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ПРЕМИЕРЪТ ИНСПЕКТИРА ПЪТЯ
МЕЗДРА - БОТЕВГРАД
Борисов получи Наградата за родолюбие „Дядо Йоцо гледа“ за 2019 г.

П

ремиерът Бойко Борисов
инспектира
изграждането на пътя
Мездра - Ботевград, строителството на който започна
в края на миналата година.
Той бе придружаван от министъра на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова. На място
дойдоха кметовете на Мездра, Враца, Монтана, Видин
и на други общини от региона, областният управител
на Враца, депутати.
С цел по-голяма безопасност на движението, при
разширението на този участък от E-79 планираните
първоначално кръгови кръстовища са заменени с кръстовища на две нива, каза
премиерът. Той допълни, че
поради преработването на
проекта и търсенето на нови
технически решения, строи-

телството се е забавило.
„Това е най-тежката отсечка от скоростния път“, заяви
още Борисов. „На хората от
Мездра, Ботевград, Видин,
Монтана сме им обещали
пътища и работим на пълни
обороти. Строим европейски пътища с нова техника.
Каквото сме обещали, ще
стане - това са работни мес-

та и доходи.“
„Модернизацията на пътя
Мездра - Ботевград стои на
дневен ред повече от 20 години, коментира кметът на
Мездра Иван Аспарухов. В
крайна сметка важен е крайният резултат. Реализирането на този проект е ключов
за икономическото възстановяване и развитие на Се-

верозападния район. Да се
надяваме, че с изграждането
на скоростния път ще тръгнат и инвестициите в нашия
регион. Убеден съм, че това
ще се случи. Да си пожелаем успех, а на строителите
- безаварийна работа.“
Строителството на пътя
Мездра - Ботевград беше
благословено от Врачанския
митрополит Григорий, който отслужи водосвет за здраве и успех на начинанието.
По време на събитието
председателят на Сдружение „Искърско дефиле” Огнян Петров връчи на министър-председателя Наградата
за родолюбие „Дядо Йоцо
гледа“ за 2019 г. - 10-килограмова статуетка, реплика
на паметника на Вазовия
герой в Искърското дефиле. Бойко Борисов получава
престижното отличие „за
изключителните му заслуги
като държавник за развитието на България като една
модерна европейска държава, която нашият герой
Дядо Йоцо би се гордял да
види”.

ТРИМА НОВИ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО
Трима читалищни деятели бяха удостоени със званието „Почетен член на НЧ
„Просвета 1925“ - Мездра“.
Решението бе взето на годишното отчетно събрание
на мездренското читалище.
Високото отличие получиха един от основателите и
първи председател на културно-просветното средище Стоян Чорбанов (18651945) - посмъртно, първият
хореограф на танцовия състав Теменужка Тинчева (р.
1932 г.) и дългогодишният
секретар на читалището
Елза Митова (р. 1949 г.).
Отчет за дейността на читалището през 2019 г. изнесе Валентин Вълчев, председател на Читалищното
настоятелство. В него той
очерта основните моменти
в библиотечната дейност,
както и най-важните изяви
и успехи на международно,
национално и регионално
ниво на 8-те самодейни и
художествено-творчески
колективи, които развиват
дейност към читалището:
ФТА „Мездра“, ДФА „Мездренче”, Женски народен
хор, Вокална група за стари
градски песни „Мездрея”,
Танцова формация “Keep
It Real”, Литературен клуб
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„Христо Ботев”, Краеведско дружество и Експериментален театър.
Общото събрание прие
отчета за дейността на Читалище „Просвета” през м.
г., доклада на Проверителната комисия и Основни
насоки за развитие на читалището през тази година.
Приет бе и Бюджет 2020,
в който са заложени приходи в размер на 156 193 лв.,
в това число 141 693 лв.
държавна субсидия, 5 хил.
лв. допълваща субсидия от
Община Мездра, 6 500 лв.
от такси и членски внос и
3 хил. лв. от спонсорство и
дарения.
В разходната част на бюджета за тази година са
предвидени малко над 120
хил. лв. за заплати, осигуровки и хонорари на
читалищните работници
и ръководители на съставите, около 18 хил. лв. за
издръжка на самодейните
колективи и 3 100 лв. за
закупуване на нови книги,
абонамент и библиотечна
дейност.
95-годишнината от създаването на НЧ „Просвета
1925“ ще бъде отбелязана
официално с юбилеен концерт на 31 октомври 2020 г.

ЦЕНА: 0,40 лв.

ПОЧИТ КЪМ НАЙ-МЛАДИЯ
таме това момче“, каза ВойБОТЕВ
ЧЕТНИК
нова. Защото, ако не са били
Повече от 70 родолюбиви такива луди глави като него,
българи от Игнатица, Осеновлаг, Зверино, Мездра, Своге,
Нови Искър и София се събраха на Черешова задушница в
местността „Людска поляна”
в Ржана планина, за да почетат паметта на най-младия
Ботев четник - Александър
х. Димитров Чендов (18601876). Той загива за Свободата
на Отечеството през бунтовната пролет на 1876-та едва на
16-годишна възраст.
По повод 144-ата годишнина от гибелта на „Комитчето”,
както е останал в народната
памет Александър Чендов,
участниците в поклонението, сред които имаше и доста
деца, запалиха по свещичка и
поднесоха цветя пред неговия
паметник.
Топли думи за родения в
сливенското село Аладаглий
(дн. с. Гергевец) комита сподели 80-годишната Иванка
Войнова, по чиято инициатива на 4 юни 2010 г. недалече от
лобното му място в м. „Зелени
камък“ е поставена паметна
плоча. „Дано и занапред да
се събираме тук, понеже така
би трябвало да бъде - да почи-

сега ние щяхме да сме с фереджета!“
„Уважавайте традициите,
уважавайте празниците и
най-важното - уважавайте
се като хора!“, пожела на
поклонниците фотолетописецът на Дефилето Борис
Кръстев, почетен гражданин
на община Мездра.
Възпоменателната проява,
която се провежда за единайсети пореден път, уважи
кметът на село Игнатица
Иво Костов.
Догодина, когато се навършват 145 г. от гибелта на
Чендов, Кметство Игнатица
и Кметство Осеновлаг възнамеряват да организират
поход по неговите стъпки с
участието на ученици. Тогава ще бъде осветена паметна
плоча на Ботевия четник в
м. „Людска поляна“, дарена
миналата година от признателни потомци и от Кметство Гергевец. Предвижда
се и тържествен ритуал по
отдаване на военни почести,
изпълнен от членове на Национално дружество „Традиция“.

Община Мездра получи дарение
в борбата с COVID-19

Община Мездра получи като
дарение 140 литра течен сапун и
40 литра белина. Те са предоставени безвъзмездно от Фондация
„77“ в рамките на благотворителната кампания на „Гората.бг“
„Здравето е в нашите ръце“ в
подкрепа на усилията на българското общество в борбата срещу
коронавируса. Предстои да бъдат доставени по заявка защитни
средства, хигиенни материали и

консумативи - предпазни маски,
ръкавици и дезинфектанти.
„Здравето е в нашите ръце“ е
кампания на Гората.бг, която дарява десетки хиляди литри течен
сапун и дезинфектанти, както и
стотици хиляди ръкавици и други
защитни средства, на нуждаещи
се институции и лица във всичките 265 общини в Република
България.
„Вярваме, че най-доброто ре-

шение за COVID-19 е превенцията, споделят организаторите
на кампанията. Най-доброто
„лечение“ е хората да са здрави.
Според СЗО и експертите, това
заболяване се предава основно
чрез замърсени ръце.
Сега здравето е в нашите ръце
- нека ги пазим чисти и да помогнем на всички хора да имат
чисти ръце. Така, помагайки на
другите, помагаме на цялото общество и на себе си!
Участвайте като дарите средства, време или продукти! Гарантираме, че 100% от дареното ще
отиде за хигиенни материали и
защитни средства.“
Банковата сметка на кампанията „Здравето е в нашите ръце“ е:
IBAN: BG33 UNCR 7000 1522
7188 62,
Титуляр: Фондация „77“,
Банка: Уникредит Булбанк АД,
Основание: за здравето.
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ПРЕСТИЖНИ ОТЛИЧИЯ
ЗА ВИНАРНА „ТИПЧЕНИЦА“
Два сребърни медала спечели Винарна „Типченица“ на
Frankfurt International Trophy
- Wine, Beer and Spirits
Competition 2020, което се
проведе във Фракфурт на
Майн, Германия. В конкуренцията на 674 вина от цял свят
Vratitza - Vrachanski Misket
и Tochka - Rosé - Cabernet
Sauvignon&Merlot 2019 на
винарната заслужиха Silver
Medal в категориите Still
White и Still Rosé в четвъртото издание на престижното
междунарoдно състезание.
Миналата година Tochka Chardonnay&Colombard
и
Vratitza - Vrachanski Misket
2018 завоюваха Gold Medal
в категорията Still White, а
белият купаж „Шардоне&Коломбар“ грабна наградата за

най-добро българско вино
от всички родни производители, които взеха участие в
надпреварата.
По този повод кметът на
Мездра Иван Аспарухов връчи поздравителен адрес на

инж. Надя Минева, изпълнителен директор и главен
технолог на винарната. „Със
завоюваните от Винарна
„Типченица“ сребърни медали на това изключително
авторитетно изложение Вие

ПРОДЪЛЖАВА ПРЕМАХВАНЕТО
НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА

Продължава премахването
на нерегламентираните сметища на територията на община Мездра, локализирани
след подадена информация
от кметовете и кметските
наместници на населените

места. Общинско предприятие (ОбП) „Чистота“ ликвидира едно от най-големите
сметища в общината - това
на десния бряг на река Моравешка, край стария път от
Мездра за Моравица. То е

с дължина повече от 1 км и
широчина над 50 м.
Извършен е оглед на място
и предстои да бъде ликвидирано незаконно сметище
в района на бившия стопански двор в с. Крета, където
в продължение на години са
изхвърляни нерегламентирано тонове отпадъци.
ОбП „Чистота“ извърши
разриване и подготовка за запръстяване на градското депо
за депониране на строителни
и неопасни производствени
отпадъци. Продължава обаче
порочната практика недобросъвестни граждани и фирми
да изхвърлят отпадъци извън
границите на депото. Използването на строителното депо
става след предварително
заплащане на такса за депо-

за пореден път нареждате
нашето местно винопроизводство на челно място в европейския и световния елит“,
се казва в поздравителния
адрес. С което мездренският
край и районът на Винарна
„Типченица” стават разпознаваеми по целия свят като
места с трудолюбиви хора и
продукция с отлично качество. Вярваме, че нашите съвместни инициативи и ползотворно сътрудничество ще
продължат и занапред, което
е предпоставка за постигане
на нови, още по-високи успехи!“.
От името на Винарна „Типченица“ инж. Минева благодари на Община Мездра за
оказаното уважение и признание.
ниране на отпадъците в Центъра за услуги и информация
на гражданите при Община
Мездра.
Междувременно ОбП „Чистота“ изгради канализация за
отпадни води на ул. „Роза“ в
гр. Мездра, с което е премахнато замърсяване с фекални
води в района на ДГ „Мир“.
За целта са положени полиетиленови тръби Ф315 на
участък с дължина около 40
м.
По молба на ръководството
на “СЕ Борднетце - България“
бе извършено подрязване на
клоните на дърветата, премахване на избуялата храстова растителност, косене на
прилежащите зелени площи
и почистване на занемарените банкети в района на завода
за автомобилни компоненти
- ангажимент, който кметът
Иван Аспарухов пое наскоро
пред мениджъра на дружеството Танер Мутлу.

СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА
ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
Във връзка с подготовката
за преброяването на населението и жилищния фонд
в Република България през
2021 г., със заповед на председателя на НСИ е назначена Общинска преброителна
комисия (ОбПК) за община
Мездра в състав: председател - инж. Светлана Мицева, секретар на Община
Мездра, секретар - Ралица
Спасова, гл. експерт в ОСИ
- Враца, ТСБ - Северозапад
и членове - Пепа Христова,
Велислава Маринова, Мая
Лазарова, Нелка Илиевска
и Стоян Петров, представители на ОбА.
На своето първо заседание ОбПК - Мездра прие
Правилник за дейността
на комисията и Организационен план за подготовка
и провеждане на преброяването на населението и
жилищния фонд на територията на община Мездра. На заседанието беше
разгледана инструкция за
Преброяване 2021 и приет График на дейностите
за подготовка и провеждане на преброяването в общината. Определени бяха
и дейностите, свързани с
предварителния обход в периода юли-септември 2020

г. и актуализиране на списъците на дворните места,
сградите и жилищата в община Мездра.
Съгласно Организационния план, до 26 юни ще се
проведе набиране и подбор
на регистратори, които,
след като преминат обучение, ще извършат предварителния обход в периода от
10 юли до 15 септември т. г.
Процедурата за набиране
на кандидати за преброители и контрольори ще се
проведе от 15 септември до
30 октомври 2020 г.
Преброяване 2021, което
ще бъде 18-о поред в демографската история на
България, ще започне в 0:00
часа на 22 януари 2021 г. и
ще приключи в 20:00 часа
на 15 февруари 2021 г. То
ще протече чрез прилагане
на два метода за събиране
на информацията - електронно (от 0:00 часа на 22
януари до 24:00 ч. на 31
януари 2021 г.) чрез попълване на електронна преброителна карта в Интернет и
традиционно (от 8:00 ч. на
1 февруари до 20:00 ч. на
15 февруари 2021 г.) чрез
преброители и попълване
на книжна преброителна
карта.

ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ Кметът на Мездра обяви пожароопасен сезон
ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ в земеделските територии в общината
Кметът на Мездра Иван
Аспарухов изпрати писмо до
министъра на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова с искане да
бъдат поставени изкуствени
неравности по трасето на републикански път II-16 в участъка Ребърково - Елисейна, с
цел ограничаване на скоростта на движение на моторните
превозни средства.
„След приключване на ремонта на път II-16 Мездра
- Елисейна - Своге - Нови
Искър и въвеждането му в
експлоатация, с което значително се подобри пътната
обстановка и условията за
движение на МПС от Мездра
до София, се създадоха условия за нарушаване на скоростта на движението през населените места на територията на
община Мездра, през които
преминава пътят, а именно
с. Елисейна, Зверино, Лютиброд и Ребърково“, се казва в

писмото. „С отклоняване на
пътния поток във връзка със
започналите ремонтни дейности за изграждане на обект
„Модернизация на участък от
път I-1 (Е79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км
194+164,89“ се създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия със сериозни последствия. (…)
Настоятелно молим да разпоредите на Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ) да
бъдат монтирани върху платното временни изкуствени
неравности за ограничаване
на скоростта на движението
в посочените от нас места в
участъка от републикански
път II-16, който ще поеме целия автомобилен трафик от и
за София.“
В писмото се настоява да
бъдат поставени общо 11
изкуствени неравности: 5
в с. Зверино и по 2 в селата
Ребърково, Лютиброд и Ели-
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сейна.
„При невъзможност за изпълнение от страна на АПИ,
моля да ни бъде възложено
или да разрешите по Ваши
указания поставянето на такъв тип неравности на посочените от нас места за периода на изпълнение на обект
„Модернизация на участък от
път I-1 (Е79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км
194+164,89“, като при зимни
условия същите ще бъдат демонтирани“, се казва още в
писмото до министър Аврамова.
„Моля и за Вашето съдействие органите на сектор
“Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР
- Враца да осигурят засилен
контрол по спазване на ограниченията на скоростта през
населените места.
Разчитаме на бърза реакция
относно разрешаването на
този проблем.“

На основание чл. 44, ал. 2 от
ЗМСМА, с оглед разпоредбите на
чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските
земи (ЗОЗЗ) и Наредба 8121з-968
от 10.12.2014 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност
при извършване на дейности в
земеделските земи, с цел недопускане възникването на пожари и
нанасяне на щети на земеделска
продукция и селскостопански инвентар и във връзка със Заповед №56/
27.05.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Враца, със Заповед №365/ 17.06.2020
г. кметът на Мездра Иван Аспарухов обяви пожароопасен сезон във
всички земеделски територии в общината, считано от 11.06.2020 г. до
31.10.2020 г.
Съгласно кметската заповед, през
този период в земеделските земи
и извън тях (слогове и крайпътни
ивици) се забранява паленето на
стърнища и на други растителни
остатъци, както и използването на
открити огнеизточници.
Не се допуска също паленето на
открит огън, тютюнопушенето и
паркирането на моторни превозни

средства в площите с посеви и на
разстояние по-малко от 50 метра
до тях от настъпването на восъчна
зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на
стърнищата.
Физическите и юридическите
лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват
правилата и нормите за пожарна
безопасност и с действията си да
не предизвикват възникването на
пожари.
Не се разрешава извършването
на ремонтни дейности по линейните
обекти, преминаващи през и/или покрай житните площи през периода
от восъчна зрялост до прибирането
на реколтата.
Физическите и юридически лица,
пребиваващи в горските територии,
са длъжни да спазват правилата
за пожарна безопасност в тях, а
ръководителите на земеделски територии, арендатори и ползватели
на селскостопански земи в близост
до земеделски територии - да поддържат в техническа изправност и
готовност пожарогасителни устройства.
В заповедта е регламентирано

още да се засили контролът в земеделските територии за спазване на
изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 2 от
ЗОЗЗ.
Всеки, забелязал пожар в земеделските територии или в близост
до тях, е длъжен незабавно да предприеме действия за уведомяване на
центровете за приемане на спешни
повиквания към единния европейския номер 112.
На кметовете и кметските наместници по населени места е указано да организират денонощна телефонна връзка с Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на
населението“ (РСПБЗН) - Мездра, с
цел своевременно информиране в
случай на пожар.
Контролът по изпълнението на
заповедта е възложен на секретаря
на Община Мездра инж. Светлана
Мицева.
Препис от кметската заповед е
връчен за сведение и изпълнение
на началника на РСПБЗН - Мездра,
кметовете и кметските наместници
на населени места, ръководителите
на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на земеделски
земи.
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100 години oт рождението на Крум Босев

БЪЛГАРСКИЯТ МАРКО ПОЛО
Крум Босев (27.06.1920-28.08.2011 г.) е български дипломат и журналист. По-малък
брат на писателя Асен Босев. Завършил право. През втората половина на 40-те г. на
XX в. работи в младежкия периодичен печат и в БТА, а от 1950 г. до втората половина
на 80-те г. изпълнява различни дипломатически длъжности: аташе по печата и културата в посолството във Варшава (1950-1955), секретар по печата в посолството в Москва (1957-1964), началник на отдела по печат, информация и култура в МВнР (1965),
управляващ посолството в Пекин по време на „културната революция“, първият посланик на България в Испания след смъртта на Франко (1977), посланик в Люксембург (1983). Автор е на книгите „Строим щастливата си младост“ (1948), „Към полюса
в полярната нощ“ (1960, 2011), „Съветски меридиани“ (1966), „Острови на живите
дракони“ (1972), „Тайфунът“ (1974), „Полъх. Записки за Испания“ (1984) „Център“ в
центъра на Европа. Поглед от и към Великото херцогство“ (2001) и „Звезди над Иберия“ (2001). Носител на орден „Кирил и Методий“ – I степен и на ордена „Велик кръст
за заслуги“ на Люксембург, почетен гражданин на община Мездра (2004 г.).

Роденият в мездренското
село Руска Бела дипломат
и журналист Крум Босев
е първият българин, “стъпил” на Северния полюс.
Това става на 25 ноември
1958 г. в състава на група
съветски и чуждестранни
журналисти,
акредитирани в Москва. За своите
преживявания по време на
пътешествието до „върха
на Земята“ той разказва в
пътеписа „Към полюса в
полярната нощ“, а от пътуванията си в СССР - в
„Севетски меридиани. От
Кавказ и Памир до Байкал и
Северния полюс“.
Близо четиридесет години
продължава дипломатическата кариера на Крум Босев. Двадесет и три от тях
- в чужбина. Обикаля половината земно кълбо. Мечтае да издаде поне по една
книга за всяка страна, където работи. В това поприще
той проявява своя талант на
разказвач и документалист.
Като управляващ посолството на България в Китай
става свидетел на невижданата в човешката история “културна революция“.
“Тайфунът“ е книгата за

това събитие, предизвикало
световен отзвук.
Не по-малко интересна и
увлекателна е творбата му
“Острови на живите дракони“ - за Хонконг и Макао,
екзотични места по южнокитайското море. “Полъх“
е другата забележителна с
описанията си книга за Испания. Крум Босев е първият български посланик след
40-годишната диктатура на
Франко. Видяното и преживяното по време на революционните преобразования
по пътя на демокрацията
пресъздава с дарованието

Новоназначеният пълномощен посланик на България
в Мадрид Крум Босев връчва акредитивните си писма
на испанския крал Хуан Карлос I - 5 май 1977 г.

75 г. от Победата

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Последните двама живи
участници от община Мездра във Втората световна
война (1939-1945) са офицерите от запаса капитан
Илия Григоров (97 г.) и поручик Никола Илиев (96 г.).
И двамата днес се радват
на спокойни старини - бай
Илия живее при сина си в с.
Царевец, а за бай Никола се
грижи дъщеря му в Мездра.
Бившите фронтоваци бяха

на талантлив творец и дипломат.
След пенсионирането си
написва още две книги:
“Звезди над Иберия“ - интервюта, срещи и разговори
с видни испански политици, писатели, художници,
режисьори и артисти, и
„Център“ в центъра на Европа. Поглед от и към Великото херцогство“ - за дипломатическата си мисия в
Люксембург.
След всяко пътуване по
света Крум Босев винаги
се връща в родното си село
Руска Бела, което остава за

посетени от представители на Съюза на ветераните от войните на България
(СВВБ), водени от председателя на Областния съвет
на Съюза Лъчезар Генов.
Той връчи на двамата ветерани юбилейни медали „75
години от Втората световна
война” и почетни грамоти
по повод годишнината от
Победата над хитлерофашизма.

Генов прочете заповеди
на министъра на отбраната
Красимир Каракачанов за
награждаването на Григоров
и Илиев с престижното отличие, учредено специално
за българските ветерани във
връзка със 75 години от приноса на Българската армия
за победата над хитлеристка
Германия.
При връчването на отличията председателят на областното ръководство на Съюза поздрави фронтоваците,
като подчерта, че участието
им в заключителния етап на
войната е съизмеримо с подвига на национални герои.
Затова те заслужават вечната почит и уважение на поколенията.
Двамата ветерани получиха и скромни парични
средства от Централния управителен съвет на СВВБ,
а общинският съветник Надежда Йорданова и Наталия
Христова-Горанова, директор на Общинския център за
социални услуги и дейности, дариха пакети с десерти.

Редактор: Кирил Радовенски
Обществена редколегия: Мирослав Гетов, Марияна
Йорданова,Иванка Начева, д-р Герго Цонков
Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров
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него най-красивото и любимо кътче на земното кълбо.
Преди 15-на години, на 16
декември 2004 г., в Мездра
се проведе творческа вечер,
посветена на Крум Босев.
На нея кметът Иван Аспарухов, след като поздрави
нашия земляк, каза следното: „Радостен съм поради
две неща. Първо, че тук,
в Мездра, се докоснахме
до Северния полюс и второ - защото за по-малко от
месец имах възможността
да се срещна с една цяла
вселена - Вселената „семейство Босеви“. Те доказаха, че за краткия човешки живот е възможно
да се постигне подобно
нещо - да превърнеш себе
си и рода си във Вселена.
Нещата в живота стават
с личности. А Крум Босев
отдавна е безсмъртен.“
В знак на признание същата година Крум Босев беше
удостоен от Общинския съвет със званието „Почетен
гражданин на община Мездра“ за „заслуги в популяризиране името на общината и приноса му за развитие
на нейната култура“.

ПРЕДСТОИ ПЛУВНО ЛЯТО 2020
За 22-а поредна година Община Мездра организира през лятната ваканция плувни курсове за ученици от I до VII клас. Обучението ще се проведе през
периода 29 юни - 4 септември на басейна в хотелски комплекс “Долче Вита”. Заниманията ще бъдат
водени от инструкторите Дилян Маринов и Христо
Иванов.
Плувните курсове ще протекат в пет смени, всяка
с продължителност 10 дни. Първата смяна е от 29
юни до 10 юли, с ръководители от ОУ „Св. св. Кирил
и Методий”, втората - от 13-и до 24 юли, с ръководители от СУ „Иван Вазов“, третата - от 27 юли до 7
август, с ръководители от ОУ Христо Ботев“, четвъртата - от 10-и до 21 август и петата - от 24 август до
4 септември, с ръководители от Центъра за подкрепа
за личностно развитие (ЦПЛР). Обучението е всеки
делничен ден от 10:00 до 12:00 часа.
В края на всяка смяна участниците в курса ще получат сертификат за успешно завършено обучение,
който удостоверява придобитото от тях ниво на
плувни умения - първо, второ или трето.
Таксата за плувния курс е 35 лв. на смяна. Община
Мездра осигурява транспорта и медицинския надзор. Записването за плувните курсове става всеки
делничен ден от 8:00 до 12:00 часа в ЦПЛР в бившия
Младежки дом.
Инициативата „Плувно лято” се реализира от Община Мездра ежегодно от 1999 г. насам. В досегашните 21-о издания на курсовете в тях са обхванати
повече от 2 100 начинаещи плувци.
Скръбна вест

В следващите дни
рожденици са:
• Силвия Петкова, секретар на МКБППМН - на
29 юни;
• Йордан Гергов, общински съветник - на 30 юни;
• Цветан Тодоров, бизнесмен - на 30 юни;
• Инж. Георги Валентинов, общински съветник
- на 1 юли;
• Иванка Начева, общественик - на 4 юли;
• Методи Михов, управител на „Мездра-Автотранспорт-2003“ - на 4
юли;
• Палома Христова,
кметски наместник на
с. Горна Бешовица - на 7
юли;
• Даниел Коловски, адвокат - на 7 юли;
• Илия Борисов, журналист и общественик - на
10 юли.

ПОЧИНА
ОТЕЦ ТОМА
След кратко боледуване
на 15 юни 2020 г. на 71-годишна възраст почина
свещеноиконом Тома Ангелов Стоянов - енорийски
свещеник на селата Лютиброд, Оселна и Ребърково.
Той е роден на 18 юли
1948 г. в с. Росен, община
Па̀зарджик. Завършил е
Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ в Черепиш през 1972
г. и Духовната академия
„Св. Климент Охридски“
през 1985 г. Ръкоположен
е за свещеник през 1979 г.
В продължение на повече от четири десетилетия
той служи неуморно на
Българската
православна църква като енорийски
свещеник в селата от района на Искърското дефиле,
Врачанска епархия.
Православните християни ще го запомнят като
свещенослужител, който
проповядваше
Божието
слово с плам и посяваше

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 22 юни в 11:00 ч.

семената на Христовата
вяра в човешките души.
Нека всички, които познаваха отец Тома, да си спомнят за него и да се помолят
Бог да настани душата му
„в място светло, в място
злачно, в място прохладно,
гдето няма болка, ни печал,
нито въздишка”.
Община Мездра изказва
съболезнования на близките на починалия и съпричастност към тяхната непрежалима загуба и скръб.
Бог да го прости! Вечна
и блажена да бъде паметта му!

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД 120 Г. ОТ
РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ФУНЕВ
Съвместна изложба на Художествена галерия „Иван
Фунев“ при Регионален исторически музей (РИМ) - Враца
и Градска художествена галерия (ГХГ) - Мездра по повод
120 години от рождението
на патрона на врачанската
галерия проф. Иван Фунев
(1900-1983 г.) беше открита в
РИМ - Враца. Експозицията
включва 14 скулптурни творби на родения в село Горна
Бешовица скулптор - 11 от
фонда на ХГ „Иван Фунев“
и 3 от този на ГХГ - Мездра.
Сред тях са трифигур-

на композиция с девойки
за надгробието на Никола
Ракитин, за които му позират дъщерите на поета, релефът „Майка“, „Людмил
Стоянов“, „Портрет на Е.“,

„Орлин Василев“, „Глава на
селянин“, „Тамара Янкова“,
„Аргатки“, „Радиослушатели“, „Боянският майстор“ и
„На чешмата“. ГХГ - Мездра
е представена с „Маска на
Ботев“ и две фигурални композиции към „Паметник на
Съветската армия“.
Изложбата допълват три
портрета на ваятеля - скулптура и живопис, дело на
Александър Попиванов, Секул Крумов и Александър
Апостолов, както и 5 снимки
на известни творби на Фунев
- „Машинист“, „Стачен

пост“, „Майка“, „Проф. Асен
Златаров“ и „Семейството на
художника Стоян Венев“.
Приветствие към присъстващите на откриването на
изложбата отправи Георги
Ганецовски - директор на
РИМ - Враца. За живота и
творчеството на Иван Фунев
говори Светла Дамяновска,
гл. експерт „Културно наследство и религиозни дейности“ в Община Мездра, а
за творбите, включени в експозицията - Христо Божков,
главен уредник на ХГ “Иван
Фунев“.

ПРАЗНИК В ОСЕЛНА
НАГРАДИХА ПРИЗЬОРИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ХРАМОВ
Десетки жители и гости на да бъде обновен. Амин.“
Оселна почетоха храмовия
празник на най-стария православен храм, чийто патрон е
Свети Дух, във Врачанска епархия. Той е съграден през 19361946 г. и изографисан през 1947
г. от дебърския художник Илия
Пефев (1899-1988). Сред тях
бяха кметът на Мездра Иван
Аспарухов, народният представител Красимир Богданов
(ВМРО), директорът на ТП на
НОИ - Враца Иван Грозданов,
кметовете на Оселна Росен Николов и на Зверино Стоян Петров, общински съветници.
По случай големия християнски празник литургия и водосвет отслужи отец Васил Николов, енорийски свещеник на
Типченица и Люти дол. „Нека
Божието благословение да е с
всички вас, благослови миряните Негово Благоговейнство.
И нека в най-скоро време този
свят храм получи нужното, за

На официална церемония
Община Мездра награди победителите в онлайн конкурса
за детска рисунка „Домашно
ателие“. Той беше организиран през периода април - май
2020 г. и протече в три етапа:
І етап: „Великденски празни-

ци”, ІІ етап: „Гергьовден - Ден
на Мездра” и ІІІ етап: „24 май
- Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост”. Участниците бяха
разделени в три възрастови категории: І група - деца до 6 г.; ІІ
група - ученици от І до ІV клас

и ІІІ група - ученици от V до VІІ
клас.
В конкурса взеха участие
60 малки художници с над 80
рисунки. Във всеки етап беше
излъчен по един победител в
отделните възрастови категории, който бе определен на база

Децата на Община Мездра

Кметът на Мездра също честити празника на оселчани,
като им пожела да са задружни,
да се уважават и, с Божията помощ, да завършат ремонта на
своята църква, който продължава повече от едно десетилетие.
Отец Васил освети курбана,
осигурен с волни пожертвования от жителите на балканджийското селище и приготвен
от майстора готвач Красимира
Стоянова, след което всички
седнаха на обща трапеза в черковния двор.
Поради извънредната епидемична обстановка, тази година
за пръв път не се проведе традиционният Ден на Оселна,
който се отбелязва от 1988 г.
насам. Първоначално той е
честван на 24 май, а впоследствие е установен в съботата
след Св. Дух, когато е храмовият празник на местната църква.

брой харесвания (лайкове) на
съответната рисунка.
Призьорите в конкурса получиха грамоти и предметни награди - темперни бои, палитра
и скицник. Наградите връчи
кметът на Мездра Иван Аспарухов.

Ф о т о е с к и з

Христо, 9 г.
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