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Представители на Община 
Мездра и на общинската ор-
ганизация на Българския чер-
вен кръст (БЧК) изненадаха 
приятно с подаръци екипа на 
Акушеро-гинекологичното 
отделение в Многопрофилна-
та болница за активно лечение 
в града за Деня на родилната 
помощ - 21 януари.  

Кметът Иван Аспарухов, 
заместник-кметът „Икономи-
ческо развитие, социални и 
хуманитарни дейности“ Нели 
Минева и председателят на 
Общинския съвет  на БЧК На-
талия Христова-Горанова поз-
дравиха акушер-гинеколозите 
и специалистите по здравни 
грижи по случай Бабинден. 
От името на Община Мездра 

Аспарухов връчи на завеж-
дащия отделението д-р Вла-
димир Цеков и на старшата 
акушерка Елена Шифелбайн 

поздравителен адрес и дърво-
резбована икона на Св. Мина̀, 
считан за покровител на се-
мейството.   

„Приемете нашата призна-
телност и уважение за неу-
морния труд и грижи, които 
полагате за сбъдването на 
най-съкровената за всяко се-
мейство мечта - да имат дете, 
да бъдат родители, се казва в 
поздравителния адрес.  

Благодарим Ви за Вашия 
професионализъм, всеотдай-
ност и отговорно отношение, 
които проявявате при изпъл-
нението на своя дълг и приз-
вание - да бдите за здравето 
на новородените и на техните 
майки.  

Бъдете здрави, удовлет-
ворени от добре свър-
шената работа и все така 
отдадени на благородната 
си мисия да дарявате жи-
вот!“  

Наталия Христова-Го-
ранова подари от името 
на БЧК на всички аку-
шер-гинеколози, аку-
шерки и санитарки по 
един зюмбюл, символ на 
пролетта, с пожеланието 
да са живи и здрави и да 
продължават да даряват 
радост на хората, както и 
досега.  
От името на своите ко-

леги д-р Цеков благодари на 
Община Мездра и на БЧК за 
оказания жест на внимание.  

През миналата година в 
Акушеро-гинекологичното 
отделение на МБАЛ - Мездра 
са се родили 141 бебета, а от 
началото на тази година ново-
родените са 6 - 3 момченца и 
3 момиченца.  

С пресъздаване на народни 
обичаи, характерни за Бабин-
ден, в село Царевец също от-
белязаха един от най-жизнера-
достните „женски” празници 
в календара. По традиция ор-
ганизатори на честването 
бяха Кметство Царевец и НЧ 
„Просвета-1928”. 

В ЛИК ЧЕСТВАХА АТАНАСОВДЕН

С водосвет, отслужен в 
Храм „Св. Атанасий“ от 
енорийския свещеник Геор-
ги Няголов, на Атанасовден 
в село Лик почетоха па-

метта на двама от големите 
апологети на християнска-
та вяра от арианската и от 
несторианската ереси - Св. 
Атанасий Велики и Св. Ки-
рил Александрийски, чиято 
памет православната църква 
почита съвместно на 18 яну-
ари. 

Въпреки мразовитото 
време, да запалят по све-
щичка и да се помолят за 
здраве под купола на храма 
се събраха дузина миряни. 
Сред дошлите да се черку-
ват бяха кметът на Мездра 
Иван Аспарухов и кметски-
ят наместник на с. Лик Гена 
Кръстева.  

„Това, което сторихме днес, 
макар и по-скромно поради 
препоръките на здравните 
власти, е от сърце, обърна се 
към вярващите отец Георги. 
Да се надяваме, че Бог ще 
се смили над нас и на 2 май, 
когато е храмовият празник 
на нашата църква, ще го от-
бележим по-тържествено!“  

„Нека да бъдем по-задруж-
ни, да бъдем по-сплотени, 
да си помагаме в трудни 
моменти, пожела кметски-
ят наместник Гена Кръсте-
ва. Както се случи миналия 
септември, когато изгоря 
покрива на къщата на един 
наш съселянин. Организи-
рахме се, с призив от Кмет-
ството, хората се отзоваха и 
благодарение на събраните 
средства, този човек отново 
има покрив над главата си!“  

Лижката църква „Св. Ата-
нас” е един от двата право-
славни храма във Врачанска 
епархия, наред с този в с. 
Гала̀тин, чийто патрон е Св. 
Атанасий Велики (295-373 
г.). Тя е съградена непосред-
ствено след Освобождение-
то и е осветена на Летни 
Атанасовден през 1882 г.  

През 2015-2016 г. със сред-

НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА 
През периода 2008-2020 г. Община Мездра е подпомогна-

ла общо 1 601 родители, за което от местната хазна са 
заделени 507 600 лв. 

С цел насърчаване на раждаемостта и на отглеждането на 
деца, през 2020 г. Община Мездра е изплатила еднократна 
финансова помощ при раждане на дете на 84 семейства. 44 
от тях са подпомогнати с по 350 лв. за първо дете, 35 - с по 
300 лв. за второ дете и 5 - с по 100 лв. за трето дете. Две майки 
са получили еднократна помощ за новородени близнаци.  

Общата сума, която е изплатена на правоимащите лица, е в 
размер на 26 950 лв. Целевите средства са отпуснати в изпъл-
нение на Решение №37/ 30.01.2020 г. на Общинския съвет, 
с което е приет бюджетът на Община Мездра за миналата 
година.  

Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че 
поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес на 
територията на община Мездра една година преди раждане-
то на детето. Другото изискване е двамата родители да имат 
минимум средно образование.  

Мярката беше въведена преди 13 години с решение на 
Общинския съвет. Впоследствие тази добра практика беше 
възприета и от други общини в България. Средствата за фи-
нансовото й обезпечаване се залагат ежегодно в общинския 
бюджет.  

ПЕТО, ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ 
НА „КРЕТА РЪН“

МИСИЯТА ДА ДАРЯВАШ ЖИВОТ МИСИЯТА ДА ДАРЯВАШ ЖИВОТ 

ства, дарени безвъзмездно 
от Маргарита Домусчиева и 
от синовете й Кирил и Геор-
ги от рода на Димитър Ватов 
от с. Лик, тя беше цялостно 
реконструирана и реставри-
рана. През 2019 г. във връз-
ка със 100-годишнината 
на НЧ „Наука-1919“ г-жа 

Домусчиева направи още 
едно дарение, с което беше 
обновена дограмата на чита-
лището, а в навечерието на 
миналата Коледа подпомог-
на финансово и подмяната 
на дограмата на сградата на 
Кметството.  

„Благодаря от името на 

всички жители на с. Лик и 
лично от свое име на г-жа 
Домусчиева за поредно-
то добро, което направи за 
своето родно село, сподели 
Гена Кръстева. Пожелава-
ме й да е жива и здрава - и 
винаги е добре дошла при 
нас!“ 

ЧЕТЕТЕ НА СТР. 3
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ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
В МБАЛ - МЕЗДРА

Офталмологът д-р Яни Здравков, завеждащ на отде-
лението по витреоретинална хирургия в Клиниката 
по очни болести на УМБАЛ „Александровска“, ще 
продължи да извършва веднъж месечно и през 2021 
г. специализирани прегледи за очни болести в „МБАЛ 
- Мездра“ ЕООД, съобщиха от лечебното заведение в 
гр. Мездра. Профилактичните прегледи ще се извърш-
ват всеки последен петък от месеца от 10:00 до 18:00 
часа на първия етаж в сградата на общинската болни-
ца.  

Записвания за прегледите, които са платени, се при-
емат при секретарката на МБАЛ - Мездра Илияна 
Миркова (ет. 5 в сградата на болницата) или на тел. 
0910 9 26 00 и 0877 734 580. Графикът на прегледите 
ще бъде обявяван на главния вход на лечебното заве-
дение и при секретарката.  

Д-р Яни Здравков е един от водещите офталмолози 
у нас, доктор на медицинските науки, ръководител на 
Отделението по витреоретинална хирургия в Клини-
ката по очни болести на Александровска болница и 
преподавател в Катедрата по офталмология на Меди-
цински университет - София.  

Занимава се с диагностика и лечение на болестите 
както на предния, така и на задния очен сегмент - ка-
таракта, глаукома, макулна дегенерация, диабет, въз-
палителни и съдови заболявания и др.  

Специализирал е в Италия, Словения, Чехия и 
Швейцария. Автор е на редица публикации в българ-
ски и чуждестранни научни списания, както и редовен 
участник в научни конференции и конгреси у нас и зад 
граница. Членува в Българския лекарски съюз, Нацио-
налната глаукомна асоциация и в Европейската асоци-
ация на катарактните и рефрактивни хирурзи.  

ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2021
Община Мездра уведомява данъчно задължените лица, че 

вече се приемат плащания за данък върху недвижимите 
имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни 
средства за 2021 г. При заплащане на цялото задължение в 
срок до 30 април се ползва 5% отстъпка.   

Няма промяна в сроковете за внасяне на местните нало-
зи. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска на данък 
недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса 
битови отпадъци, а до 31 октомври - втората вноска. След 
изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задъл-
жение се начислява лихва.  

Задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат 
платени по един от следните начини:  

• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва 
от Банка „ДСК“ - Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, 
BIC STSABGSF, код на вид плащане:  

44 21 00 - данък недвижими имоти,  
44 23 00 - данък моторни превозни средства,  
44 24 00 - такса битови отпадъци.  
• на касите на Община Мездра в Център за услуги и ин-

формация на гражданите, вкл. чрез ПОС устройство,  
• на касите на „Български пощи“,  
• в офисите на „Изипей“ (EasyPay),  
• в „Обединена българска банка“ (ОББ),  
• в Банка „ДСК“,  
• в Кметствата по населени места.  
Пълна информация относно сроковете, начините за плаща-

не, както и възможност за проверка с ПИК на задължения-
та, е налична на официалната страница на Община Мездра: 
https://www.mezdra.bg/  

В етап на подготовка са данъчните съобщения за 2021 г., 
които ще бъдат получени от гражданите до началото на м. 
март. 

АСПАРУХОВ И НИНОВА АСПАРУХОВ И НИНОВА 
УВАЖИХА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕУВАЖИХА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

Кметът на Мездра Иван Ас-
парухов и председателят на 
Общинския съвет Яна Нино-
ва поздравиха инж. Николин-
ка Кътовска, заместник-кмет 
„Стратегическо планиране, 
устройство на територията и 
инфраструктурни проекти“ и 
Нели Минева, заместник-кмет 
„Икономическо развитие, соци-
ални и хуманитарни дейности“ 
по случай техния рожден ден.  

Аспарухов подари на двете 
рожденички от името на Об-
щина Мездра по една роза и 
картини от скандинавски мъх, 
дело на флористката Ина Цено-
ва, с пожеланието да са живи и 

здрави, обичани и годините все 
така да не им личат.  

Яна Нинова също поздрави 
двете дами от името на инсти-
туцията, която представлява, 
и им подари по една гардения 
- символ на доверието, надеж-
дата и приятелството. Освен 
здраве, тя им пожела да имат 
много сили и енергия, за да 
могат двата стълба на местно-
то самоуправление - Община 
Мездра и Общинският съвет, 
да продължат да работят ус-
пешно заедно.  

Кътовска и Минева благода-
риха за хубавите пожелания и 
почерпиха своите колеги.  

НАМАЛЯВАТ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ  
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  

Местната комисия за бор-
ба срещу противообщест-
вените прояви на мало-
летните и непълнолетните 
към Община Мездра прие 
отчета за своята дейност 
през 2020 г. От него става 
ясно, че през миналата го-
дина се наблюдава намале-
ние, спрямо предходните 

години, на броя на проти-
вообществените прояви, 
извършени от малолетни и 
непълнолетни. През 2020 
г. са разгледани 9 възпита-
телни дела, едно от които 
е прекратено, а останалите 
8 са образувани и проведе-
ни. За сравнение: през 2019 
г. броят на възпитателни-
те дела е 17, а през 2018 

г. - 26. Същевременно през 
миналата година са регис-
трирани 12 малолетни или 
непълнолетни правонару-
шители, докато през по-ми-
налата година те са били 
21, а през 2018 г. - 39.  

През отчетния период са 
наложени следните въз-
питателни мерки: „Пре-

дупреждение” - 3 бр., „За-
дължаване да участва в 
консултации, обучения и 
програми за преодоляване 
на отклоненията в поведе-
нието” - 2 бр., „Поставяне 
под възпитателен надзор на 
родителите или на лицата, 
които ги заместват, със за-
дължение за полагане на 
засилени грижи” - 3 бр. и 

Пет креативни идеи на мла-
ди хора на възраст между 14 
и 29 г. от община Мездра бяха 
одобрени за финансиране 
по проект „Младежки ини-
циативи „Създаваме заедно 
2020“ на Младежки център 
- Враца. Те ще бъдат подпо-
могнати с по 1 000 лв. Това са 
проектите „Кът за творчест-
во и отдих“ на „Злидолски 
младежи“ от с. Злидол, „Да 
оставим добра памет на зе-
мята - прави добро и предай 
на поколенията“ на „Млади 
доброволци“ от с. Зверино, 
„Клуб настолни игри“ на 

„Побеждаваме заедно“ от с. 
Лик, „С чиста вяра в сърца-
та“ на „Балкански лъвове“ от 
с. Очиндол и „Начин на жи-

вот на предците ни“ на „Да 
съхраним българското“ от с. 
Моравица.  

От постъпилите 24 кан-

ПЕТ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ  
ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ

дидатури шест младежки 
инициативи не са одобрени 
за финансиране. Сред тях е 
един проект от община Мез-
дра - „Изграждане на сцена 
за провеждане на тържества 
и мероприятия“ на „Бъдеще 
за Моравица“ - с. Моравица. 
Други четири проекта не от-
говарят на условията, зало-
жени в статута на „Създава-
ме заедно“, поради което не 
подлежат на оценяване.  

Младежките инициативи 
„Създаваме заедно“ 2020 са 
част от дейностите по изпъл-
нение на Проект „Младежки 
център Враца - фактор за раз-
витие на Северозапада“, фи-
нансиран чрез Финансовия 
механизъм на Европейското 
икономическо пространство. 

„Поставяне под възпитате-
лен надзор на обществен 
възпитател” - 1 бр.  

През 2020 г. няма услов-
но осъдени или осъдени 
на пробация непълнолетни 
лица. На един непълноле-
тен, който е освободен от 
поправителния дом в гр. 
Враца и се е настанил да 
живее със семейството си 
на територията на община 
Мездра, е назначен възпи-
тателен надзор от общест-
вен възпитател. По Мето-
диката за оценка на риска 
от повторно извършване на 
противообществена проява 
от малолетни и непълно-
летни лица през миналата 
година са изготвени 87 кар-
ти за оценка на риска. Бро-

ят на консултираните деца с 
противообществени прояви 
е 3, а проведените семейни 
консултации - също са 3. 

Реализирани са 7 преван-
тивни програми на темите: 
„Безопасно поведение на 
децата като участници в 
пътното движение“, „Ин-
тернет - риск или разум“, 
„Кражба, хулиганство, ван-
дализъм и Закон за борба 
срещу противообществени-
те прояви на малолетните 
и непълнолетните“, „Пре-
венция на агресивните про-
яви“, „Превенция на зави-
симостите”, „Да спечелим 
заедно: един ден без цига-
ри“ и „Да засадим дърво за 
Коледа!“. В тях са обхвана-
ти общо 1 649 малолетни. 
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В следващите дни рожденици са: 
• Цветан Марковски, читалищен деец и хореограф 

на танцовия състав - на 31 януари, 84 г., 
• Цветко Лалов, ръководител на „ОЗК” - Враца - на 

31 януари, 69 г.,  
• Д-р Антоанета Станкова, личен лекар - на 1 фев-

руари,  
• Йоло Николов, лекоатлет и треньор - на 4 февруари, 

37 г.,  
• Десислава Драганова, гл. експерт „Местни прихо-

ди“ в Община Мездра - на 5 февруари,  
• Георги Дизов, общественик - на 5 февруари,  
• Цветан Генков, футболист - на 8 февруари,  
• Антония Ганева, музикален педагог - на 9 февру-

ари,  
• Евтим Евтимов, прокурор - на 9 февруари, 58 г.,  
• Тошо Цондашки, бивш кмет на с. Царевец, на 10 

февруари, 84 г.,  
• Д-р Цветко Христов, кардиолог - на 10 февруари,

Броят е приключен редакционно на 25 януари в 10:00 ч.Предпечат: Павел Петров

НАД 130 ЛЮБИТЕЛИ НА ПЛАНИНСКОТО БЯГАНЕ НАД 130 ЛЮБИТЕЛИ НА ПЛАНИНСКОТО БЯГАНЕ 
СТАРТИРАХА В ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА „КРЕТА РЪН“СТАРТИРАХА В ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА „КРЕТА РЪН“  

133-ма любители на пла-
нинското бягане от цяла 
България взеха участие в пе-
тото издание на състезание-
то „Крета Рън” от годишния 
спортен календар на „BG 
Events&Guiding” за 2021 г., 
което се проведе на 24 яну-
ари в околностите на мез-
дренското село Крета. Сред 
тях бяха атлети от Балчик, 
Белоградчик, Берковица, 
Благоевград, Бургас, Вели-
ко Търново, Враца, Златица, 
Ловеч, Мездра, Монтана, 
Панагюрище, Перник, Пе-
щера, Пирдоп, Плевен, Се-
влиево, Челопеч и други на-
селени места в страната. За 
сравнение: миналата година 
участниците бяха 87, през 
2019 г. - 65, през 2018 г. - 56, 
а през 2017 г. - 30. 

Организатори на събити-
ето бяха Сдружение „BG 
Events&Guiding“, Община 
Мездра и Кметство Крета. 
Участниците се съревнова-
ваха на дистанция от 10,7 км 
с денивелация +370 м, раз-

делени в четири възрастови 
категории - юноши и девой-
ки до 18 г., мъже и жени от 
19 до 39 г., от 40 до 49 г. и 
50+.  

Най-сериозна бе конку-
ренцията при мъжете от 19 
до 39 г., където на старт за-
станаха 42-ма любители на 
бягането в пресечени мест-
ности (Тrail Running). За 
втора поредна година пръв 
финишира Николай Нико-
лов от Севлиево, който по-

стави нов рекорд на трасето 
- 44:29 мин. Негови подглас-
ници станаха Ивайло Вълев 
от Плевен и Георги Георгиев 
от Берковица.  

Най-бърза при жените в 
същата възраст бе Антония 
Георгиева от Монтана, коя-
то пробяга дистанцията за 
52:48 мин. Втора и трета се 
наредиха столичанките Иве-
лина Маджарова и Даниела 
Стоянова.   

При мъжете от 40 до 49 г. 
победи Димитър Николов от 
Берковица, следван от Петко 
Кошински от Правец и Пет-
ко Захариев от София. При 
жените в същата възраст  
триумфира столичанката 
Ния Йотова, пред рускинята 
Екатерина Можейко и Ирена 
Николова от Плевен.  

При ветераните 50+ при-
зьори станаха: мъже - Нико-
лай Петков от Червен бряг, 
Георги Семковски от Кой-
наре и Цветан Тодоров от 
Монтана, жени - Дани Елен-
кова от Монтана и столичан-

ките Росилина Хесапчиева и 
Красимира Герасимова.  

При юношите до 18 г. по-
беди Майкъл Борисов (на 
17 г.) от Ловеч, следван от 
Борис Конакчиев (на 10 г.) 
от София и от най-малкия 
участник в надпреварата - 
9-годишния Лъчезар Пана-
йотов.  

Специални награди по-
лучиха най-възрастният 
участник - 73-годишният 
Васил Грозев от с. Бърка-
чево, двамата чужденци в 
състезанието - италианецът 
Джованбатиста Фикера от 
Вито̀рия, Сицилия и руски-
нята Екатерина Можейко от 
Санкт Петербург. Сред отли-
чените бяха художественият 
ръководител и хореограф на 
Ансамбъл „Мездра“ Миро-
слав Аспарухов, председа-
телят на Общински съвет - 
Червен бряг Петьо Костов и 
единственият представител 
на домакините - 57-годиш-
ният кретчанин Пламен Пе-
шев, които също пробягаха 
дистанцията.   

Наградите връчиха кметът 
на Мездра Иван Аспарухов, 
заместник-кметът Нели Ми-
нева и кметският наместник 
на Крета Виолета Панова. 
Организаторите на спортна-
та проява - врачаните Алек-
сандър Александров и Иван 
Стоянов, благодариха на Об-
щина Мездра за оказаната 
финансова и организацион-
на подкрепа, на Кметство 
Крета и на спомоществова-
телите - Бира „Пустиняк“ и 
Вафли „Хели“.  

ЛОКО (МЕЗДРА) СЕ ПОДСИЛИ 
С ПЕТ НОВИ ПОПЪЛНЕНИЯ

На 11 януари ОФК Ло-
комотив (Мездра) започна 
подготовка за предстоящия 
пролетен полусезон от пър-
венството в Северозападна-
та Трета лига. Тя ще протече 
изцяло при домашни усло-
вия с едноразови трениров-
ки на градския стадион, ин-
формира старши треньорът 

Николай Нинов.  
През зимната пауза в от-

бора са привлечени пет 
нови попълнения. Това са 
опитните защитници Цвет-
ко Иванов (37 г.) и Камен 
Каменов (32 г.), които идват 
от Ботев II (Враца), дефан-
зивният халф Митко Кра-
симиров (29 г.), обличал за 

последно екипа на Партизан 
(Червен бряг), нападателят 
Антонио Йорданов (25 г.), 
играл през есента в Първа 
атомна (Козлодуй) и врата-
рят Теодор Христов (27 г.), 
който е бивш възпитаник на 
детско-юношеската школа 
на клуба.  

В първата контролна сре-

ща от зимната си подготовка 
Локо (Мездра) победи ли-
дера в есенното класиране 
в ОФГ Враца Искър 1923 
(Роман) с 4:2 (голмайстори: 
Валдемар Стоянов, Методи 
Янков, Светослав Валери-
ев и Антонио Йорданов), а 
във втората се наложи над 
юношите старша възраст на 
Витоша (Бистрица), които се 
състезават в Елитната група 
U19, с 1:0 (Валериев).  

Следващите две проверки 
на „железничарите“ отново 
са у дома: на 27 януари с Бал-
кан (Ботевград) и на 31 януа-
ри с Пещера (Галата). След-
ват две контроли навън - на 3 
февруари с Чавдар (Етропо-
ле) и на 6 февруари с Балкан 
(Ботевград). В последните 
два спаринга приемаме на 
10 февруари Локомотив U19 
(София), а на 14 февруари 
гостуваме на Първа атомна 
(Козлодуй).  

В първия пролетен кръг 
от първенството в Северо-
западната Трета лига ОФК 
Локомотив, който е десети в 
есенното класиране, гостува 
на 21 февруари на осмия на 
полусезона ОФК Павликени. 

СКРЪБНИ ВЕСТИ
НАПУСНА НИ ВИКТОР ТОДОРОВ 
На 6 януари 2021 г. на 83-годишна възраст почина 

Виктор Иванов Тодоров, роден на 11 юли 1937 г. в 
с. Горна Кремена. Той е по-малкият син на Иван То-
доров-Горуня (1916-1965 г.) - деец на РМС, БРП (к.) и 
БКП, първия партизанин във Врачанско, политкомисар 
на партизански отряд „Гаврил Генов“, партиен и сто-
пански ръководител след 9.IX.1944 г., кандидат-член 
и член на ЦК на БКП, зам.-министър на земеделието 
и председател на Комитета по водно стопанство при 
Министерския съвет. 

Виктор Тодоров за-
вършва Народното воен-
но Суворовско училище 
и висше образование във 
ВИИ „Карл Маркс” (сега 
УНСС). Работи като ико-
номист. След промени-
те през 1989 г. не приема 
предложенията на различ-
ни политически сили да 
се включи в политическия 
живот на страната.  

Изключително скромен, 
добронамерен и опитен 
експерт и ръководител.  

Мир на праха му, да бъде 
вечен споменът за него!  

*** 

ПОЧИНА ЦВЕТОМИР ЦВЕТКОВ  
На 14 януари 2021 г. на 

71-годишна възраст по-
чина Цветомир Митов 
Цветков (1949-2021 г.) - 
три мандата кмет на с. Ру-
ска Бела, община Мездра 
през периода 1999-2011 г.  

Напусна ни един достоен 
човек, безрезервно отда-
ден на своето семейство, 
който живееше с пробле-
мите на своите съселяни и 
има съществен принос за 

развитието на родното си село.   
Поклон пред светлата му памет!  
Община Мездра изказва съболезнования на близки-

те и роднините на починалите! 

Абонирайте се за Общински вестник 
„Мездра XXI век“! 

Годишен абонамент - 10 лева, 
за едно полугодие - 5 лв. 
за три месеца - 2.50 лв. 

Абонирането става в Центъра за услуги и информа-
ция на гражданите при Община Мездра  

(гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27), партерен етаж! 

За контакти: тел. 0897 830 395 и 0889 47 07 07.
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Ф о т о е с к и з

ДА СИ СПОМНИМ ДА СИ СПОМНИМ 
ЗА ЛЮБЕН ГЕНОВЗА ЛЮБЕН ГЕНОВ

OСМОМАРТЕНСКИ КОНКУРСИ,  
ПОСВЕТЕНИ НА ДЕНЯ НА ЖЕНАТА 
Уважаеми поетеси и художнички,  
По случай Международния ден на жената - 8 март,  

ОБЩИНА МЕЗДРА 
обявява 

18-ото издание на традиционните конкурси: „ЖЕНА-
ТА - МАЙКА И ЛЮБИМА” - за поезия и „ЖЕНИТЕ 
В ИЗКУСТВОТО” - за произведения на изобразителното 
изкуство.  

Право на участие в тях (с до 3 броя произведения) имат 
авторки от община Мездра.  

Конкурсите са явни, творбите се приемат в Общинска 
администрация - Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27), стая 
304, Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно наследство 
и религиозни дейности“. 

Краен срок за предаване на произведенията: 19 февру-
ари 2021 г. - за стихове и 26 февруари 2021 г. - за произве-
дения на изобразителното изкуство, малък формат.  

Тържественото отчитане на двата конкурса ще стане на 
5 март 2021 г. (петък) от 17:30 часа в Заседателната зала 
на Община Мездра, където ще бъде открита изложба и ще 
прозвучи рецитал на участничките.  

За допълнителна информация: тел. 0885 98 32 83, 
Светла Дамяновска. 

IN MEMORIAM

Има една библейска мъдрост: 
„По плодовете им ще ги познае-
те.“ (Матей 7:16). Това е извечни-
ят стремеж на човек да сътвори 
нещо духовно или материално, 
което да остане след него. Верен 
на този принцип през целия си 
живот беше един от строителите 
на  съвременна Мездра Любен 
Генов (1930-2020) - дългогоди-
шен строителен техник в Общи-
на Мездра (1956-1966), началник 
на „ВиК“ - Мездра (1966-1985) и 
служител в БКС (1985-1990).  

Той е роден на 27 март 1930 г. 
в плевенското село Лъжене (дн. 
Ма̀лчика). Завършва основно 
образование в родното си село, 
гимназия в гр. Левски и строите-
лен техникум във Варна. После 
завършва Школата за запасни 
офицери във Велико Търново 
и става офицер, като достига до 
званието капитан. Служил е на 
турската граница, в с. Горска По-
ляна и гр. Елхово. По това време 
се запознава с Виолета Емануи-
лова от Мездра. И след размяна 
на няколко писма, се оженва за 
нея, напуска офицерския живот 
и се премества в Мездра.  

Първоначално е назначен за 
техник в Окръжен народен съ-
вет - Враца. След това постъпва 
на работа в Градския народен 

съвет в Мездра, където работи 
десет години. През този период 

му е възложено да ръководи пре-
карването на водата от Враца до 
Мездра. А след създаването на 

„ВиК“ - Мездра, е ръководител 
на експлоатационния район. 

Преди това, като техник към 
Съвета, дава линия за постро-
яването на повечето къщи над 
бившата жп линия., която пре-
минаваше през града. Бил е 
проектант и изпълнител на об-
ществени сгради, проектирал е 
десетки улици и тротоари в гра-
да и общината. Отговорник е и за 
построяването на два моста над 
р. Искър - при с. Брусен и при 
Черепиш. 

Взема дейно участие в изграж-
дането на водните колектори на 
ул. „Христо Ботев“ и на други 
улици в града, както във водо-
снабдяването на съставните 
села на общините Мездра и 
Роман. Ръководи изграждането 
на водоизточниците „Дърман-
ски връх“, „Сирма“, „Боденски 
връх“, „Лозята“ и „Крапец“. 
Неслучайно приживе хората го 

наричаха Любен водара. 
През периода 1970-1973 г. по 

стопански начин и под негово 
ръководство е построена адми-
нистративната сграда на „ВиК“ 
- Мездра, а впоследствие и 
производствената база на ОбП 
„Благоустройство и комунално 
стопанство“ (БКС).  Този неу-
морим човек продължи да се 
труди и след пенсионирането 
си, чак до 1990 г. За всеотдайна-
та си работа е награден два пъти 
със значка за принос в строи-
телството „Кольо Фичето“ и 
удостоен със званието „Почетен 
гражданин на община Мездра“ 
за заслуги в благоустройството 
(1998 г.). 

Беше дългогодишен ловец 
и ловен деятел на Ловно-ри-
барското дружество от 1958 г. 
Пребродил е неведнъж нашир 
и надлъж мерите от с. Габаре до 
Ржана планина, дори отстрелва 
един 350-килограмов глиган в 
землището на с. Боденец. На-
писа историята на Ловно-ри-
барското дружество Мездра 
- Роман, с много фотографии и 
разкази за ловни случки, които 
лично е преживял. За активната 
му работа като секретар на дру-
жеството е обявен за „Почетен 
ловец“.  

Изживя и 66-годишен брак със 
съпругата си Виолета, иконо-
мист по образование. Отгледаха 
две деца - дъщеря Лилия, която 
ги дари с две внучки - Теодора 
и Лидия, и син Емил, от когото 
имат внучка Виктория. Много 
се радваше, че всички завър-
шиха висше образование. Оби-
чаше много зетя си Красимир 
и снахата Камелия. Има и две 
правнучета - Калина и Милия.  

Но всяко начало си има и край. 
След кратко боледуване той по-
чина на 5 януари 2020 г., малко 
преди да навърши 90 години.   

Да си спомним за бай Любен. 
Защото той беше един добър 
човек и се раздаваше за други-
те. Светла му памет! 

Антология „Ескус“

РАДОСТ 
„Радост - ти дете на Рая, 

ти, божествен ясен плам!“  

Фридрих Шилер „Ода на радостта“ 

Вървя през слънчева улица,
през килим от червено-жълти листа.  
Сърцето ми е възкресена птица,  
аз нося малко слънце в моята душа. 

На дълъг път съдбата ме зове,  
през сивия кръстопът към пътища нови.  
Зад себе си оставям старите окови,  
води ме, Вяра, към други светове.  

Щастие, чувам твоята песен,  
ти разкриваш ми своя бряг.  
В тази красива, пъстра есен  

светъл лъч аз зърнах пак. 
Надежда, ще вървиш до мене ти. 
Сбогом, Минало! Привет, о, светли дни… 

Калин Топалски

НОВИ ИНИЦИАТИВИ НА 
ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

С цел повишаване на интереса 
към книгите сред всички въз-
расти, през 2021 г. НЧ „Просвета 
1925“ - гр. Мездра обявява две 
инициативи, насочени към из-
граждането на читателски нави-
ци. Първата от тях е номиниране 
на читатели в няколко различни 
категории:  

• „Най-редовен читател“ - 
заемане и връщане на книги в 
регламентирания срок, без за-
къснение, както за читателите 
до 14-годишна възраст, така и за 
читателите в отдел „Заемна за 
възрастни“;  

• „Най-активен читател“ - за 
най-много прочетени книги през 

годината отново в двете въз-
растови категории;  

• „Най-млад читател“;  
• „Най-възрастен читател“;  
• „Най-дългогодишен чита-

тел“ - който без прекъсване  е 
посещавал библиотеката;  

• и „Читател на годината“ - за 
цялостен принос към читалищ-
ната библиотека. Читателите, 
номинирани в тази категория, 
трябва не само да заемат книги, 
но и да са посланици на библи-
отеката, да са ангажирани с ней-
ните проблеми, да съдействат за 
осъществяването на дарения на 
книги и/или други материали, 
от които тя има нужда, както и 

да участват активно в култур-
но-просветните прояви, органи-
зирани от читалището.  

Номинираните ще бъдат пред-
лагани от библиотекарите, кои-
то работят в двете обслужващи 
звена на библиотеката, тъй като 
те пряко могат да наблюдават 
своите потребители. А за да има 
равнопоставеност, във всяка ка-
тегория ще има номинации за 
мъж и жена, както и за момче 
и момиче. Предложенията ще 
бъдат разгледани от комисия, 
съставена от членове на чита-
лищното настоятелство и на 
читалищната администрация, 
която обективно ще присъди на-
градите на тези, които наистина 
заслужават. Награждаването на 
призьорите ще стане в края на 
годината, когато ще бъдат връ-
чени и свидетелства на дарите-
лите на читалището. Наградите 
са предметни.  

Друга инициатива са Дни на 
отворените врати в библиотека-
та. Те ще бъдат организирани в 
рамките на Националната биб-

лиотечна седмица през м. май и 
за Деня на народните будители 
- 1 ноември. По време на май-
ските Дни на отворените врати 
всеки посетител ще получи без-
платен читателски абонамент. 
През този период няма да се на-
лагат глоби на читатели, които 
са закъснели да върнат заетите 
книги. Предвиждат се също 
колективни посещения и запоз-
наване с работата на библиоте-
ката. Идеята е посетителите да 
научат повече за професията 
библиотекар, а при желание от 
тяхна страна - да се включат в 
инициативата „Днес съм библи-
отекар“. В кампанията за Деня 
на будителите безплатният або-
намент ще важи само за учени-
ци и студенти.  

Освен насърчаване на инте-
реса към четенето, тези иници-
ативи имат за цел да превърнат 
библиотеката в търсен от по-
требителите източник за фор-
миране на знания и на културни 
ценности, а посещението в нея 
- по-интересно и приятно.
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