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СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ПРОУЧВАНИЯ
В началото на месец април
започнаха спасителни археологически проучвания на
три обекта по трасето на
скоростния път І-1 (Е-79)
Мездра - Ботевград, който
се изгражда в момента. Два
от обектите се намират в
землището на село Дърманци, а един - в землището на
село Лютидол. Изпълнител
на теренните проучвания е
Националният археологически институт с музей при
Българска академия на науките (НАИМ-БАН), който
спечели обществената поръчка, обявена от Агенция
„Пътна инфраструктура”.
Научен ръководител на

Регионален
исторически
музей (РИМ) - Враца, а заместник-ръководител - неговата колежа Вивиан Митева. Помагат им повече от
40 работници, наети от селата Дърманци, Моравица и
Руска Бела и от гр. Мездра.
Още в началото на разкопките екипът на Ганецовски
попадна на интересни находки. Сред тях са бронзов
тракийски печат с изображение на розета, датиращ от
IV-III век пр. н. е. Любопитство будят също керамични
фрагменти и кремъчни пластини от каменно-медната
епоха (V хил. пр. Хр.), както
и дребни османски монети

(акчета) от XV-XVI век.
Най-впечатляваща според
археолога обаче е ранновизантийска структура от VI
век в югозападната част на
сондажа, която кореспондира с идентична структура, разкрита на античната
и средновековна крепост
„Калето” в гр. Мездра. Извършено е и геофизично
заснемане на обекта, което е показало наличието
на определени аномалии
в отделните културни пластове.
Другото археологическо
проучване в рамките на
сервитута на скоростния
път Мездра - Ботевград се
извършва в м. Селището в
землището на с. Лютидол.
На този обект работят археолозите от РИМ - Враца
Александра Петрова и доц.
д-р Нарцис Торбов.
Спасителните археологически проучвания на
трите обекта се очаква да
приключат до към 20 юни.
След това ще бъде свикана комисия по чл. 158а от
Закона за културното наследство, която ще приеме
резултатите от извършените проучвания и ще предложи мерки за опазване на
разкритите структури или
ще освободи съответната
площ за изпълнение на инвестиционното намерение.

и по-привлекателен облик на
обществените места в града.
В зелените площи на площад
„България“, по протежение
на улица „Христо Ботев“ (над
Автогарата) и в района на детската площадка на „Екопак“
бяха засадени 20 броя щамбови рози (Tree Roses), известни
още като „дървесни рози“ или
„високостеблени рози“ - кра- сив декоративен вид рози, които цъфтят почти целогодишно.
В близките дни в геометричните фигури и висящите кашпи пред сградата на Община
Мездра ще бъдат засадени
около 750 броя импатиенс
(Impatiens) - изящно тревисто многогодишно растение,
популярно още като „кралско
циганче“, което цъфти почти
през цялата година с пъстри,
кичести цветове.
Ново цветно оформление ще
придобие и кръговото кръстовище западно от Алеята на
кестените.

„Надявам се, че нашите съграждани ще пазят новозасадените цветя и няма да позволим те да бъдат унищожени“,
сподели по този повод Йоана
Димоска, началник сектор
„Поддържане на обществените площи и озеленяване“ в
ОбП „Чистота“.
Дейностите по обновяване на
зелените площи и на парковите пространства в Мездра ще
продължат и занапред. Целта
е да бъдат облагородени обществените места в града и да
се подобри ландшафтният дизайн на градската среда.

двата обекта в землището на с. Дърманци - в м.
Злидолска бара и в м. Гламея, е археологът Георги
Ганецовски, директор на

СТОТИЦИ ДЕКОРАТИВНИ ЦВЕТЯ
УКРАСИХА ЦЕНТЪРА НА МЕЗДРА
В навечерието на Международния ден на Земята
(International Mother Earth
Day) - 22 април, служители на
Общинско предприятие (ОбП)
„Чистота“ започнаха засаждане на стотици декоративни
цветя в централната градска
част на Мездра. Акцията е традиционна, а целта е да се придаде по-красив, по-приветлив

HTTPS://MEZDRA.BG

ЦЕНА: 0,40 лв.

На редовното си месечно заседание, състояло се на
25.03.2021 г., Общинският съвет (ОбС) потвърди свое
Решение №35/ 22.02.2018 г. и даде съгласие Община
Мездра да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС) за финансиране на обект „Изграждане на
нов довеждащ водопровод в трасето на съществуващ
водопровод от каптаж „Пещта“ до с. Горна Кремена и с.
Долна Кремена, община Мездра, област Враца“.
Същевременно съветниците потвърдиха, че дейностите, предвидени в проекта, ще допринесат за справяне с
недостига на питейна вода в двете села, като ограничи
загубите на вода по довеждащия водопровод. Потвърдено беше също, че поради липсата на резервни водоизточници за двете населени места изпълнението на проекта ще допринесе, освен за преодоляване на недостига
на вода, особено през летния сезон, и за отпадане на необходимостта от търсене на резервни водоизточници за
двете населени места.
Общинският съвет прие средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности на Община Мездра за периода
2022-2024 г., прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2021 г. и за 2022 г.
и прогнозата за общинския дълг (включително и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода
2022-2024 г.
Приети и одобрени бяха извършените през 2020 г. от
„ВиК“ ООД - Враца инвестиции във ВиК-а системи и
съоръжения на територията на община Мездра на обща
стойност 192 050,46 лв. без ДДС и възложи на кмета на
общината да подпише приемо-предавателен протокол
с „ВиК” ООД - Враца и след получаване на данъчен
документ (фактура) да ги заведе в баланса на Община
Мездра като дълготрайни материални активи, след което активите да преминат в управление на Асоциацията
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца и предадени
за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“
ООД - Враца.
На сесията бяха приети Наредба за допълнение на
Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона
за общинския дълг (ЗОД). Избор на финансова или
кредитна институция, или на финансов посредник по
ЗОД, Програма за енергийна ефективност на община
Мездра за периода 2021-2024 г. и Отчет на Годишната програма за опазване на околната среда на община
Мездра за 2020 г.
Общинският съвет упълномощи кмета Иван Аспарухов, а в негово отсъствие - председателя на ОбС Яна
Нинова, да представлява Община Мездра на редовно
заседание на Общото събрание на „Екопроект“ ООД
- Враца, което се проведе на 08.04.2021 г. и как да гласува по точките от обявения дневен ред на заседанието.
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Събития
Ехо от Парламентарни избори 2021

НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ
БЪДАТ САНКЦИОНИРАНИ

По разпореждане на кмета
Иван Аспарухов на 13.04.2021 г.
служители в Общинската администрация извършиха проверка
на местата и информационните
табла, определени със Заповед
№151/05.03.2021 г. на кмета на
община Мездра за поставяне на
агитационни материали - плакати, афиши и др., на кандидатите
за народни представители, политическите партии, коалиции и
инициативни комитети по време
на предизборната кампания за
произвеждане на избори за народни представители за Народно
събрание на 4 април 2021 г.
При проверката е констатирано
следното:
• Върху повечето информационни табла в гр. Мездра е установено, че има непремахнати
плакати или части от агитационни материали на политически
партии и коалиции.
• Единствените информационни табла, от които са премахнати агитационните материали, са
тези на кръстовището при входа за кв. „Лещака“ и в зелената
площ южно от ОУ „Христо Ботев“.
• Премахнати са агитационните транспаранти на южната
фасада на сградата на Търговски
комплекс „Роял“, над киното.
• Освен на определените в
кметската заповед информационни табла за поставяне на
агитационни материали, са констатирани и плакати, поставени
на нерегламентирани места.
• Направен е снимков материал
на всички информационни табла
(в т. ч. на плакатите, поставени на
нерегламентирани места), който

онагледява констатираните нарушения към 13.04.2021 г.
Политически партии и коалиции, които не са премахнали агитационните си материали от информационните табла или са ги
поставили на нерегламентирани
места:
1. На ул. „П. Р. Славейков“, до
западната фасада на ХK „Родина“
- плакати на ПП „Възраждане“ (№5)
и на „БСП за България“ - Преференция за Генади Събков (№104).;
2. В зелената площ южно от ОУ
„Христо Ботев“ - премахнати.;
3. На ул. „Христо Ботев“, след
кръговото кръстовище с ул. „Марин
Дринов“, северно от Автогарата плакати на ПП „Възраждане“ (№5) и
на „Демократична България - обединение” (№11).;
4. На пл. „Калето“ - остатъци от
плакати на ПП „Възраждане“ (№5) и
на „БСП за България“ (№4).;
5. В зоната на кръстовището на ул.
„Христо Ботев“ и на ул. „Баданец“ плакат на „Демократична България
- обединение“ (№11).;
6. В зелените площи на пл. „Македония“ - плакати на ПП „Възраждане“
(№5) и на „Демократична България обединение“ (№11).;
7. На ул. „Георги Димитров“, до

тотопункта - плакати на ПП „Възраждане“ (№5), „БСП за България“ (№4),
„Демократична България - обединение“ (№11) и БНО (№14).;
8. В зелените площи пред Младежкия дом - плакати на „БСП за България“ (№4).;
9. На ул. „Георги Кирков“, южно от
детската площадка в кв. 10 - плакати
на „БСП за България“ - преференция
за Генади Събков (№104) и на „Демократична България - обединение“
(№11);
10. На кръстовището на ул. „Ал.
Стамболийски“ и на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ - остатъци от плакати на ПП „Възраждане“ (№5) и на
БНО (№14).;
11. На южната фасада на сградата
на Търговски комплекс „Роял“, над
киното - премахнати.;
12. На кръстовището на ул. „Христо
Ботев“ и на ул. „Заводска“ - плакат на
„Демократична България - обединение“ (№11).;
13. На ул. „Христо Ботев“, в зелената площ отляво в посока изход
Мездра - плакати на ПП „Възраждане (№5), „БСП за България“ (№4) и
„Демократична България - обединение“ (№11).;
14. В пешеходната алея при кръстовището на ул. „Янко Сакъзов“ и

на ул. „Ал. Стамболийски“ - плакати
на ПП „Възраждане“ (№5), „БСП
за България“ (№4), „Демократична
България - обединение“ (№11), БНО
(№14) и „Има такъв народ“ (№29).;
15. На кръстовището при входа на
кв. „Лещака“
- премахнати.;
16. На ул. „Янко Сакъзов“, при поликлиниката (таблото не е посочено
в заповедта) - нерегламентирано
поставяне на плакати на „БСП за
България“ (№4) и на „Демократична
България - обединение“ (№11).;
17. На ул. „Янко Сакъзов“, на завоя
към поликлиниката, върху табло на
„Овергаз“ - нерегламентирано поставяне на плакат на „БСП за България“
(№4).;
18. На ул. „Георги Кирков“, южно
от Младежкия дом, върху табло на
ЧЕЗ - нерегламентирано поставяне
на плакат на „Патриотична коалиция
Воля-НФСБ“ - преференция за Мариянка Дилкова (№24).;
19. В Алеята на кестените на ул.
„Христо Ботев“ (таблото не е посочено в заповедта) - нерегламентирано
поставяне на плакати на „Демократична България - обединение“ (№11),
„Патриотична коалиция Воля-НФСБ“
- преференция за Мариянка Дилкова
(№24) и на „Има такъв народ“ (№29).;
20. На кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и на ул. „Софроний“, върху
фасадата на сградата на бившата
Художествена галерия - нерегламентирано поставяне на плакат на
ПП „Възраждане“ (№5).
На нарушителите на Заповед
№151/ 05.03.2021 г. на кмета на община Мездра ще бъдат съставени
актове за извършено административно нарушение и издадени наказателни постановления съгласно
действащото законодателство в Република България.

ПРЕСТИЖНА
НАГРАДА ЗА ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“
За трета поредна година Отличието се връчва за по-

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) връчи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“
на детски градини, училища,
центрове за специална образователна подкрепа, читалища, общини, областни
администрации, граждански
организации, доставчици на
социални и универсални услуги за деца и техните партньори от цялата страна за
приноса им в грижата за децата и за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното
пълноценно развитие.

стижения в четири категории: „Устойчиво развитие“,
„Успешна промяна“, „Значима иновация“ и „Значимо
партньорство“. В тазгодишното издание на конкурса
бяха номинирани 193-ма
кандидати, от които комисия, ръководена от председателя на ДАЗД д-р Елеонора
Лилова, отличи 51 участници. 12 от тях бяха удостоени със статуетки, а 39 - със
специален плакет. Всички те
са пример за постигнати резултати в грижата за децата,
представят иновация, която
допринася за създаване на
условия за пълноценно им
развитие или добри практики за партньорство между
организации и институции.
Сред наградените със специален плакет е Детска градина „Слънчице“ в гр. Мездра, която беше номинирана
в категорията „Успешна промяна“ за реализирането на
13 проектни инициативи,
за надграждане знанията
на децата в областта на информационните технологии,
обновена материална база и
индивидуална работа с деца
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със специални образователни потребности. Отличителният знак получи директорът
на детското заведение Атанаска Христова, а наградите
връчиха зам.-председателят
на ДАЗД Мариела Личева,
гл. секретар на Агенцията
д-р Теодора Иванова и държавни експерти от ДАЗД.
„Тази номинация е резултат
от усилията на целия екип
на ДГ „Слънчице“ - млади,
квалифицирани, креативни
учители, мотивирани и отговорни за реализиране на

цветните детски мечти, сподели при получаването на
отличието г-жа Христова. В
детството винаги има един
момент, в който вратата се
отваря и пуска бъдещето да
влезе. Отворихме тази врата
и осигуряваме среда, където
детето се чувства щастливо,
разбирано и подкрепяно с
възможности да развие своя
потенциал. И не е нужно да
си вълшебник, за да сътворяваш чудеса. Нужна е любов,
много любов и вяра, че ще
успееш!“.
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Краезнание

ПРЕДАНИЯ ЗА БОТЕВИЯ ЧЕТНИК
ИЛИЯ ЙОЛОВ - КОМИТАТА

„Още малък помня, че майка ми по разни случаи ходеше на
българските гробища. В тези гробища беше погребан на майка
ми баща й Стефан Кривашки. Когато ставаше нужда да отива на
гробищата, тя винаги казваше: „Чакай да взема една свещица
повече да запаля на Комитата и да го прелея, че него нема кой
да го прелее и свещ да му запали.” Като станах малко по-голям и
започнах да разбирам, аз питах майка ми какво е това „комита”, а
тя ми казваше: „След като ни освободиха московците от турците, в
селото дойде – не съм запомнил откъде - един човек, който е бил
комита при Ботьов и не е седел много в селото ни, намерен е бил
прибит под амбара, който по това време е служил за събиране на
ушора от населението...
...Ходил съм с майка си на гробищата – това беше в горния край
на гробищата - до гроба на бащата на майка ми от лявата страна имаше забодено едно камъче като плочка и майка ми казваше:
„Това е гробът на комитата!”, палеше му свещ и го преливаше с
водица.“ *

Преданията свързват Илия Йолов от село Ослен Криводол с Ботевата чета. По спомени на близки потомци от Чомаковци, Крушовица и Сухаче, по материали за него, събирани от Ганчо Стоянов и
спомени на Георги Иванов Донков - внук на брат му Петър, историкът Богдан Николов успява да напише неговото „бунтовно житие”…
Той е роден в бедно семейство. Още от малък се отличавал с
необикновена физическа сила и издръжливост. Като юноша е прескачал волска кола с ритлите, умеел е да плува изкусно по мътните води на Искъра. Имал безстрашно сърце - веднъж в реката се
къпели деца от отсрещното Влашко село (Царевец). Когато едно
от тях започнало да се дави, никой, освен Илия, не посмял да се
хвърли в буйните води. Спасил момчето и се побратимили. Години
по-късно, когато се сражава с юнаците от Ботевата чета, съдбата
отново ги среща.
Илия Йолов участва във всички сражения на четата с турците.
След смъртта на войводата и последния кървав бой при Люти
брод, той се заблудил из планината и като не намерил другарите
си, тръгнал надолу по Искъра. Така на 23 май се озовал в дома на
своя побратим Христо Грапльовски от Влашко село. Христо познал
своя спасител и го укривал няколко дена.
После го завел в родното му село. Близките му били като смаяни.
Те го мислели за умрял, а ето го сега същия, но, само че брадясал,
измършавел, с изпокъсани дрехи и изранени крака. До Освобождението Илия се криел ту в Кривата пещера на местността Чепина,
ту в кошарата на Стоян Върбински от село Синьо бърдо. Понякога
само нощем си е идвал в къщи за хляб и за дрехи. И турците нищо
не узнали за него. Съселяните му пък знаели, че отдавна е мъртъв.
След Освобождението Илия Йолов живее малко време в родното
си село, а през 1880 г. той и жена му Стана се изселват в село
Тлачене, където става горски пазач. Но тук честната му душа влиза в конфликт с човешката алчност. Новите тлаченски властници
искали да заграбят повече държавни и общински гори и пасища.
Тяхната ненаситност веднага срещнала твърдата воля на безстрашния горски пазач и Ботев четник. Тогава те решили да го
премахнат от пътя си. И... една нощ Илия Йолов бил убит от засада.
Година след това жена му Стана, която нямала деца с Илия,
напуснала Тлачене и отишла да живее при брат си Илия Димитров Руньовски, който след Освобождението се бил заселил в
село Чомаковци. В последните години от живота си тя ослепяла.
Починала през 1905 г. През 1912 г. братовият й син Вълчо Илиев
Руньовски се изселва в село Крушовица, където и сега живеят
неговите наследници.
Сега в родното село на Илия Йолов - Ослен Криводол, живеят
потомците на брат му Петър, а брат му Кръстан се изселва още
след Освобождението в село Сухаче .**
* 22 ноември 1966 г., с. Тлачене, Врачанско. Разказал Дано Донов Деницов, 71 г., Държавен архив - Враца, ф. 1314, оп. 1, а. е.
167, л. 3.;
** Богдан Николов. Илия Йолов Вълков от с. Ослен Криводол,
ДА - Враца, ф. 1314, оп. 1, а. е. 167, л. 5-7.
Из „Ботьов си поведе белите комити: Христо Ботев и четата
му в народната памет“, съставители: Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова, Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца, 2008 г.
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Националeн шампионат по полумаратон

ТРИ МЕДАЛА ЗА НАШИТЕ АТЛЕТИ
Три медала - един сребърен и два бронзови, спечелиха мездренските атлети
на Националния шампионат по полумаратон, който
се проведе на 11 април в
рамките на шестото издание на Маратон Стара Загора. Това е първото състезание от веригата маратони
„Бягането - начин на живот“, в която са включени
още маратоните във Варна
(на 9 май) и в София (на 10
октомври).
В конкуренцията на 42-ма
атлети от 23 лекоатлетически клуба 37-годишният състезаващ се треньор
Йоло Николов (АК Орхание - Ботевград) финишира
втори в бягането на 21.0975
км. Той пробяга дистанцията за 1:07:24 ч., което е само
с 32 секунди по-слабо от
неговото лично постижение
в тази дисциплина (1:06:52
ч.), регистрирано през 2016
г. на Световното първенство в Кардиф, Уелс.
Шампион на България в
полумаратона за 2021 г. стана угандиецът с български
паспорт Исмаил Сенанджи
(Евър - Варна) с личен рекорд - 1:06:36 ч., който дуб-

лира титлата си от миналата
година. Бронзовият медал
заслужи възпитаникът на
Йоло Мирослав Спасов
(Атлет - Мездра) с време
1:09.24 ч., което също е негово лично постижение в
тази дисциплина. Четвърти
се нареди друг представител на СК Атлет - Александър Василев, с 1:13:56 ч., а
седми е неговият съотборник Кристиян Кирилов с
1:15:11 ч.
Йоло Николов има четири последователни титли
при мъжете в полумаратона - през 2013, 2014, 2015
и 2016 г., а през 2019 г.
шампион на страната стана

Митко Ценов (Атлет - Мездра) с лично постижение 1:07:23 ч.
При жените триумфира
балканската шампионка в

маратона Маринела Нинева (Локомотив - Дряново)
с 1:17:55 ч., за която това е
пета поредна титла. Втора
завърши Девора Аврамова (Берое - Стара Загора) с
1:20:50 ч., а трета финишира 39-годишната Таня Димитрова (Атлет - Мездра) с
1:24:02 ч.
Двукратна шампионка на
България в полумаратона
при жените - през 2015-а и
2016 г., е Милица Мирчева
(Атлет - Мездра), която е и
национална рекордьорка в
тази дисциплина с 1:11:14
ч. - върхов резултат, постигнат от нея на маратона във
Валенсия, Испания през
2019 г.

Северозападна Трета лига

В „ЗЛАТНАТА СРЕДА“ НА ТАБЛИЦАТА
Като „добро“ може да бъде
оценено представянето на
ОФК Локомотив (Мездра)
през пролетния полусезон от
първенството по футбол в Северозападната Трета лига. В
изминалите 10 кръга от втория
дял на шампионата момчетата
на треньора Николай Нинов
постигнаха 4 победи (една от
които като гости), регистрираха 2 равенства (и двете навън)
и допуснаха 4 загуби (две от
които на собствен терен).
Мездренските „железничари“ победиха Първа атомна
(Козлодуй) с 5:0, ОФК Левски
2007 в гр. Левски с 0:1, ОФК
Трявна с 3:1 и Севлиево с 4:0,
ремизираха като гости - 0:0,
с ОФК Павликени и с ОФК
Академик (Свищов) и загубиха от лидера Левски 2020
(Лом) с 0:2 и Локомотив 1927
(Дряново) с 1:5 у дома и от

ОФК Спартак (Плевен) с 2:0
и Етър II (Велико Търново) с
3:0 навън.
Голмайстор на отбора до
момента е капитанът Валдемар Стоянов с 14 точни попадения, следван от Лионел
Матадос с 12 гола и Браиан
Стоянов с 4 гола. Във временното класиране, 7 кръга преди
края на първенството, ОФК

Локомотив заема девето място (от 18 отбора) с 37 точки и
голова разлика 38:34 - актив,
натрупан след 11 победи, 4 равенства и 12 загуби.
Начело в таблицата е Левски
2020 (Лом) с 69 т., следван от
Вихър (Славяново) с 61 т. и
Янтра (Полски Тръмбеш) с 53
т. В дъното са ОФК Трявна с
8 т. и ОФК Бдин 1923 (Видин)

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съ• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от
гласно Закона за местните данъци и такси на 30 април 2021 г. Банка „ДСК“ - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500,
изтича срокът за заплащане с 5% отстъпка при заплащане на BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
цялото задължение на следните местни данъци и такси:
44 21 00 - данък недвижими имоти,
• Данък върху недвижимите имоти;
44 23 00 - данък моторни превозни средства,
• Такса битови отпадъци;
44 24 00 - такса битови отпадъци.
• Данък върху превозните средства.
• на касите на Община Мездра в Център за услуги и инфорНяма промяна в сроковете за внасяне на местните налози: до 30 мация на гражданите, вкл. чрез ПОС устройство,
юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък
• на касите на „Български пощи“,
върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октом• в офисите на „Изипей“ (EasyPay),
ври - втората вноска. След изтичането на всеки от сроковете върху
• в „Обединена българска банка“ (ОББ),
невнесеното задължение се начислява лихва.
• в Банка „ДСК“,
Задълженията за местни данъци и такси може да платите по един
• в Кметствата по населени места.
от следните начини:
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OБЩИНСКИ
УЧЕНИЧЕСКИ
КОНКУРС
РЕЦИТАЛ НА
ВАЗОВИ ТВОРБИ
Конкурсът е предназначен за ученици в следните възрастови групи:
• І група - ученици от І до ІV клас;
• ІІ група - ученици от V до VІІ клас;
• ІІІ група - ученици от VІІІ до ХІІ клас.
Всеки участник има право да представи по едно стихотворение от Иван Вазов. Конкурсът ще протече в два
етапа:
• вътрешноучилищен етап - до 24 май 2021 г. всяко
училище в община Мездра ще проведе рецитал и ще излъчи тримата най-добри декламатори в отделните възрастови групи, които ще се класират за следващия, общински етап на конкурса.
• общински етап - той ще се проведе на 27 май 2021 г.
в Център за подкрепа за личностно развитие - гр. Мездра.
В него ще вземат участие победителите от вътрешноучилищния етап. Те ще рецитират избраните от тях творби
пред тричленно жури и ще се съревновават за първо, второ и трето място в отделните възрастови категории.

с 19 т.
В оставащите срещи до края
на шампионата Локо (Мездра)
гостува на Вихър (Славяново),
Бдин 1923 (Видин), Пещера
(Галата) и Ботев II (Враца) и
приема у дома Янтра (Полски
Тръмбеш), Дреновец и Партизан (Червен бряг).
Междувременно локомотивци достигнаха до зоналния
финал в турнира за Купата на
Аматьорската футболна лига,
след като елиминираха последователно Първа атомна (Козлодуй) с 5:4, Спартак (Плевен) с 2:1 и Пещера (Галата)
отново с 2:1. В решителния
двубой за излъчване на представителя на Зона „Велико
Търново“ мездренци срещнаха на 21 април от 16:00 часа в
Чипровци устремилия се към
Втора професионална лига
Левски 2020 (Лом).

НА 30 АПРИЛ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ
НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ С ОТСТЪПКА

Редактор: Мирослав Гетов
Обществена редколегия: Кирил Радовенски, Павлина
Русева, Рени Митева, Светла Дамяновска, Тодорка Василева
Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров

Община Мездра и ЦПЛР - гр. Мездра
обявяват

Призьорите в трите възрастови групи ще получат грамоти и предметни награди. На 26 юни 2021 г. призьорите ще
изнесат рецитал в Туристически комплекс „Дядо Йоцо
гледа” - с. Очиндол по време на връчването на наградите
на победителите в Десетия национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“.
В следващите дни рожденици са:
• Любомир Минковски, художник, почетен гражданин на Мездра - на 23 април,
• Венета Балканска, бивш уредник на ГХГ - Мездра на 26 април,
• Инж. Евгения Христова, директор на Държавно горско стопанство в Мездра - на 28 април,
• Красимир Стефанов, журналист, почетен гражданин
на Мездра - на 30 април,
• Тихомир Илчев, общински съветник - на 2 май,
• Д-р Николай Данчов - на 3 май.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 19 април в 10:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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Строителите на съвременна Мездра

„МЕЗДРЕНСКИЯТ КРАЙ ВЪВ ВТОРАТА
СВЕТОВНА ВОЙНА (1939-1945 г.)“
В навечерието на 75-ата годишнина от Победата над хитлеристка Германия се роди идеята за написване на книга, която да отрази участието на
наши земляци в заключителния етап на Втората световна война (септември
1944 г. - май 1945 г.), с което дават своя принос за освобождението на тогавашна Югославия, Македония, Албания, Унгария, Хърватия и Австрия.
В първата и втората фаза от заключителния етап на войната срещу Третия
райх вземат участие повече от 540 военнослужещи и доброволци от мездренския край. От присъединяването на България към Тристранния пакт на
1 март 1941 г. до безусловната капитулация на нацистка Германия на 8 май
1945 г. (и първите няколко месеца след нея) загиват 56-ма военнослужещи
в Българската армия, които са родени или са мобилизирани от 28-те населени места, които в момента влизат в състава на община Мездра. Тяхната
памет е увековечена с паметници в българските военни гробища в Сърбия,
Македония, Хърватия и Унгария, както и с множество паметници на родна
земя, а в гр. Мездра - с паметника на загиналите във воините „Св. Георги
Победоносец“.
След като се роди идеята за тази книга, започнахме събирането на материали и съставянето й, което се оказа нелека задача. Изминалото време
от онези събития е казало своята тежка дума. Тогавашните съвременници
се броят на пръсти, спомените са избледнели, архивите в някои села са
непълни, а в други изобщо липсват. Въпреки положените усилия от кметовете и кметските наместници, не открихме данни за участници във войната
от Оселна, Злидол и Руска Бела. В други пък като Боденец, Брусен, Върбешница, Долна Кремена, Дърманци, Зверино, Крапец, Крета, Лик, Мездра,
Ребърково, Старо село и Царевец те са оскъдни или непълни.

Но защо все пак написахме тази книга?
Най-точният отговор на този въпрос дава в краткото си експозе към нея
рецензентът Валентин Вълчев:
„С голям интерес прочетох ръкописа на книгата „Мездренският край във
Втората световна война (1939-1945 г.)“. Това е книга, която отдавна трябваше да я има. Защото времето неусетно отминава, имена и събития постепенно избледняват и прахът на забравата покрива историческата връзка
между поколенията.
За да не се случи това, инициаторите, които са родили идеята, авторите,
които са написали материалите и редакторите, които са осъществили това
полезно краеведско проучване, заслужават нашата признателност.
Убеден съм, че техният труд ще бъде оценен в бъдеще, когато тази книга
ще стане безценно помагало за всички, които се интересуват от миналото ни.
Всъщност, освен като принос за съхраняване на националната ни памет,
с този сборник се отдава заслужено уважение към участниците във войната
от община Мездра, отдава се човешката ни почит към паметта на десетките
загинали на фронтовата линия.
Ето защо смятам, че в обозримо бъдеще книгата „Мездренският край във
Втората световна война (1939-1945 г.)“ ще се превърне в основа за допълнителни изследвания по темата от идните поколения родолюбци.
Хвала на авторите за техния народополезен труд!“
Към тази оценка секретарят на общинската организация на Съюза на ветераните от войните на България Данаил Димитров допълва в края на сборника следното:
„Втората световна война предизвиква жестоки и кървави битки, води до
безнадеждност и ужас. Целият свят изживява трагедията на безумието.
За да не се повтарят грешките в бъдеще, младите трябва да знаят миналото, да се учат и вадят изводи. Ако младият човек осъзнае и отрече тези
ужасяващи събития, то той ще се старае те вече никога да не се случват!
Това е целта и смисълът на тази книга - да предаде тревогата на младите,
защото в тях е нашата надежда за бъдещето!“
Върху страниците на книгата, освен кратки описания на най-кръвопролитните битки по фронтовете, събрахме очерци и очеркови скици за 39 завърнали се живи и 17 загинали по бойните полета наши земляци. В края й са
поместени снимки на участници във войната, на тържествени чествания на
Деня на Победата - 9 май, и отдаване на заслужена почит към героите.
В заключение: книгата не претендира за изчерпателност, носи известни непълноти, но все пак ползата от нея е безспорна. Това ще го докаже времето,
в което не се съмняваме.
P. S. Не на последно място, благодарим на Община Мездра, на десетките
граждани, фирми и организации, които дариха средства за отпечатването на
книгата! Благодарности и към всички, които бяха съпричастни към нейното
написване и издаване!
Кирил Радовенски; Мирослав Гетов
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ГЕНО ЦЕКОВ - ЕДИН УСПЕШЕН КМЕТ
През изминалите повече от 70 години от обявяването на Мездра за
град достойно място като ръководител на местната общинска управа
заема Гено Цеков - председател на
Градския общински народен съвет
(ГОНС) през периода 1960-1966 г.
Гено Цеков е роден на 3 септември
1915 г. в с. Долна Кремена, където
завършва начално и прогимназиално образование. Поради липсата на
средства не продължава своето образование. Остава на село и помага на
родителите си в частното земеделско
стопанство. Споделя комунистическите идеи и е приет за член на РМС.
Изпълнява поръчения на организацията за събиране на храни, дрехи и
пари за политзатворниците и подпомагане на семействата им. Участва в
нелегални събрания, акции и срещи.
За тази си дейност попада в полезрението на властта и е арестуван. Тъй
като е непълнолетен, е осъден на
една година и половина затвор условно по т. нар. „Кременска конспирация“. Въпреки това продължава
нелегалната си дейност до началото
на 1944 г., когато се присъединява
към първа чета (Кременската) на
партизански отряд „Гаврил Генов”.
На 9 септември 1944 г. участва в установяването на новата власт в Мездра и Враца. За кратко е комендант
на Мездра, след което преминава в
Околийското управление на „Народната милиция“, като впоследствие

става началник на управлението.
Работи и като началник на отдел „Законност, сигурност и безопасност”
в Околийски народен съвет - Враца.
На 28 януари 1960 г. е избран за
председател на Изпълнителния комитет на ГОНС - Мездра - ръководна
длъжност, която заема до 16 февруари 1966 г.
Кметуването на Гено Цеков ще се
запомни най-вече със следното:
• „приобщаване“ към община Мездра на селата Върбешница, Долна и
Горна Кремена, Крапец, Моравица,
Ребърково и Руска Бела;

• създаване на Обединено ТКЗС база и са закупени пътно-строителни
„Гаврил Генов” - Мездра чрез „вли- машини, което спомогна за асфалтиването“ в него на ТКЗС-тата от горе- рането на над 80% от улиците и площадите в гр. Мездра и в съставните
села на общината;
• водоснабдяване на Мездра от каскада „Петрохан“ („Бързия“) със 100
мм водопровод;
• водоснабдяване на селата Върбешница, Крапец, Моравица и Руска
Бела;
• павиране на площада пред жп
гарата;
• подготвени са площадки за строителство на жилищни блокове на
Химкомбината - Враца;
• започва строителството на Киното;
• разраства се бригадирското движение и дейността на обществено-политическите организации;
• в ДИП „Станке Димитров” възниква движението на бригадите за
социалистически труд, което се разпространява и в други предприятия;
• внедрени са системи от мерки за
хигиенизиране и благоустрояване на
града и селата и за организиране на
образцов обществен ред, сигурност
и безопасност;
• разширен е обхватът на почина

„Образцов дом”.
Тон за горепосочените инициативи даваха служителите на ГОНС,
където съществуваше образцова
трудова дисциплина, ред, законност
и принципност. Те изпълняваха допълнителни служебни и обществени
задачи и бяха пример за гражданите.
Начело на тези инициативи и на
цялостната дейност на Съвета (Общината) стоеше председателят на
Изпълкома на ГОНС Гено Цеков.
Честен, принципен, общителен и
благоразположен към хората при решаването на техните проблеми, той
беше уважаван и добре приеман от
тях. Притежаваше такт и умение за
правилен подход в различни ситуации, респектираше и възпитаваше.
Съпругата му Тошка работеше в
ТКЗС - Долна Кремена, а след установяването на семейството им в
гр. Мездра - като „леличка“ в ЦДГ
№1, където се пенсионира. Синът
му Цветан завърши ПЖИ - София
и до пенсионирането си работи в
Товарна гара - Мездра. Дъщеря му
Красимира завърши Института за
детски учителки - Враца и до пенсионирането си беше детска учителка в
гр. Мездра.
Гено Цеков е един успешен кмет,
който служеше за пример в целия
Врачански окръг. „Снет“ е от длъжност в началото на 1966 г. по решение на Партията поради „връзки със
заговорническата група и несъобразяване (неприемане) на Априлската
линия на ЦК на БКП“. Членуваше
в БКП, ОФ и БАС, беше АБПФК - I
категория. Участваше активно в обществено-политическия живот на
града, общината и окръга.
Когато почина на 6 юли 1991 г.,
беше изпратен в последния си земен
път с подобаващи почести от признателните граждани.
Иван Братинов

тята. Моето любимо цвете
е червената роза, която ухае
приятно. През лятото често с
моята малка лейчица поливам
цветята, а ти, бабо, ще ги подхранваш с торове, за да им се
радваме.
- Разбира се, миличко! усмихна се бабата. Тя е щастлива, че внучката й е разбрала
един малък урок за живота на

растенията.
А когато внучката си тръгна за вкъщи и бабата я попита
дали иска да й набере букетче
от кокиченца, детето й рече:
- Не, бабо. Не искам да деля
цветенцата от техните семейства. Нека всички да са заедно,
а ние ще им се любуваме тук, в
градината ти.
Виолета Генова

Разказ

ПРОЛЕТТА
ДОЙДЕ
- Бабо, бабо, погледни - проле- Както хората живеят на семей-

тта дойде! - възкликна малката
Виктория.
Тя беше видяла красивите
белоснежни кокиченца, подали главици в цветната градина
на баба си Виолета, огрени от
слънцето.
- Пролетта, мило внученце,
идва. Неин предвестник е кокичето, но тя още не е дошла.
- А защо, бабо, кокиченцата
растат на групички и много рядко само по едно?
Бабата седна на столчето в
цветната градина, взе в скута си
своето любопитно петгодишно
внуче и започна да му обяснява.
Слънцето грее в очите на бабата
и на внучето, но това не им пречи да си говорят.
- Всички растения, мило дете,
растат на групички. Така се
размножават. Не всички деца
забелязват това, но ти си много
любознателна, затова аз ще ти
обясня с удоволствие.

посочените села;
• парцелиране на земите и строителството на едно- и двуфамилни
къщи в градските квартали „Слънчев бряг“, в района на Кременско
шосе и квартала, „заключен“ между
гимназията и Боденско шосе;
• завършване строителството на
гимназията, на Бирена фабрика
„Леденика”, Цех 2 на ДИП „Станке Димитров”, Районна станция на
съобщенията, читалищата в Долна
Кремена и Боденец, консервната
фабрика;
• изградена е собствена Асфалтова

ства, така и растенията. Не могат едно без друго. Погледни как
са навели главици цветенцата и
се допират. Така се целуват.
- Както мама и тате ме прегръщат и целуват… - промълви
Вики.
- Точно така. Първо е било
само едно кокиченце, на втората година стават две, а на следващата стават цяла групичка.
Ветрецът ги поклаща и те се
целуват.
Когато е много студено, всички се навеждат до земята. Снегът ги затрупва и ги пази, а като
грейне слънце те стават и отново красят цветната градина.
Растенията, както животните и
хората, се хранят и пият вода.
Затова ние, хората, трябва да помагаме на растенията и цветята
като ги поливаме с вода и храним с торове, за да живеят и да
ни радват.
- Аз, бабо, много обичам цве-
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