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Verba volant, scripta manent

ПОЧИТ КЪМ ЛЕВСКИ 

С поклонение пред 
бюст-паметника на Васил 
Левски, въздигнат преди 5 
години в центъра на гра-
да, почетохме паметта на 
Апостола на българската 
свобода. Възпоменател-
ната проява, организатор 
на която беше Община 
Мездра, бе посветена на 
183-ата годишнина от 
рождението на безсмърт-
ния идеолог и организатор 
на националноосвободи-
телното движение през 
XIX век. Сред дошлите 
да сведат глава пред свя-
тото дело на националния 
герой бяха кметът на об-
щината Иван Аспарухов, 
служители в Общинска-
та администрация, хора 
от различни поколения, 
включително деца. 

Началото на тържество-
то постави д-р Искрен 
Красимиров, основател 
на проекта „НЕзабрави-
мата България“, който ре-
цитира стихотворението 
на своя баща Красимир 
Стефанов „Моят Левски“. 
„За всички българи Ва-
сил Левски е непреходен 
еталон за човек и борец, 
олицетворение на нацио-
налното ни достойнство 

и величавия народен дух, 
каза в словото си Светла 
Дамяновска, гл. експерт 
„Културно наследство и 
религиозни дейности“ в 
Община Мездра. 

С едноминутно мълча-
ние и падане на колене 
присъстващите почетоха 
паметта на Апостола. Вен-
ци и цветя на признател-
ност поднесоха предста-
вители на Община Мездра 
и родолюбиви граждани.  

Особена атмосфера на 
честването придаде почет-
ният караул от двама гвар-
дейци - художникът Евге-
ни Кучков и режисьорът 
Искрен Красимиров, 
пременени в четнически 
униформи, който застана 
пред паметника на Васил 
Левски. 

С поднасяне на венец 
паметта на Апостола по-
четоха и привърженици 
на 26-кратния шампион на 
България „Левски“ (Со-
фия), а по-късно вечерта в 
Археологически комплекс 
„Калето“ почитатели на 
седмото изкуство имаха 
възможност да гледат без-
платно документално-иг-
ралния филм “Лъвский: 
Европеец в Българско”.  

ВЪЗРОДЕНА Е ОЩЕ ЕДНА 
КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ

БДЕНИЕ В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ В ХАНАУ 

В седмото издание на симпозиума участват петима скулптори
След шестгодишно прекъс-

ване, това лято в гр. Мездра 
беше възродена още една тра-
диция в сферата на културата 
- Симпозиумът по скулптура. 
Той се провеждаше на все-
ки две години през периода 
2004-2014 г., след което беше 
изхвърлен от културния ка-
лендар от предишното об-
щинско ръководство. 

Организатор на симпозиума 
е Община Мездра със съдей-
ствието на местните фирми 
за добив и обработка на скал-
нооблицовъчни материали 
„Хемус-М“ и „Йотов Стоун“, 
които предоставиха безвъз-
мездно каменните блокове, 
необходими за работата на 
творците.

В тазгодишното, седмо из-
дание на биеналето, участват 
петима скулптори, предста-
вители на съвременното бъл-
гарско монументално изку-
ство. Двама от тях участват 
в симпозиума за трети път 
- Милен Василев (52 г.) от 
Враца (2004, 2006 г.) и Теодор 
Дъскотлиев (36 г.) от Полски 
Тръмбеш (2010, 2012 г.), а 
Иван Стоянов (39 г.) от Ямбол 
- за втори път (2014 г.). Оста-
налите двама автори дебюти-
рат в скулптурния пленер - 
Рафаил Георгиев-Рафо (34 г.) 
от Разград и Кирил Георгиев 
(28 г.) от Казанлък. 

Съгласно статута на сим-
позиума, участниците в него 
творят на свободна тематика. 

Милен Василев извайва от бял 
врачански камък екстериор-
ната творба “Живият храм“, 
Теодор Дъскотлиев работи 
върху „Изгрев над река Ис-
кър“, а Иван Стоянов - върху 
„Връзка с природата“. Рафа-
ил Георгиев-Рафо е озаглавил 
своята скулптурна компози-
ция „InSideOutSideIn” (“Въ-
треВънВътре“), а Кирил Ге-
оргиев - „Ритъм“.     

Седмият симпозиум по 
скулптура „Мездра 2020“ ще 
продължи от 7 юли до 7 ав-
густ. Изработените по време 
на биеналето творби остават 
собственост на гр. Мездра. Те 
ще бъдат експонирани в пе-
шеходната алея на ул. „Алек-
сандър Стамболийски”. 

По този начин ще продъл-
жи естетизацията на град-
ската среда чрез изграждане 
на Галерия от каменни плас-
тики на открито, която беше 
започната преди 16 години. 
Понастоящем експозицията 

включва 36 скулптурни твор-
би от 28 автори. Географският 
ареал на скулпторите, взели 
участие досега в симпозиума, 
обхваща 14 български града, 
Валенсия (Испания) и Кам-
пина (Румъния).

Близки, роднини и прияте-
ли на 33-годишния Калоян 
Велков се събраха на 19 юли 
на площад „България“ в Мез-
дра, за почетат паметта на 
жертвите на терористичния 
акт в гр. Ханау, Германия, 
при който на 19 февруари 
тази година загинаха девет 

души от различни нацио-
налности. Сред дошлите на 
мълчаливото бдение бяха и 
представители на Общинска-
та администрация. 

В знак на солидарност 
присъстващите запалиха по 
свещичка и поднесоха цветя 
пред възпоменателно табло 

със снимки на убитите, мон-
тирано в зелените площи 
пред Съвета. 

По идея на гражданско 
сдружение “Инициатива 19 
февруари Ханау” (Initiative 
19. Februar Hanau) такива 
мълчаливи бдения и други 
подобни прояви се органи-
зират всеки месец на 19-о 
число в родните градове на 
убитите. 

„Искаме да живеем в свят 
без расова омраза - свят, в 
който всеки има право на 
живот и щастие!“ - това не-
преходно послание отправи-
ха към всички хора по света 
организаторите на възпоме-
нателната проява. 

Поклон пред жертвите 
на тероризма!

„НЕУДОБНИТЕ“ СПЕЧЕЛИХА „BRUSEN CUP 1000“
Тимът на „Неудоб-

ните” (Мездра) стана 
победител в първото 
издание на турнира по 
футбол на малки вра-
ти „Brusen Cup 1000“, 
организиран от Об-
щина Мездра, Kмет-
ство Брусен и Българ-
ска Асоциация Мини 
Футбол (БАМФ). В 
атрактивната спортна 
надпревара се вклю-
чиха 12 отбора при 
мъжете и 5 формации 
при децата, родени 
през 2007-2011 г. 

„За съжаление, това 
е турнир и победителят в 
него може да бъде само 
един, каза при откриването 
на турнира кметът на Мез-

дра Иван Аспарухов. Но 
самият факт, че сте тук и 
че правите нещо, което ви 
харесва, е достатъчно, за 

да се чувствате победители, 
независимо от крайния ре-
зултат“. 

Продължава на стр. 3
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На 7 юли Община Мез-
дра започна цикъл от 
информационни демон-
страции в рамките на 
дейностите по изпъл-
нение на Проект „Съв-
местни усилия срещу 
природните бедствия“, 
ROBG 416, който е 
съфинансиран от Ев-
ропейския съюз чрез 
Европейския фонд за 
регионално развитие в 
рамките на Програма-
та Interreg V-A Румъ-
ния-България 2014-2020 
г. 

Информационната кам-
пания има цел повиша-
ване на осведомеността 

на населението и съз-
даването на готовност 
и умения за справяне с 
критични ситуации при 
бедствия. Целевата гру-
па на информационните 
събития са представите-
ли на администрацията 
на общината, различ-
ни общински служби и 
предприятия, фирми, 
представители на об-
разователния сектор, 
ученици и широката об-

щественост от населе-
нието на общината. 

Проведени бяха шест 
информационни демон-
страции на следните 
теми: 

• „Подготовка и реак-
ция при бедствия, ава-
рии, катастрофи и кри-
зи“; 

• „Реакции по време на 
бедствия и кризи; 

• „Реакции след бед-
ствия и кризи“. 

Лектор на обучението 
бе д-р Хенриета Илиева 
-  доктор по Социални 

науки и Социална рабо-
та с група, Национален 
експерт на БЧК по Пси-
хосоциална подкрепа 
при бедствия, аварии, 
катастрофи и кризи. 

На 17 юли в Археоло-
гически комплекс „Ка-
лето“ бяха проведени 
информационни демон-
страции на теми: 

• Първа долекарска по-
мощ - Съвременна пър-
ва помощ. Алгоритъм и 
принципи на действие 
на свидетел на инциден-
тор.; 

• Животозастрашава-
щи инциденти - първа 
помощ при спиране на 

дишането и сърдечната 
дейност; 

• Първа помощ при 
шок и голяма кръвоза-
губа.; 

• Първа помощ при 
други наранявания и 
спешни състояния.

Демонстрациите се 
проведоха от инструкто-
ри с дългогодишен опит 
в обучението по първа 
помощ, притежаващи 
сертификати от авто-

ритетни международни 
институции - Теодора 
Георгиева и Светослав 
Ангелов от „Училище 
по първа помощ“ - Со-
фия. 

Проект „Съвместни 
усилия срещу природ-
ните бедствия“ се из-
пълнява съвместно от 
Община Мездра (Бъл-
гария), в качеството на 
водещ партньор и Жан-
дармерийската служ-
ба в окръг Мехединци 
(Румъния) - партньор по 
проекта.

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА  
ЗА БЛИЗО 90 НУЖДАЕЩИ СЕ

В изпълнение на Дого-
вор BG05M9OP001-2.040-
0042-C02, Проект „Патро-
нажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания в 
община Мездра”, от 15 юни 
започна предоставянето на 
почасови мобилни здрав-
но-социални услуги на 88 
нуждаещи се от гр. Мездра и 
от селата Брусен, Върбешни-
ца, Горна и Долна Кремена, 
Горна Бешовица, Дърманци, 
Зверино, Крета, Моравица и 
Ослен Криводол. 

Проектът се реализира по 
процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.040 
- „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с ув-
реждания - Компонент 2“, 
с финансовата подкрепа на 
ОП “Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Ев-
ропейски социален фонд. 

В продължение на една 
година потребителите ще 
получават до 2 часа на ден 
специализирани медицин-
ски услуги в домашна среда 
- обработка на рани, просле-
дяване на жизнени показа-
тели, превръзка, измерване 
на кръвно налягане и кръвна 
захар, поставяне на инжек-

ции и на системи по пред-
писание от лекаря; текущо 
почистване, подреждане на 
помещенията, обитавани от 
потребителя, поддържане на 
лична хигиена, помощ при 
ежедневния тоалет и облича-
не, къпане и хранене, пригот-
вяне на храна, подпомагане 
при хранене, закупуване на 
хранителни продукти, хиги-
енни материали, лекарства и 

вещи от първа необходимост, 
внасяне на дърва и палене на 
печка (през зимния сезон); 
психологическа подкрепа и 
социално консултиране. 

Почасовите здравно-соци-
ални услуги се предоставят 
от екип, който е подбран след 
провеждане на конкурс. Той 
включва 18 домашни помощ-
ници, медицинска сестра, 
психолог и социален кон-
султант. С цел подобряване 
качеството на предоставя-
ните услуги, е закупен лек 
автомобил „Dacia Duster“ за 
извършване на мобилната ра-
бота по проекта. 

Бюджетът на „Патронажна 
грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в община 
Мездра“ е малко над 250 хил. 
лв., а продължителността на 
проекта - 15 месеца, до 15 
юни 2021 г.

ПОЧИСТИХА КОРИТОТО НА РЕКА МОРАВЕШКА
ОбП „Чистота“ почисти от 

наносни отложения и трев-
на растителност коритото 
на река Моравешка в учас-
тъка от бирената фабрика 
до моста при кооперативния 
пазар. По този начин е оси-
гурена нормална проводи-
мост на водното течение, с 
цел намаляване на риска от 
наводнения. Превантивните 
дейности бяха извършени 
със собствена техника на 
предприятието. 

Почистени са и правоъгъл-
ните бетонни кашпи в пеше-
ходните зони от двете страни 
на корекцията на реката. В 
тях ще бъдат засадени цветя, 
за да се превърне тава място 
отново в приятно място за 
разходка и отдих. 

Междувременно озелени-
тели от ОбП „Чистота“ за-
садиха спирея, седум и ло-
ницера в новите тротоарни 
цветарници по ул. „Христо 
Ботев“, в отсечката от кръ-
говото при Алеята на кес-

тените до кръстовището с 
ул. „Янко Сакъзов“. След 
приключване на реконструк-
цията и рехабилитацията на 
ул. „Христо Ботев“ такава 
декоративна растителност 
ще украси и участъка от пар-
кинга пред хотел „Родина“ 
до каменни кариери.

Наскоро ОбП „Чистота“ 

премахнаха поредното не-
регламентирано сметище на 
територията на община Мез-
дра - това под бившия сто-
пански двор в село Крета, 
на което в продължение на 
години са изхвърляни все-
възможни отпадъци. През 
последните три месеца ко-
муналното предприятие по-

чисти повече от 15 нерегла-
ментирани сметища. Сред 
по-големите от тях са това 
по стария път от Мездра за 
Моравица, между Зверино 
и Игнатица, както и в зем-
лищата на селата Боденец, 
Дърманци, Зли дол, Крапец, 
Лик, Люти брод, Люти дол, 
Ослен Криводол и др. 

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВКИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ
В изпълнение на Проект 

„Патронажна грижа за въз-
растни хора и лица с уврежда-
ния в община Мездра“, който 
се реализира по процедура 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.101 „Па-
тронажна грижа за възрастни 
хора и лица  с увреждания - 
Компонент 3“ с финансовата 
подкрепа на ОП “Развитие на 
човешките ресурси“, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския со-
циален фонд, Община Мездра 
продължава да приема заявки 
от потребители за ползване на 
следните социални услуги: 

• доставка на храна, храни-
телни продукти и продукти от 
първа необходимост; 

• доставка на лекарства (за-
купени със средства на потре-

бителите); 
• заплащане на битови смет-

ки; 
• заявяване и получаване на 

неотложни административни 
услуги (със средства на по-
требителите). 

Дейностите по проекта са 
насочени към потребители от 
следните целеви групи: 

• възрастни хора над 65 г. с 
ограничения или в невъзмож-
ност за самообслужване; 

• хора с увреждания; 
• възрастни в риск поради 

увреждане, неподвижност 
или невъзможност за водене 
на независим и самостояте-
лен живот; 

• лица под карантина или 
техните семейства във връзка 
с COVID-19; 

• самотен/и родител/и с 
дете/ца до 12 г., които са в 

невъзможност да оставят де-
цата си сами. 

До момента по проекта са 
наети четирима социални 
асистенти, които обслужват 
повече от 40 потребители-
те от гр. Мездра и от селата 
Лютидол, Ребърково и Тип-
ченица. 

Във връзка с извънредна-
та епидемична обстановка в 

страната, заявки за получа-
ване на този вид патронажна 
грижа се приемат всеки рабо-
тен ден в Центъра за услуги 
и информация на граждани-
те на тел. 0885 11 46 07. За 
целта потребителите, които 
искат да ползват горепосоче-
ните социални услуги, тряб-
ва да оставят точен адрес и 
телефон за обратна връзка.

Информационна кампания 

ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА 
ПРИ РЕАКЦИИ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
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„НЕУДОБНИТЕ“ СПЕЧЕЛИХА… 

Броят е приключен редакционно на 27 юли в 11:00 ч.Предпечат: Павел Петров

МИЛИЦА И ЙОЛО НАЙ-БЪРЗИ 
НА „ВИТОША ЛЕТЕН ФЕСТ“  

От стр. 1
Съгласно регламента, отбо-

рите участници при мъже-
те бяха разделени в четири 
предварителни групи, в които 
играха помежду си по сис-
темата „всеки срещу всеки“. 
Заелите първите две места в 
отделните групи се класираха 
за директните елиминации. 

В груповата фаза се получи-
ха следните резултати: група 
„A“ - „Чавдар“ (Бяла Слати-
на) - „Бутан“ 5:2, „Чавдар“ 
(БС) - „Криводол бойс“ 4:1 
и „Криводол бойс“ - „Бутан“ 
2:1; група „B“ - Диема 2004“ 
(Върбешница) - „Далекс“ 
(Косталево) 5:2, „Диема 2004“ 
- „От фермата“ (Нефела) 3:0 
и „Далекс“ - „От фермата“ 
3:0; група „C“ - „Мърсисайд“ 
(Враца) - „Три кладенци“ 3:0, 
„Неудобните“ (Мездра) - „Три 
кладенци“ 3:0 и „Неудобни-
те“ - „Мърсисайд“ 5:1; група 
“D” - „Ботевъ“ (Брусен) - 
„Околчица“ (Моравица) 4:0, 
„Футболните разбойници“ 
(Червен бряг) - „Околчица“ 
2:0 и „Ботевъ“ - „Футболните 
разбойници“ 4:3 след изпъл-
нение на дузпи (в редовното 
време 1:1). 

На четвъртфиналите „Да-
лекс“ отстрани „Чавдар“ с 
5:4 след изп. на дузпи (2:2), 
„Диема 2004“ - „Криводол 
бойс“ с 6:0, „Ботевъ“ - „Мър-
сисайд“ с 6:1 и „Неудобните“ 
- „Футболните разбойници“ 
с 6:0. На полуфиналите „Не-
удобните“ елиминираха „Да-
лекс“ с 6:5 след изп. на дузпи 
(1:1), а „Диема 2004“ - „Боте-
въ“ с 3:0. 

На финала „Неудобните“ 
сразиха „Диема 2004“ с 6:0, а 
в мача за бронзовите медали 
„Далекс“ надделя над дома-
кините от „Ботевъ“ с 3:2 след 
изп. на дузпи (0:0). 

Голмайстор на турнира ста-
на Генади Симеонов (“Дие-
ма 2004“). За най-добър иг-
рач беше определен Георги 
Петров („Неудобните“), за 
най-добър защитник - Ста-
нислав Иванов („Ботевъ“), 
за най-техничен играч - Све-
тослав Бонев („Криводол 
бойс“), а за най-добър вратар 
- Кристиян Тончев („Неудоб-
ните“). Специалния приз за 
най-красив гол заслужи Ге-
орги Борисов („Далекс“). 

Победител при децата ста-
на „Евъргрийн“ (Враца), 
който на финала се наложи 
над „Околчица“ (Морави-
ца). На трето място се наре-
ди “Далекс“ (Косталево), а 
на четвърто - „Ботевъ“ (Бру-
сен). 

Индивидуалните отличия 
грабнаха: за голмайстор 
- Сашо Антонов („Евър-
грийн“), за най-добър играч 
- Йоан Цанев („Околчица“), 

за най-добър защитник - 
Борислав Ивелинов („Бо-
тевъ“), за най-добър вратар 
- Върбан Любенов („Евър-
грийн“), а за най-красив гол 
- Алекс Дамянов („Далекс“). 

Наградите на призьори-
те връчи кметът на Брусен 
Георги Николов, който бла-
годари на състезателите и 
им пожела нови спортни 

успехи на зеления терен. 
Президентът на БАМФ - 
Северозапад Александър 
Владимиров благодари на 
Община Мездра и на Кмет-
ство Брусен за създадената 
перфектна организация по 
време на „Brusen Cup 1000“ 
и заяви, че такива турнири 
ще се проведат и в други на-
селени места от общината. 

ПЛУВНО ЛЯТО 2020 

Деветнадесет начинаещи 
плувци, които взеха учас-
тие в първата смяна на 
Плувно лято 2020, полу-
чиха сертификати за завър-
шен курс на обучение. Те 
им бяха връчени от секре-
таря на Община Мездра 
инж. Светлана Мицева. 

Плувните курсове стар-
тираха на 1 юли и ще про-
дължат до 4 септември. 
Те ще се проведат в пет 
смени, като във всяка ще 
се включат по около 20-на 
ученици от начален и ос-
новен курс. 

“Започваме с най-важния 
стил в плуването - кроул. 
Правим упражнения за 
ръце и крака. След като де-
цата успешно усвоят тези 
знания, преминаваме към 
втория по важност стил 
- бруст“, поясни инструк-

торът Дилян Маринов. 
Той допълни, че има деца, 
които за поредна година се 
включват в курсовете, тъй 
като желаят да усъвършен-
стват своите умения. Има 
и такива, които не могат да 
плуват. Тяхното обучение 
започва в малкия басейн. 
След като се понаучат, тре-
нировките се преместват и 
в големия басейн. 

Плувните курсове са 
елемент от Общинската 
програма за осмисляне на 
свободното време на деца-
та през лятната ваканция. 
Те се провеждат за 22-а 
поредна година, като в тях 
могат да се включат учени-
ци от I до VII клас. Занима-
нията се организират съв-
местно от Община Мездра 
и от Центъра за подкрепа 
за личностно развитие.

О Б Я В А
ОБЩИНА МЕЗДРА

обявява провеждането на
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ:
1. Имот с идентификатор 49031.501.487, с площ от 749 кв. м, общинска 

собственост в урбанизирана територия, съгласно кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на с. Моравица, община Мездра, одобрени със Заповед 
№РД-18-930/ 18.12.2017 г., актуван с АЧОС №4129 /04.05.2020 г., с начална 
тръжна цена в размер на 4 350 лв. (без ДДС). Депозитът за участие е в размер 
на 435 лв.; 

2.Имот с идентификатор 49031.501.488, с площ от 736 кв. м., общинска 
собственост в урбанизирана територия, съгласно кадастралната карта и кадас-
трални регистри на с. Моравица, община Мездра, одобрени със Заповед № 
РД-18-930/18.12.2017 г., актувани с АЧОС №4130 от 18.05.2020 г., с начална 
тръжна цена в размер на 4 280 лв.(без ДДС). Депозитът за участие е в размер 
на 428 лв. 

Депозит за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община 
Мездра: IBAN BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, Банка  „ДСК“ - клон 
Мездра. 

Търгът ще се проведе на 04.08.2020 г. от 10:00 ч. в Община Мездра (гр. Мез-
дра, ул. „Христо Ботев“ №27), в стая №202, на ІІ етаж. При неявяване на кан-
дидат се насрочва втора дата - 11.08.2020 г., в същия час и на същото място. 

Документите за участие в търга се внасят до 15:00 ч. в деня, предхождащ 
провеждането на търга. Тръжна документация и допълнителна информация се 
получава в стая №109 на І етаж в Общинска администрация - Мездра или на 
телефон 0889 465 290.

В следващите дни рожденици са: 
• Стилиян Тотков, гл. експерт „Икономика, стопански 

дейности, търговия и защита на потребителите“ - на 1 ав-
густ, 

• Тодор Христов, управител на ОбП „Чистота“ - на 2 ав-
густ, 

• Димитър Доков, почетен гражданин на Мездра - на 2 
август, 

• Мирослав Аспарухов, общински съветник - на 4 август, 
• Марианка Дилкова, общински съветник - на 6 август, 
• Д-р Веселин Петров, общински съветник - на 6 август, 
• Цветелина Здравкова, финансов контрольор - на 6 ав-

густ,
• Иван Аспарухов, кмет на община Мездра - на 10 август, 
• Валентин Илиев, кмет на с. Елисейна - на 10 август, 
• Рени Митева, педагог и поет - на 10 август, 
• Виолета Панова, кметски наместник на с. Крета - на 11 

август, 
• Александър Тошев, бизнесмен - на 15 август, 
• Васил Христов, бизнесмен - на 15 август, 
• Димчо Йотов, бизнесмен - на 15 август, 
• Данаил Димитров, педагог и общественик - на 18 ав-

густ, 
• Д-р Николай Венковски, офталмолог - на 19 август, 
• Владимир Коловски, капитан далечно плаване - на 19 

август, 
• Стоян Петров, кмет на с. Зверино - на 20 август. 

Мирчева с лично постижение на 3000 м на открито
Милица Мирчева (СК Атлет) 
и нейният треньор Йоло Ни-
колов (АК Орхание) спече-
лиха планинското бягане при 
жените и мъжете в шестото 
издание на „Витоша летен 
фест“ 2020, който се проведе 
на 18 юли в околностите на 
хижа „Момина скала“. Ро-
дената в Добрич атлетка ня-
маше конкуренция по 14-ки-
лометровото трасе „Кумата“ 
при дамите - тя финишира 
първа с време 57:51 мин. 
Втора, на около минута и 
половина след нея, завърши 
миналогодишната победител-
ка Маринела Нинева (59:17 
мин., +1:26 мин.), а трета - 
Елена Димитрова (1:00:14 ч., 
+2:23 мин.), и двете от КЛА 
Локомотив (Дряново).  
На същата дистанция при мъ-
жете победи Йоло Николов, 
който спря хронометъра на 
48:11 мин. Негови подглас-

ници станаха представителят 
на СК Сапарева баня Димчо 
Мицов с 48:42 мин. (+31 сек.) 
и Мирослав Спасов (Атлет 
- Мездра) с 48:51 мин. (+40 
сек.). 

Няколко дни по-рано, на 14 
юли, Милица Мирчева на-
прави изключително силно 
бягане на 3000 м на Между-
народния атлетически тур-
нир „Пловдив“. Тя пробяга 
дистанцията за 9:06.77 мин., 
което е нейно лично постиже-
ние (PB) в тази дисциплина 
на открито и десети резултат 
във вечната ранглиста на Бъл-

гария при жените. 
В същата дисциплина при 
мъжете най-бърз бе Иво Ба-
лабанов (Атлет - Мездра) с 
8:13.35 мин., следван от своя 
наставник Йоло Николов с 
8:16.82 мин. Седми финиши-
ра по-малкият брат на Иво 
- 18-годишният Мартин Ба-
лабанов (Атлет - Мездра), с 
9:31.25 мин. 
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ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР
• 2 август 1920 г. - навръх Илинден в Мездра е основа-

но Дружество на запасните подофицери. Негови учреди-
тели стават 20 ветерани, участници в Балканската, Меж-
дусъюзническата и Първата световна войни. Пет години 
по-късно, на 19 януари 1925 г., е създадено и Дружество 
на запасните офицери, в което първоначално членуват 17 
фронтоваци. Дългогодишен председател на двете дру-
жества е о. з. кап. Йордан Кръстев (1885-1954) - учител, 
журналист и общественик, редактор на първия вестник, 
издаван в Мездра - „Искърски фаръ” (1929-1944 г.). 

• 2 август 1935 г. - по проект на австрийския инж. Пи-
търс индустриалецът Иван Балабанов (1897-1969) започ-
ва строителството на първата ВЕЦ във Врачанско - тази 
край село Брусен (дн. в община Мездра). Тя е оборудвана 
с модерни турбини „Сименс” и „Волти”, чиято мощност 
е 500 kW, а средната им производителност - 120 kW-h. 
Електроцентралата е пусната в експлоатация на 2 фев-
руари 1936 г. 

• 19 август 1941 г. - с парен локомотив от София на 
гара Mездра пристига като машинист Цар Борис III. При 
краткия си престой Негово Величество разговаря с ко-
менданта на жп гарата, както и със събралите се деца и 
граждани. 

• 21 август 1929 г. - в село Струпец е родена д-р на п. 
н. Мария Цоцова-Додова - педагог, литературовед и об-
щественик. Завършила Славянска филология в СУ „Св. 
Климент Охридски” (1952), след което специализира 
в Прага. Учител по български език и литература в Ро-
ман, Враца и Мездра (1953-1977). Окръжен училищен 
инспектор (1977-1980), зам.-директор и директор на ПГ 
„Димитър Благоев” (1980-1984). Носител на Орден „Ки-
рил и Методий” - II степен, почетен гражданин на общи-
на Мездра (2007) и почетен член на НЧ „Просвета 1925” 
(2011). От 2006 г. живее при внучката си в Матагалпа, 
Никарагуа. 

• 24 август 1945 г. - във Враца е учреден Воден син-
дикат „Мездра”. Той е създаден с цел построяване на 
водноелектрическа централа на р. Искър при гара Мез-
дра, която ще захранва с ток Враца, Михайловград (дн. 
Монтана), Мездра и съставните им села. ВЕЦ „Трайчо 
Костов” е открита официално на 7 май 1947 г. в присъст-
вието на патрона на централата. 

• 27 август 1872 г. - Апостолът на свободата Васил Лев-
ски посещава с. Долна Кремена и се среща в църквата 
„Св. Никола” с дейци на местния революционен комитет. 

• 30 август 1966 г. - между гр. Мездра и гр. Конотоп, 
Украинска ССР е сключен договор за побратимяване и 
сътрудничество в областта на културата, науката и ико-
номиката. Година по-късно на посещение в Мездра прис-
тигат първите конотопски железничари. През есента на 
същата година наша делегация връща визитата на укра-
инците.

В разгара на лятото за пръв 
път в гр. Мездра се проведе 
Седмица на патриотично-
то кино „Калето - Мездра 
2020“. Културното събитие 
е съвместна инициатива на 
Община Мездра и на Проект 
„НЕзабравимата България“. 
От 27 юли до 2 август, чети-
ри вечери, на откритата сцена 
в националния туристически 
обект Археологически ком-
плекс „Калето“ бяха предста-
вени 8 художествено-доку-
ментални филма на родения 
в Мездра режисьор, опера-
тор и продуцент д-р Искрен 
Красимиров, преподавател в 
Нов български университет 
- София и в Югозападен уни-
верситет “Неофит Рилски” 
- Благоевград. Програмата на 
кинопанорамата включваше 
лентите: 

• „БОТЕВ: От Голгота към 
Свобода“ (2013 г.), 

• „Българин да се нари-
чам” (посветен на Иван Ва-
зов, 2016 г. ), 

• „100 000 крачки с БО-
ТЕВ“ (2015 г.), 

• „Грешникът светец“ (за 
св. Софроний, епископ Вра-
чански и за Паисий Хилен-
дарски, 2015 г.), 

• „Освободителят на Бъл-
гария“ (2018 г.), 

• „Българската княгиня“ 
(посветен на Райна Княгиня, 
2018 г.), 

• „Левски и Ботев на 
живо“ (2017 г.) 

• „2 села между 2 епохи“ (за 
селата Долна и Горна Креме-
на, 2020 г.). 

Благодарение на финансова-
та подкрепа на Община Мез-
дра, прожекциите бяха без-
платни за зрителите.

“РОГА И КРИЛА“, Светла Дамяновска

Леки и забавни, иронични и саркас-
тични са 30-те разказа на Светла Дамя-
новска от сборника „Рога и крила“ (Из-
дателство „Медия груп“ - Враца, 2019 
г.). Разказите й са в състояние да осве-
жат позагубеното ни чувство за хумор и 
съпричастие, да посъбудят човещината 
ни и да ни накарат да погледнем битие-
то си от една нова, по-извисена гледна 
точка. 

Дори когато става дума за трагични 
обстоятелства и събития, авторката не 
изневерява на стегнатия си стил, като 

дори сълзливата мелодрама превръща в 
тъжен, но ведър сюжет. Дори най-теж-
ките катаклизми и неочакваните криво-
лици на битието под перото й се пре-
връщат в случки от ежедневието, на 
които човек насмогва с въображение, 
оптимизъм и дори хумор. 

Големите обобщения и изводи от пе-
рипетиите и приключенията на героите 
си Дамяновска оставя на читателите, 
защото е далеч от нравоучителните на-
ставления или морализаторството. На 
пръв поглед тя като че ли се плъзга по 
повърхността на събитията, но всъщ-
ност птичият поглед на нейната наблю-
дателност и здравомислие, съчетани 
със свежо чувство за хумор и житей-
ски оптимизъм ненатрапчиво разкриват 
една наситена с драматизъм действи-
телност. 

Друг пласт в прозата на Светла Да-
мяновска е мистичната компонента на 
нейните разкази - змейове и змеици, 
клетвата (напр. в „Джамбия на стена-
та“) и поличбата, ангелите, горния и 
долния свят - все персонажи и герои, 
които от памтивека са били неотдели-
ми от света на българина. В разказите 
и приказните мистичните моменти са 
неотделима част от живота, естествени 
и дори подразбиращи се. 

Бликащите от живот кратки истории 
на Дамяновска правят света по-шарен и 
по-весел, по-жизнен и по-лек. 

Йото Пацов, „Светлина за думите 
и думи за светлината“, в. „Словото 
днес“, бр. 19-20, 2020 г. 
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