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ГЕРБ-СДС - 35%, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 20%, ГЕРБ-СДС - 35%, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 20%, 
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 15,7% ИМА ТАКЪВ НАРОД - 15,7% 

Коалиция „ГЕРБ-СДС“ 
получи най-много гласове 
в община Мездра на парла-
ментарните избори, които 
се проведоха на 4 април. За 
нея са гласували 3 329 изби-
ратели, което е около 34,8% 
от всички действителни 
гласове, подадени за канди-
датските листи на партиите 
и коалициите, регистрира-
ни за участие в изборите. 

На второ място се нареж-
да коалиция „БСП за Бълга-
рия”, която има 1 912 гласа 
или приблизително 20% от 
действителните гласове. В 
сравнение с парламентар-
ните избори през 2017 г. 
социалистите са получили 
1 527 гласа по-малко, дока-
то ГЕРБ бележи ръст от 527 
гласа.   

На трета позиция е „Има 
такъв народ“ с 1 499 гласа 
(15,7%), следвана от ДПС 
със 785 гласа (8,2%). Спря-
мо парламентарния вот 

преди четири години ДПС 
има 465 гласа повече, дока-
то партията на Слави Три-
фонов участва в избори за 
първи път. 

С пети резултат е „ВМРО - 
Българско национално дви-
жение“, която е подкрепена 
от 370 избиратели (3,9%). 
На последните парламен-
тарни избори, когато ВМРО 
беше в коалиция с НФСБ 
и „Атака“, „Обединени па-
триоти“ получиха 1 108 

гласа. 
На шесто място е коали-

ция „Изправи се! Мутри 
вън!“ с 334 гласа (3,5%), 
на седмо - „Демократична 
България - Обединение“ с 
290 гласа (3%), а на осмо 
- „Патриотична коалиция - 
Воля и НФСБ“ с 229 гласа 
(2,4%). Следват: „Българ-
ско национално обединение 
- БНО“ с 226 гласа (2,4%), 
„Възраждане“ със 108 гла-
са (1,1%), „Атака“ със 71 

„ВиК“ - ВРАЦА СТАРТИРА МАЩАБНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
С цел осигуряване водо-

снабдяването на населението 
в условията на климатични 
промени (засушаване или на-
воднения); подобряване ка-
чеството и обеззаразяването 
на водата във водоразпредели-
телните мрежи; подобряване 
ефективността на системите 
чрез намаляване на загубите, 
енергийна ефективност, реха-
билитация на водоснабдител-
ните системи за рационалното 
им използване, приоритетна 
подмяна на мрежи и подобря-
ване нивото на обслужване на 
абонатите, „ВиК“ ООД - Вра-
ца стартира мащабна рекон-
струкция и рехабилитация на 
водопроводната и на канализа-
ционната мрежа в гр. Мездра. 

Инвестиционната програма 
на водоснабдителното друже-
ство предвижда да бъде рекон-
струирана, рехабилитирана и 
частично доизградена вътреш-
на канализационна мрежа с 
дължина 8 272 линейни метра 
на обща стойност 2 558 903 лв. 
Реконструкцията ще обхване 
22 градски улици. 

Тъй като една част от ули-
ците, на които ще бъдат под-
менени водопроводите, са 
предвидени за асфалтиране от 
Община Мездра, те ще бъдат 
положени безизкопно. Това са 
ул. „Георги Кирков“ (в участъ-
ка от ул. „Яворов“ до ул. „Ду-
нав“), ул. „Дунав“ (от ул. „Па-
триарх Евтимий“ до ул. „Ал. 
Стамболийски“), ул. „Пейо 

Яворов“ (от ул. „Патриарх 
Евтимий“ до ул. „Ал. Стам-
болийски“), ул. „Рила“ (от 
ул. „Стефан Караджа“ до ул. 

„Янко Сакъзов“) и ул. 
„Дърманско шосе“ в 
кв. Камъка (от о. к. 
377 до о. к. 385). 

Подмяната на во-
допроводите на ос-
таналите 17 улици 
ще се извърши по 
траншеен (открит) 
метод. Това са по три 
участъка на ул. „Ал. 
Ст а м б ол и й с к и “ , 
„Георги Кирков“ и 
„Любен Каравелов“, 
по два участъка на 
ул. „Патриарх Ев-
тимий“, „Искър“ и 
„Никола Вапцаров“, 

по един участък на ул. „Христо 
Ботев“, „Янко Сакъзов“, „Сте-
фан Караджа“, „Рила“, „Хрис-
то Смирненски“, „Дружба“, 
„Пирин“, „Сердика“, „Обори-
ще“, „Добруджа“ и „Шипка“.   

Същевременно „ВиК“ ООД 
- Враца предвижда в Агло-
мерация Мездра да бъде до-
изградена и реконструирана 
вътрешна канализационна 
мрежа с дължина 1, 821 км, 
както и изграждане на помпе-
на шахта на вътрешната кана-
лизационна мрежа - всичко на 
обща стойност 1 013 163 лв.. 

Инвестициите, които во-
доснабдителното дружество 
ще направи на територията на 
гр. Мездра през първия етап, 
са на обща стойност 3 572 066 
лв.

Парламентарни избори 2021

гласа (0,7%) и „АБВ“ с 36 
гласа (0,4%). 124 избирате-
ли (1,3%) са предпочели да 
гласуват с „Не подкрепям 
никого”. 

Избирателната активност 
в община Мездра е 56,9%. 
От включените в избира-
телните списъци 17 201 
избиратели са гласували 9 
789. Броят на действител-
ните гласове е 9 569, а на 
недействителните бюлети-
ни - 220.    

ГЕРОИТЕ НА 
НАШЕТО ВРЕМЕ

Община Мездра и общинската организация на Бъл-
гарския червен кръст (БЧК) поздравиха лекарите и 
медицинските специалисти от Многопрофилната 
болница за активно лечение в града по случай Све-
товния ден на здравето и Ден на здравния работник - 
7 април. Заместник-кметът „Икономическо развитие, 
социални и хуманитарни дейности“ Нели Минева 
връчи на управителя на лечебното заведение д-р Соня 
Съботинова поздравителен адрес от кмета на общи-
ната Иван Аспарухов. 

„Приемете от името на Община Мездра и на цялата 
местна общественост нашата искрена благодарност 
за грижите, които полагате за опазване на най-ценно-
то нещо на света - човешкия живот, пише в поздрави-
телния адрес. 

В извънредна ситуация като сегашната, когато сме 
изправени пред предизвикателството Covid-19, Ваша-
та безрезервна отдаденост към най-хуманната профе-
сия, е нужна на обществото ни повече от всякога. Вие 
сте тези, които ни вдъхват надежда и вяра в труден 
момент като днешния, че има на кого да разчитаме. 

Продължавайте със сърце и душа, с професионали-
зъм и всеотдайност да служите на хората, да оправда-
вате очакванията на своите пациенти. 

Бъдете все така отговорни, състрадателни и добри! 
От все сърце ви желая здраве, удовлетвореност и 

нови професионални успехи! Честит празник!“ 
Председателят на Общинския съвет на БЧК Наталия 

Христова-Горанова също поздрави здравните работ-
ници с техния професионален празник, а в знак на 
уважение и признателност доброволци на червено-
кръстката организация им подариха свежи градински 
цветя. 

Д-р Съботинова благодари на Община Мездра и на 
БЧК от името на своите колеги за безрезервната под-
крепа и оказания мил жест на внимание.
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ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
OБЩИНА МЕЗДРА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

Във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за инте-
грирано развитие на община Мездра (ПИРО) за периода 2021-2027 г., на 
основание чл. 35 от Правилника за прилагане на Закона за регионално 
развитие (ППЗРР), Община Мездра отправя покана за обществено обсъж-
дане и съгласуване на изготвения проект на План за интегрирано развитие 
на община Мездра за периода 2021-2027 г. към заинтересованите органи 
и организации, икономическите и социалните партньори, както и физиче-
ски лица и представители на юридически лица, които имат отношение към 
развитието на община Мездра. 

Поради извънредната епидемиологична обстановка в страната общест-
веното обсъждане ще се проведе неприсъствено, в електронна среда, 

Проектът е разработен в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Закона за регио-
нално развитие (ЗРР) и в съответствие с Методическите указания за раз-
работване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за 
периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството. Публикуван е на интернет страницата 
на Община Мездра. 

Планът за интегрирано развитие на община Мездра 2021-2027 г. е осно-
вополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението 
на общината през следващите 7 години. Неговият пространствен обхват 
включва цялата територия на община Мездра. 

ПИРО представлява целеви инструмент за интегрирано развитие на об-
щината, осигуряващ пространствена, времева и фактическа координация 
и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на де-
финираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и 
екологичното състояние на общинската територия, мобилизация на ресур-
си и инструментариум за постигането на целите на плана. 

Поради значимостта на плана, както и с цел спазване принципа на 
прозрачно управление и на основание чл. 35 от ППЗРР, предоставяме 
възможност на всички заинтересовани лица, имащи отношение към раз-
витието на община Мездра, за писмени предложения, становища и мнения 
по предложения проект на ПИРО 2021-2027 г. Такива могат да бъдат пре-
доставяни на електронната поща на Община Мездра: mezdra@mail.bg или 
в Центъра за услуги и информация на гражданите с адрес: гр. Мездра, ул. 
„Христо Ботев” №27 в срок до 20.04.2021 г., вкл., или чрез попълване на 
приложения към настоящата покана формуляр. 

Общинска администрация - Мездра разчита на Вашето активно участие 
в процеса по съгласуване на основния стратегически планов документ на 
Община Мездра за периода 2021-2027 г.!

Повече информация относно проекта на План за интегрирано развитие 
на община Мездра за периода 2021-2027 г. можете да намерите на на ин-
тернет страницата на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/   

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА 
В изпълнение на Зако-

на за социалните услуги от 
22.03.2021 г. Община Мез-
дра стартира предоставяне-
то на нова социална услуга 
като делегирана от държа-
вата дейност - „Асистентска 
подкрепа“. Тя е специализи-
рана социална услуга, която 
включва ежедневна почасова 
подкрепа в домашна среда, 
предоставяна на лица в над- 
трудоспособна възраст в не-
възможност за самообслуж-
ване, които нямат определена 
по съответния ред степен на 
намалена работоспособност, 
както и на деца с трайни ув-
реждания и пълнолетни лица 
с трайни увреждания с опре-
делена чужда помощ, които 
не ползват асистентска под-
крепа, помощ за осигурява-
не на асистентска подкрепа 
или за които не се получава 
помощ за грижа в домашна 

среда по реда на друг закон. 
Услугата ще бъде предоста-

вяна до края на годината на 
88 потребители от 30 лица, 
назначени на длъжност „Со-
циален асистент“. За цел-
та Община Мездра сключи 
трудови договори с одобре-
ните кандидати за заемане 
на длъжността „Социален 
асистент“ на 8-часов рабо-

тен ден, като един „Социа-
лен асистент“ ще предоставя 
подкрепа на 3-ма потребите-
ли. 

На базата на подадените 
заявления от потребителите, 
които отговарят на изисква-
нията за ползване на „Асис-
тентска подкрепа”, разпре-
делението на социалните 
асистенти по населени места 

е следното: Моравица - 5-ма, 
Мездра - 4 ма, Лик - 3-ма, 
Боденец, Долна Кремена, 
Дърманци, Зверино и Очин-
дол - по 2-ма, Брусен, Горна 
Кремена, Лютидол, Ребърко-
во, Руска Бела, Старо село, 
Типченица и Царевец - по 1. 

Максималната продължи-
телност за ползване на соци-
алната услуга „Асистентска 
подкрепа” от един потреби-
тел е до 4 часа дневно, все-
ки работен ден, съобразно 
изготвената индивидуална 
оценка на потребностите. 
Чрез нея се осигурява по-
часова подкрепа в домашна 
среда на потребителите от 
социален асистент за са-
мообслужване, движение 
и придвижване, промяна и 
поддържане на позицията на 
тялото, изпълнение на еже-
дневни и домакински дей-
ности и комуникация.

НАД 1 000 ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЛЗВАТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
Повече от 1 000 потребители са 

обхванати в различните видове 
социални услуги, които предоста-
вя понастоящем Община Мездра. 
На други близо 400 души е осигу-
рена временна трудова заетост в 
социалната сфера. Допълнително 
260 уязвими лица и деца в нерав-
ностойно положение са подпомог-
нати под формата на дарения с 
трайни хранителни продукти и 
подаръчни пакети. 

Социални услуги и заетост 
 ■ По Закона за лична помощ 
Съгласно Наредба №РД07-8-

9/28.06.2019 г. за включване в 
механизма лична помощ, предос-
тавянето на социалната услуга 
„Лична помощ“ стартира в община 
Мездра през м. септември 2019 
г. Към момента са назначени 256 
лични асистенти, които се грижат 
за 256 лица с трайни увреждания, 
с установени вид и степен на ув-
реждане или степен на трайно 
намалена работоспособност с оп-
ределена чужда помощ и деца с 
90 и над 90 на сто вид и степен на 
увреждане или степен на трайно 
намалена работоспособност без 
определена чужда помощ. Досега 
лична грижа са получили 338 по-

требители. 
■ Проекти: 
• По Проект „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреж-
дания в община Мездра”, който 
се реализира по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания - Компонент 2“ с 
финансовата подкрепа на ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 
(ОП РЧР) 2014-2020 г., Община 
Мездра предоставя почасови мо-
билни здравно-социални услуги 
на 115 нуждаещи се лица. По про-
екта, който е с период на изпълне-
ние 16.03.2020 г. - 31.05.2021 г., са 

назначени 19 домашни помощни-
ци, медицинска сестра, психолог и 
социален консултант. 

• По Проект „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреж-
дания в община Мездра“, който се 

реализира по процедура „Патро-
нажна грижа за възрастни хора и  
лица с увреждания - Компонент 
3“ на ОП РЧР, са назначени 17 
социални асистенти, обслужващи 
150 лица. Период на изпълнение: 
16.03.2020 г. - 31.05.2021 г. 

• От 04.05.2020 г. до 31.12.2020 
г. 170 потребители получаваха 
топъл обяд по Програма „Топъл 
обяд у дома в условията на из-
вънредна ситуация 2020“. 

• От 08.02.2021 г. по Проект „То-
пъл обяд за жителите на община 
Мездра“ на Оперативна програма 
за храни и/или основно материал-
но подпомагане от Фонда за евро-
пейско подпомагане на най-нуж-
даещите се лица в България за 
периода 2014-2020 г. Община 
Мездра осигурява топъл обяд на 
повече от 200 потребители. 

• По проект, спечелен по Про-
грама РОМАКТ, Община Мездра 
осигури хранителни и санитарни 
пакети на 299 домакинства от уяз-
вими групи. 

• По Програма РОМАКТ Община 
Мездра изпълнява и Проект „За 
по-красива и приветлива среда за 
отдих, спорт и забавление за де-
цата и общността в с. Моравица“, 
който ще приключи на 31.03.2021 
г. 

■ Заетост: 
• По проект „Обучение и зае-

тост на младите хора“ по ОП РЧР 
за периода от 27.11.2018 г. до 
27.11.2020 г. е осигурена заетост 
на 5 младежи с увреждания. На 
един от тях заетостта е удължена 
до 27.05.2021 г. 

• По Проект „Обучение и заетост 
на хора с увреждания“ по ОП РЧР 
за периода от 19.12.2018 г. до 
19.12.2020 г. е осигурена заетост 
на 51 лица с увреждания. Заетост-

Нова социална услуга

ОБНОВИХА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА НА „ЕКОПАК“
По инициатива на Община 

Мездра служители на Об-
щинско предприятие „Чис-
тота“ извършиха основен 
ремонт на детската площадка 
в пешеходната алея на улица 
„Александър Стамболий-
ски“ в града. Със собствени 
средства на предприятието 

са реновирани всички съо-
ръжения за игра - катерушка, 
люлки, пързалка, карбалка, 
пясъчник, както и пейките за 
отдих. 

За да са по-спокойни роди-
телите, докато техните деца 
си играят, детската площадка 
вече е обезопасена с цветна 

дървена ограда, която пред-
пазва малчуганите да не из-
лизат на пътното  платно. 
По идея на художника Евге-
ни Кучков напълно нов вид 
придоби дървеният макет 
на парен локомотив, който е 
освежен и оборудван със ско-
ростомер и фар. 

Детската площадка в цен-
тралната градска част на 
Мездра беше изградена през 
есента на 2007 г. от „Екопак 
България”, с което стартира 
проект за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки, на-
сочен предимно към децата и 
техните родители.

та на 22-ма от тях е удължена до 
19.07.2021 г. 

• По Регионалната програма за 
заетост е осигурена заетост на 9 
лица в рамките на 4 месеца. 

• По Националната програма „По-
мощ за пенсиониране“ е осигурена 
заетост на 3 лица до навършване 
възрастта за пенсиониране. 

• По Националната програма 
„Предоставяне на грижа в домаш-
на среда“ е осигурена заетост на 9 
лица, полагали грижи за 10 потре-
бители за периода от 04.05.2020 г. 
до 31.12.2020 г. 

• По Националната програма „За-
етост и обучение на хора с трайни 
увреждания“ е осигурена 2-годиш-
на заетост за 2 лица до м. септем-
ври 2021 г. 

■ Дарения: 
През 2020 г. Община Мездра по-

лучи следните дарения: 
• 1 200 кг трайни хранителни про-

дукти и 100 хранителни пакети от 
Фондация „ADRA България”. С тях 
бяха подпомогнати на два транша 
100 крайно нуждаещи се лица от 
гр. Мездра и от 22 села в общи-
ната. Те получиха по един хра-
нителен пакет, който съдържа 18 
продукти от първа необходимост. 

• 160 подаръчни пакети от Фон-
дация „ADRA България”, предназ-
начени за деца в неравностойно 

положение и ученици от основния 
курс на обучение. Благотворител-
ната инициатива се реализира за 
четвърта поредна година по Про-
ект „Деца помагат на деца“, парт-
ньор по който е хуманитарната 
организация. 

■ Асистентска подкрепа 
От 01.01.2021 г. Община Мездра 

разкри нова социална услуга като 
делегирана от държавата дейност 
- „Асистентска подкрепа“. Услугата 
ще бъде предоставяна до края на 
годината на 88 потребители от 30 
лица, назначени на длъжност „Со-
циален асистент“.

■ Разкриване на нови соци-
ални услуги: 

• По Проект „Продължаваща 
подкрепа за деинституционали-
зация  на децата и младежите 
- Етап 2 - предоставяне на соци-
ални и интегрирани здравно-со-
циални услуги за деца и семей-
ства“ Компонент 1 по ОП РЧР в 
гр. Мездра предстои да бъдат 
разкрити следните две нови со-
циални услуги: 

* Център за обществена под-
крепа за 100 потребители, вкл. 
4 места за спешно настаняване; 

* Дневен център за подкрепа на 
деца с увреждания и техните се-
мейства за 30 потребители и 60 
консултативни услуги. 
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Община Мездра обявява 
XX-и общински футболен 
турнир на малки врати за 
фирмени, квартални и сел-
ски отбори. Новост в тазго-
дишното, юбилейно изда-
ние на турнира е, че в него 
могат да се включат фир-
мени, квартални и селски 
отбори от община Мездра, 
съставени от състезатели, 
чиято адресна регистрация 
е на територията на общи-
ната. 

Турнирът ще се проведе 
през периода 5-28 май на 
спортната площадка в СУ 
„Иван Вазов“ - гр. Мез-
дра. Заявки за участие се 
приемат до 27 април в ст. 
304 на Община Мездра от 
Никола Кръстев, мл. екс-
перт „Спорт и младежки 
дейности“. Техническата 
конференция и жребият за 
турнира ще се състоят на 28 
април от 15:00 ч. в малка-
та заседателна зала на 4-ия 
етаж в сградата на Общин-
ската администрация. 

Община Мездра си за-
пазва правото да промени 
периода за провеждане на 
турнира или да го отмени, 
ако епидемиологичната 
обстановка не позволява 
неговото провеждане. 

Съгласно наредбата на 
турнира, в разширения със-
тав на всеки отбор трябва 
да има записани минимум 

10 футболисти, като в игра 
са пет полеви играчи+вра-
таря. Таксата за участие е 
10 лв. на състезател, а ми-
нималната възраст - 16 го-
дини. В турнира нямат пра-
во да участват състезатели, 
картотекирани през про-
летния дял от първенства-
та в Първа, Втора и Трета 
футболни лиги през сезон 
2020/2021. 

В предварителните групи 
ще се играе по системата 
„всеки срещу всеки”, като 
за следващата, елимина-
ционна фаза, се класират 

отборите, заели първите 
две места в групите. 

Отборите, класирали се 
на I, II, III и IV място, ще 
получат купи, грамоти и 
парични награди. Ще бъдат 
определени най-добрият 
фирмен, квартален и селски 
отбори, които също ще бъ-
дат наградени. Отличия ще 
получат най-добрият вра-
тар и голмайстор на турни-
ра. Ще бъде връчен и спе-
циален приз за феърплей. 

В досегашните 19 изда-
ния на общинския футбо-
лен турнир на малки врати 

в гр. Мездра шампиони са 
били: Околчица - Морави-
ца  (2006, 2008, 2010 и 2011 
г.), Пчелна майка - Враца 
(2015, 2016 и 2019 г.), Мез-
дра 98 (2002 и 2017 г.) , Пар-
тизан  - Мраморен (2013 и 
2014 г.), Вихър - Руска Бела 
(2001 г.), Барса - Роман 
(2003 г.), Бирария „Роял” 
(2004 г.), Спортният тим 
на отличниците (2005 г.), 
Феърплей - Мездра (2007 
г.), Ескус - Роман (2009 г.),  
Манастирище 2000 (2014 
г.) и Атлетик 1996 - Враца 
(2018 г.). 

П Р О Г Р А М А 
• XVIII кръг - 21 февруари 

2021 г. (неделя) - 14:00 ч. 
Павликени - ОФК Ло-

комотив (Мездра) 0:0
• XIX кръг - 28 февруа-

ри 2021 г. (неделя) 14:00 
ч. 

ОФК Локомотив (Мез-
дра) - Левски 2020 (Лом) 0:2 

• XX кръг - 7 март 2021 г. (неделя) -  14:30  ч. 
Академик (Свищов) - ОФК Локомотив (Мездра) 0:0 
• XXI кръг - 14 март 2021 г. (неделя) - 14:30 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Първа атомна (Козло-

дуй) 5:0 
• XXII кръг - 21 март 2021 г. (неделя) - 14:30 ч.
Левски 2007 (Левски) - ОФК Локомотив (Мездра) 0:1
• XXIII кръг - 28 март 2021 г. (неделя) - 14:30 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Трявна 3:1 
• XXIV кръг - 31 март 2021 г. (сряда) - 16:00 ч. 
Спартак (Плевен) - ОФК Локомотив (Мездра) 2:0 
• XXV кръг - 7 април 2021 г. (сряда) - 17:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Севлиево 4:0 
• XXVI кръг - 11 април 2021 г. (неделя) - 17:00 ч. 
Етър II (Велико Търново) - ОФК Локомотив (Мездра) 
• XXVII кръг - 18 април 2021 г. (неделя) - 17:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Локомотив 1927 (Дряново) 
• XXVIII кръг - 25 април 2021 г. (неделя) - 17:00 ч. 
Вихър (Славяново) - ОФК Локомотив (Мездра) 
• XXIX кръг - 30 април 2021 г. (петък) - 17:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Янтра (Полски Тръмбеш) 
• XXX кръг - 9 май 2021 г. (неделя) - 18:00 ч. 
Бдин 1923 (Видин)  - ОФК Локомотив (Мездра) 
• XXXI кръг - 16 май 2021 г. (неделя) - 18:00 ч. 
Пещера (Галата) - ОФК Локомотив (Мездра) 
• XXXII кръг - 19 май 2021 г. (сряда) - 18:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Дреновец 
• XXXIII кръг - 23 май 2021 г. (неделя) - 18:00 ч. 
Ботев II (Враца) - ОФК Локомотив (Мездра) 
• XXXIV кръг - 30 май 2021 г. (неделя) - 18:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Партизан (Червен бряг) 

XX ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН XX ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН 
ТУРНИР НА МАЛКИ ВРАТИ ТУРНИР НА МАЛКИ ВРАТИ 

ДЕЦАТА НА ЛОКО (МЕЗДРА) - ВТОРИ ДЕЦАТА НА ЛОКО (МЕЗДРА) - ВТОРИ 
НА REDOVSKI CUP 2021НА REDOVSKI CUP 2021

Детският отбор на ОФК Ло-
комотив (Мездра) - момчета, 
родени през 2010/2011 г., се 
класира на второ място в пър-
вото издание на Мемориалния 
турнир за децa „Redovski Cup 
2021”, организиран от ФК 
Балкан 1929 (Ботевград) и 
Община Ботевград в памет на 
легендата на ботевградския и 
на мездренския футбол Васил 
Редовски-Редака (1955-2012 
г.). 

Турнирът се проведе навръх 
рождения ден - 28 март, на 
бившия централен нападател 
на Балкан (Ботевград), Локо 
(Мездра) и Ботев (Враца) на 
стадион „Христо Ботев“ в Бо-
тевград. В него взеха участие 
8 подрастващи формации от 
Ботевград, София, Мездра. 
Етрополе, Правец и Бистрица. 

В предварителните групи 
възпитаниците на треньора 
Стоян Стоянов постигнаха 
две победи и допуснаха една 
загуба. Те се наложиха над 
домакините от Балкан 1929 с 
1:0 (голмайстор: Калоян Каме-
нов) и над Козаро (Ботевград) 
с 2:0 (Михаил Карашлийски, 
Мартин Драгомиров) и загу-

биха с минималното 0:1 от 
Септември (София). Така мал-
ките „железничари“ се наре-
диха на второ място в групата, 
с равен точков актив с Балкан 
1929 - по 6 т., но с по-лоша го-
лова разлика. 

На полуфиналите децата 
на Локо (Мездра) изиграха 
най-силния си мач в турни-
ра, побеждавайки своите 

връстници от Витоша (Бист-
рица) с 4:2 (Цветомир Ка-
раиванов - 2, Михаил Кара-
шлийски, Теодор Симеонов), 
а на финала отстъпиха пред 
класния тим на Локомотив 
(София) с 0:5 и заслужиха сре-
бърните медали в турнира. 

Бронзовите отличия спече-
лиха домакините от Балкан 
1929, които се наложиха над 

Витоша (Бистрица) след из-
пълнение на дузпи. Призьор-
ите в турнира получиха купи, 
медали и грамоти за участие. 
Амбицията на инициатора 
на турнира, синът на Васил 
Редовски – Иван Редовски, 
е Мемориалният турнир за 
децa „Redovski Cup” да стане 
традиционен. 

Савина Валериева

Северозападна Трета лига

Сезон 2020/2021 - Пролет

За рождения си ден наскоро почерпиха: 
• инж. Делян Дамяновски, ИД на НАПОС-РБ - на 27 
март, 
• Гена Кръстева, кметски наместник на с. Лик - на 1 
април, 
• д-р Ивайло Тодоров, общински съветник - на 3 ап-
рил, 
• д-р Митка Лечева, личен лекар - на 1 април, 
• Катя Костова, гл. експерт в ЦУИГ при Община Мез-
дра - на 4 април, 
• Надежда Йорданова, общински съветник - на 4 ап-
рил, 
• Красимир Тодоров, председател на ПК „Труд“ - на 4 
април, 
• Андреас Испиридис, ИД на „Хемус-М“ - 4 април, 
• Грациела Борисова, банков служител - на 6 април, 
• Костадин Иванов, общественик - на 7 април. 
В следващите дни рожденици са: 
• Стефан Красимиров, адвокат - на 11 април, 
• Венета Петрова, общински съветник - на 13 април,
• Валентина Цекова, секретар на НЧ „Просвета 1929“ 
- на 13 април, 
• Инж. Илия Цончев, общественик - на 16 април, 
• Инж. Найден Христов, бивш ИД на ЗКЕ Зверино - на 
16 април, 
• Искрен Красимиров, режисьор и преподавател - на 
17 април,
• Вихър Ганчев, бивш кмет на с. Игнатица, учител - на 
20 април, 
• Лидия Илиева, общественик - на 21 април,
• Мирослав Гетов, гл. експерт „Връзки с обществе-
ността и протокол“ в Община Мездра - на 21 април. 
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Ф о т о е с к и з

ИНА ЦЕНОВА ПОДРЕДИ ПЪРВАТА ИНА ЦЕНОВА ПОДРЕДИ ПЪРВАТА 
СИ САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБАСИ САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА

През първата седмица от ме-
сец април в България по тради-
ция отбелязваме традиционната 
Седмица на гората, а на 22 ап-
рил е Международният ден на 
Земята. В тази връзка Градска 
художествена галерия - Мездра 
подреди в сградата на Общин-
ската администрация първата 
самостоятелна изложба на Ина 
Ценова „Скандинавско зелено”. 
Експозицията включва 9 карти-
ни, изпълнени с мъх и природни 

материали. Освен с висока деко-
ративна стойност, тези творби 
се отличават и с редица полезни 
качества. 

Полярният мъх произлиза от 
тайгата, където се събира ръчно, 
при спазване на ограниченията, 
за да не се унищожи като вид. 
Използва се за различен вид 
декорции, включително стенни 
пана и картини. Напоследък е 
предпочитано допълнение към 

интериора, защото има силни из-
олационни и акустични качества 
- блокира високочестотните зву-
ци, а поддържащата структура 
на картината намалява ниско-
честотните шумове. Освен това 
стабилизира нивата на влажност 
на въздуха в помещенията, в 
които се намира. По този начин 
подобрява средата за живот в по-
мещенията, ограничава появата 
на плесен и разпространението 
на вредни микроорганизми. 

Естественият цвят на сканди-
навския мъх е кремаво-бял, но 
за създаването на художествени 
произведения се оцветява с ор-
ганични бои. При обработката 
той се стабилизира с различни 
соли, което също така го прави 
устойчив на огън, повишава 
трайността и не изисква под-
дръжка. В процеса на обработка 
не се прилагат никакви вредни 
суровини и крайният продукт е 

напълно безвреден. 
Присъствието на зеленина в 

помещението влияе позитивно 
- лекува стреса и повишава на-
строението. Връзката човек-при-
рода се възражда и това подо-
брява качеството ни на живот. 
Можем да внесем в жилищата 
си това късче от природата, за 
да не се чувстваме изолирани и 
подтиснати, ограничени в град-

ския си бит и откъснати от ес-
тествената среда. 

В заключение мога да кажа, 
че картините на Ина Ценова са 
нетрадиционни, свежи (и в бук-
валния, и в преносния смисъл), с 
балансиран колорит и интересни 
фактури. Те са на границата меж-
ду пано и инсталация, модерни, 
въздействащи и запомнящи се. 

Светла Дамяновска

ИЛЮСТРАЦИИТЕ ЗА ДЕЦА НА СВЕТЛА 
ДАМЯНОВСКА ОЖИВЯХА В РЕБЪРКОВО

Любимите на децата книжки 
с картинки са техен спътник в 
най-ранните им години. Все-
ки родител, попаднал в голя-
ма книжарница, остава очаро-
ван, запленен и... объркан от 
пъстротата и многообразието 
на предлаганите издания за 
деца. За ориентация - тези със 
страници от плътен картон са 
предназначени за деца от 2 до 
5 години, а другите с обикно-
вена дебелина на страниците 
са за деца от 3 до 8 години. 

Но, разбира се, има и изда-
ния, които се търсят от колек-
ционери, привлечени от висо-
ката естетиката на детските 
книжки. 

Картинните книги, в кои-
то илюстрациите са повече 
по обем от текста, трябва да 
притежават няколко важни 
качества: да развиват наблю-
дателността и въображение-
то на „читателите” си,  да по-
могнат да се формира добър 
художествен вкус у най-мал-

ките, неусетно да дават зна-
ния за природата и общество-
то, без да натоварват децата. 

Не е лесно да се твори за 
деца. Детските писатели и 
художници знаят правилото, 
че „За деца се пише и рису-
ва като за възрастни, само че 
по-хубаво”. И по-трудно, бих 
добавила. 

По повод Международния 
ден на детската книга - 2 ап-
рил, в Читалищната библио-
тека на НЧ „Просвета-1925” 
- с. Ребърково беше подре-
дена изложба от илюстра-
ции на Светла Дамяновска, 
изработени за книжката на 
Ветка Маринска „Мое внуче, 
соколово”. Те са изпълнени с 
цветни моливи и туш и пре-

създават различни моменти 
от живота на главния герой 
на книжката. Изложбата е 
достъпна и онлайн - на фей-
сбук страницата на читали-
щето. Може да бъде разгле-
дана до края на месец април 
и от посетителите на библио- 
теката.

„ПОЕЗИЯ?... ПРОЗА?... ДРАМА?...“
Рецензия

Така странно е озаглавил пър-
вата си книга познатият на мно-
зина наши съграждани Юли 
Пухалски. Още по-странно е 
подзаглавието: Из (от) брано. 
Но такъв си е Юли - тих, скро-
мен и загадъчно странен. По 
същия начин звучат и отпечата-
ните в книгата стихове, разкази 
и драма. 

По-важно е, че след дълго 
време на умуване Юли Пухал-
ски най-сетне се реши да изда-
де тези няколко свои творби, 
които красноречиво говорят за 
талантливо перо. За съжаление 
обаче, те подсказват и друго. А именно, че Юли не е бил целена-
сочен и постоянен в творческите си прозрения. Взимал е белия 
лист само, когато му е било много тежко, когато е изпитвал по-
требност да изповядва ранимата си душа. 

Не знам дали това е добре, или не при сегашното стълпотво-
рение от пишещи и издаващи книги автори, но съм сигурен, че 
Юли е пропилял много време и талант. Впрочем, в това ще се 
уверят и читателите на тази книжка, която се чете на един дъх… 

Във втората й част авторът ни представя десетки снимки от 
своята дейност като режисьор на множество театрални поста-
новки към местното читалище „Просвета“. За тази му все още 
недооценена работа могат да се изпишат цели страници… 

Но здраве да е! По-важното в случая е, че е работил всеотдай-
но, бил е полезен за развитието и обогатяването на културния 
живот в Мездра и общината. 

Що се отнася до книгата, смятам, че ще се посрещне с удо-
волствие от читателите и чрез нея те ще открият един непознат 
или малко познат Юли Пухалски. 

Ето какво изповядва самият автор в предговора на книгата си: 
„Уважаеми читателю - ти, който държиш тази книжка - въпроси-
телните знаци, които съм поставил след жанровите определения 
на корицата, красноречиво говорят за това, че „не се вземам на 
сериозно“, като поет, прозаик, драматург или казано простичко 
- ПИСАТЕЛ! 

Пиша „писател“ с главни букви, защото за мен, а и не само, пи-
сателският труд е най-отговорният и най-трудоемък, повярвай! 
(И не на всеки се отдава!) 

Тогава - ще попиташ - защо, по дяволите, издаваш тази книга? 
За да прашясва по рафтовете на читалищните библиотеки?! 

Не знам - това е отговорът! 
А иначе, текстовете, които съм из(от)брал си ги харесвам и оби-

чам. 
Дано да стигнат и до теб… 
Навиха ме приятели, на които държа и аз се хванах. 
Това е!“ 
Към подобно откровение няма какво повече да се добави, зато-

ва тук предлагам на читателите първото стихотворение от кни-
гата, което в пълна светлина осветява творческите търсения на 
Юли Пухалски. 

Кирил Радовенски 

ДИЛЕМА ЗА ДНЕС  
Попитаха ме онзи ден 
Какъв ще бъда вчера. 

Попитаха. И ето ти проблем - 
Погледнато от утре, 

Днес е вчера. 
Защото онзи ден аз бях един. 

А днес съм друг! 
Дали ще бъда вчерашният, Утре? 

Въпросът, мисля, не е в това 
Какъв да съм или не съм. 
Въпросът всъщност е - 

Кога? - 
Спокойно ще отроня „Аз съм!“ 

Юли Пухалски


