър защитник. Голмай-
стор на турнира с 35 точни попадения стана Георги Кръстев 
(Локо - ГО), за най-полезен състезател беше избран неговият 
съотборник Михаел Иванов, а за най-добър вратар - Николай 
Петров (Спартак - Вн). 

„Сребърните” мездренски хандбалисти играха в състав: 
Петър Ганев,  Валентин Гачев, Милен Валентинов (кап.), 
Божидар Симеонов, Илиян Младенов, Йохан Марков, Геор-
ги Йорданов, Георги Вълков, Жоро Иванов, Теодор Ангелов, 
Владислав Андреев, Деян Дачев, Габриел Георгиев, Кристиян 
Иванов, Калоян Джанабетски и Цветелин Петров.

На 19 февруари 2021 г. след продължително боледуване 
почина доайенът на врачанската журналистика Илия Бори-
сов (1931-2021 г.) Отиде си един голям човек, един голям наш 
приятел, който ще остане в най-хубавите ни спомени. Защото 
и като човек, и като журналист, и като общественик той прокара 
светла диря в нашия живот и в полето на българската публи-
цистика. 

Илия Борисов беше активен участник в обществено-полити-
ческия и културния живот на Враца и областта. През 1955 г. той 
поема от Йордан Радичков кореспондентския пост на в. „На-
родна младеж“ за Врачански окръг. Преминава през вестникар-
ската школа на в. „Отечествен зов“, а от 1962 г. в продължение 
на 30 г. е кореспондент на в. „Работническо дело“ и в. „Дума“. 
Пред очите му израства цялата индустрия на нашия край и той 
я документира в публикации и снимки. Издава юбилейни бро-
еве за ЧЛК „Веслец“, ТК „Вратица“, Клуб на културните дейци 
(КДК), издава фотоалбумите „Враца - нашата, Ботевата“, „Вра-

ца - град като Балкана древен и млад“ и „Врачански окръг“. 
Илия Борисов притежаваше една от най-богатите творче-

ски документации - над 100 папки с материали по различни 
теми. Неговата 40-годишната всеотдайна журналистическа 
дейност е увенчана с наградата „Златното перо“ на СБЖ. 
Удостоен е и с орден „Св. св Кирил и Методий“.  

 Той живееше и с проблемите на нашия край. В с. Лютиброд 
си беше построил вила и в двора й отглеждаше отбрани сор-
тове грозде. Често гостуваше в Мездра, сътрудничеше и на 
Общински вестник „Мездра ХХI век“. 

Няколко десетилетия беше председател на журналисти-
ческото дружество във Враца и председател на КДК. За него 
беше чуждо възгордяването и отблъскващата надменност. 
Въпреки високото си обществено положение, той си остана 
земен, човечен и добронамерен. Неговата вродена диплома-
ция намираше изход от всяка конфликтна ситуация. Той мо-
жеше и успяваше да помири и най-избухливите противници, 

каквито, за съжаление, не липсваха в творческите среди на 
града и областта. 

Илия Борисов ще остане в историята на журналистиката и 
с това, че със своите стотици кореспонденции се превърна в 
летописец на изграждането на АЕЦ „Козлодуй“. Постави на-
чалото на в. „Първа атомна“ (1970 г.). Измежду журналистите 
във Врачанско той събра, съхрани и остави за поколенията 
най-богатия архивен материал за живота и съзидателните 
делници през 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години на миналия 
век в нашата област.

След настъпилите промени обаче се почувства изоставен. 
И въпреки че продължи да пише своите репортажи, в душата 
му настъпи срив. Новото време го ограби, отне му вярата и 
оптимизма. Тези промени той ги изживя много тежко. Чувст-
ваше се самотен и забравен. Отиде си от този свят обиден 
и разочарован.

Ние обаче, неговите приятели, колеги и съмишленици, 
няма да го забравим. Той винаги ще бъде с нас, като верен 
ориентир за чест, достойнство и човещина.

Поклон, дълбок поклон пред светлата ти памет, приятелю!  
Кирил Радовенски

ЖУРНАЛИСТ, ОБЩЕСТВЕНИК, ЛИЧНОСТ
В памет на Илия Борисов
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Ф о т о е с к и з

XVIII ИЗЛОЖБА КОНКУРС „ЖЕНИТЕ В ИЗКУСТВОТО” XVIII ИЗЛОЖБА КОНКУРС „ЖЕНИТЕ В ИЗКУСТВОТО” 
И ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЖЕНАТА - МАЙКА И ЛЮБИМА”И ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЖЕНАТА - МАЙКА И ЛЮБИМА”

По случай Международния 
ден на жената - 8 март, Общи-
на Мездра награди призьори-
те в традиционните изложба 
конкурс „Жените в изкуство-
то” и конкурс рецитал „Же-
ната - майка и любима”. В 
тазгодишното, 18-о издание 
на двата осмомартенски кон-
курса, взеха участие 29 жени 
творци - 15 художнички и 14 
поетеси. 

В изложбата конкурс „Же-
ните в изкуството” се вклю-
чиха 15 художнички: Анна 
Митова, Ана Николова, Ан-
тоанета Раева, Диана Ива-
нова, Ивелина Ивова, Ина 
Ценова, Кристина Котларска, 
Мария Цолова, Нели Стояно-
ва, Рени Митева, Светла Да-
мяновска, Снежана Петрова, 
Стела Цветкова, Теменужка 
Маринова и Феня Караней-

чева. Сътворените от тях 35 
произведения на изобрази-
телното изкуство бяха под-
редени в обща художествена 
изложба. Всяка участничка 
и нейните творби бяха пред-
ставени пред публиката от 
Светла Дамяновска, гл. екс-
перт „Културно наследство и 
религиозни дейности“ в Об-
щина Мездра. 

С първа награда комисия-
та с председател зам.-кмета 
Нели Минева отличи Феня 

Каранейчева за картината 
„Дамата в бяло“. Втора на-
града заслужи Нели Стоя-
нова за живописното платно 

„Българка“, а трета - Теме-
нужка Маринова за изпъл-
нената със смесена техника 
творба „Свобода”. Връчени 
бяха и две поощрителни на-
гради - на Ана Николова за 
маслената картина „Конче“ и 
на Анна Митова за акрилно-
то платно „Слънчогледи“. 

В конкурса рецитал „Жена-
та - майка и любима” взеха 
участие 14 поетеси: Анна 
Митова, Виолета Генова, Да-
рина Цветкова, Диана Ивано-

ва, Иванка Гьонова, Иванка 
Колева, Надежда Нинова, 
Павлина Русева, Рени Мите-
ва, Савина Стоянова, Свет-
лина Стоевска, Тодорка Ва-
силева, Цветинка Стоянова и 
Цеца Гьонова. Те представи-
ха общо 33 поетични творби, 
които бяха оценени от коми-
сия с председател Валентин 
Вълчев, председател на НЧ 
„Просвета 1925“. Обзор на 
литературната продукция на 
конкурса направи Христинка 
Иванова, филолог и член на 
журито, а всяка от авторките 
прочете по едно свое стихо-
творение. 

На първо място комисия-
та класира Рени Митева за 
стихотворението й „Слеп-
ци“, на второ - Тодорка Ва-
силева за „Не искам!“, а на 

трето - Цветинка Стоянова 
за „Мамешка магия на май-
ките пич“. Връчени бяха и 
три поощрителни награди: 
на Диана Иванова за „Мъл-
чание“, на Павлина Русева 
за „Ако теб те нямаше“ и на 
Цеца Гьонова за „Жена“. 

Всички участнички в двата 
конкурса получиха грамоти 
и букет цветя, а призьорите - 
и парични награди. Отличи-
ята връчиха заместник-кме-
товете инж. Николинка 
Кътовска и Нели Минева. 
С едноминутно мълчание 
присъстващите почетоха 
паметта на поета Лъчезар 
Еленков (1936-2020 г.), дъл-

гогодишен член на журито 
на конкурса „Жената - май-
ка и любима”, който почина 
миналата година.

Първа награда 
СЛЕПЦИ 

Години са се търсили в миражи
и в някакви илюзии за вечност... 
В крайъгълност, която да под-

скаже 
къде в пороя младостта изте-

че... 

Отчаяни са спрели да очакват. 
Един във вино, друг във стих е 

стихвал. 
Светилникът затворили са в 

ракла. 
И никой нежен глас не ги усми-

хвал. 

Но в миналото всеки миг изви-
ра 

и някъде пресича се безкрая 
в едни очи познати, ала нови 
и вътре в тях на пътя идва края. 

Тогава осъзнали, че са слепи 
и пили са шира, наместо вино. 
В ръката скрит е белег от ръ-

ката. 
Лице в лице откриват път изми-

нал. 

Сега са по-пияни от петлите, 
които във съня си кукуригат. 
Прогледнали внезапно сред 

слепците... 
Разбрали в епилога тази книга. 
Рени Митева 

Втора награда 
НЕ ИСКАМ!

Не искам живот на парче - 
да отхапвам свидливо от 

него 
като пица студена в полуп-

разно кафе. 
Когато дишам, горя и живея 
и оная - щурата, напира у 

мен! 

Не искам някой да казва, 
че мечтите имат край, 
когато поредната идва 
като очакван среднощен 

трамвай. 

Не искам да чувам, че не 
съм млада 

заради извехтялото ми 
ЕГН-е, 

когато кръвта ми щурмува 
пияна 

непознати за друг светове! 

Искам да бъда  такава - 
с душа млада и с лудо сър-

це, 
ако ще светът да разправя, 
че не съм, ама съвсем не 

съм добре! 
Тодорка Василева

Трета награда

МАМЕШКА 
МАГИЯ НА 

МАЙКИТЕ ПИЧ 
Моята майка е пич, 
хич не обича комерсал-

ния кич. 
Тя е мила и нежна, кога-

то ми пее, 
когато крещи, направо 

злинее. 

Тръгва навсякъде, а не-
изменно е тук, 

усмихва утрото, на без-
сънието напук. 

Винаги е на мисъл раз-
стояние, 

забъркваща рецепта за 
сбъдване на желание. 

Играем със „Лего“, под-
реждаме кубчета, 

после ми прави супа 
със топчета. 

Понякога очертава си 
очите, 

ама най-добре оцветя-
ва ми колите. 

Умее едновременно да 
плаче и да се смее, 

прикрива си рани в ду-
шата, не яде, за да не на-
дебелее. 

Бори се със дракони, 
инат и лошотия, 

сервира наказание в чи-
ния. 

Нейния свят е цирк в 
полудяла вселена, 

смайващо преживява-
не, магьосница прероде-
на, 

с аромата на обич, пи-

пер и канела, 
трохички и страх мигно-

вено помела. 

Като в стара приказка 
оттам извират принцове 
и философи, 

танцува с вятъра боса, 
с токчета и по пантофи. 

Нелогичната принцеса 
с рокля на петна, 

от манджата с кюфтета. 
Тя лудува във нощта. 

Когато е студено, ме 
обича, като нежна песен 
ме обгръща, 

одеалцето ми в тъмното 
загръща. 

А температура, обриви 
и гърлобол, 

лекува с пеперудени це-
лувки и парацетамол. 

И на Никито майката 
прави това, 

реши косата му докато 
кара кола, 

майстор е в къщи - боя-
диса стената, 

май, че и тя е в играта. 
Такива са те, безуслов-

но обичат, 
даже и когато им вали, 
през порои от крясъци 

надничат 
и усмихват се, когато ги 

боли. 

Ядосани са като огне-
дишащ дракон, 

после мигом стават 
нежна фея. 

Май започвам да мъ-
дрея и разбирам мамеш-
ката им идея! 

Владеят тези майки ня-
каква магия! Те са истин-
ска стихия! 

Цветинка Стоянова 

Поощрителна наградa 
МЪЛЧАНИЕ 

Всичко, което не каза - видях го!
(С оня поглед на удавник, не-
преценил дълбокото…) 
Каквото имах, дадох ти го. 
(Пътят към Теб бе по стръмно-
то, вместо по широкото.) 
Очакването висеше дълго като 
странник пред чужда врата, 
Колкото да прекрачи за миг заб-
раненото 
и да съблече завинаги Болката. 
Всичко красиво оказа се кратко. 
След всяка близост чистата 
вода я размътва подводното. 
Всичко Неказано ни разделя 
повече, 
отколкото същността на болки-
те. 
Диана Иванова 

Поощрителна награда
АКО ТЕБ 

ТЕ НЯМАШЕ 

Ако теб те нямаше за миг в този свят, 
нямаше да имам корен сега, 
нямаше да имам това щастие, 
радостта да се оглеждам в очите 
сини и добри на детето ни... 
Ако теб те нямаше за миг в този свят, 
нямаше душата ми да знае 
какво е любов и красота, 
нямаше да знае за огъня ти, 
за полета на крилете на надеждата. 
Ако теб те нямаше за миг в този свят,
как щях да обичам до изнемога, 
как щях да слепя парченцата си чо-

вешки, 
как щях да се усмихвам на слънцето, 
как щях да си говоря с врабчетата... 
Ако теб те нямаше за миг в този свят, 
нямаше да има тази следа във все-

лената... 
Павлина Русева 

Поощрителна награда
ЖЕНА

Българка съм се родила 
и гордея се с това! 

Взел Господ бяло от кокичето 
и нарисувал вълшебно лице, 
увил със златни къдрици главицата, 
изваял изкусни, нежни ръце. 
Прихванал в полет птиците, 
откъснал късче звездно небе. 
Поставил го да грее в зениците 
като развълнувано синьо море. 
Поизваял й малко бедрата 
и казал: „Готово.“ 
„Но какво е това?“ - 
отвърнали тихо словата: 
„Господи, 
сътворил си най-красивото нещо, 
сътворил си жена!“ 
Цеца Гьонова


