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Verba volant, scripta manent

ПЕТ НОВИ СКУЛПТУРИ ОБОГАТИХА 
МОНУМЕНТАЛНАТА ГАЛЕРИЯ НА ОТКРИТО 
Пет нови творби на 

съвременното бъл-
гарско монументал-

но изкуство, създадени по 
време на VII Симпозиум по 
скулптура “Мездра 2020”, 
обогатиха Галерията от ка-
менни пластики на открито 
в нашия град, изграждането 
на която започна през 2004 
г. Художествените произве-
дения от бял врачански ка-
мък, изработени в рамките 
на биеналето, са експони-
рани в зелените площи на 
десния бряг на река Мора-
вешка, срещу общинския 
пазар, както и на площад 
„Калето“. 

По този начин монумен-
талната галерия от камен-
ни пластики, оформила 
се през последните 16 го-
дини по протежение на 
най-дългата мездренска 
улица - „Александър Стам-
болийски“, беше допълне-
на с екстериорните творби 

„Изгрев над река Искър“, Теодор Дъскотлиев

„InSideOutSideIn” 
(“ВътреВънВътре“), 

Рафаил Георгиев-Рафо

“Живият храм“, Милен Василев 

„Връзка с природата“, Иван Стоянов „Ритъм“, Кирил Георгиев 

АКЦИЯ СРЕЩУ НЕПРАВИЛНОТО ПАРКИРАНЕ
Община Мездра започна акция 

срещу неправилното паркиране 
в града. За целта със заповед на 
кмета Иван Аспарухов е опре-
делена работна група в състав: 
Цветомир Драгановски - ст. 
експерт „Сигурност, обществен 
ред, видеонаблюдение и безо-
пасност на движението“, Цвето-
мир Буров - мл. експерт “Търго-
вия и защита на потребителите” 
и Красимир Йончев - сътрудник 
към Общинския оперативен 
щаб, със задача да контролира 
изпълнението на чл. 9 от Наред-
ба №1 за поддържане и опазване 
на обществения ред на терито-
рията на община Мездра и да 
съставя предписания и актове 
за установяване на извършени 
административни нарушения по 
Наредбата. 

Работната група ще извършва 
проверки за моторните превозни 

средства, които са паркирали в 
нарушение на изискванията на 
Наредба №1. При констатира-
не на нарушение, едно от стра-
ничните стъкла на неправилно 
паркираните автомобили (зад 
шофьора) ще бъдат поставяни 
стикери с предупредителни над-
писи: „Паркирали сте неправил-
но!“, „Автомобилът е маркиран 
в нарушение на Наредба №1 на 
ОбС - Мездра“ и „При повторно 
нарушение ще ви бъде съставен 

акт!“. 
Целта на акцията е оказване на 

положителен превантивен афект 
върху водачите, подобряване 
на пътния трафик и улесняване 
движението на пешеходците. 

Община Мездра напомня, 
че актовете за установяване на 
извършено административно 
нарушение могат да бъдат съста-
вяни и в отсъствието на водача. 
Глобата за този вид нарушения 
на Наредба №1 е от 10 до 200 лв.

Служители в ОбП „Чистота“ 
започнаха основен ремонт на 
покрива на църквата „Св. ар-
хангел Михаил“ в с. Крета, коя-
то от години е в окаяно състоя-
ние. Ремонтните дейности се 
извършват с дървен материал, 
дарен от спомоществователи, и 
включват цялостна подмяна на 
покривната конструкция, която 
тече. Предвижда се да се из-
гради дренажна система откъм 
северната страна, да се сменят 
прозорците и да се реставри-
ра входната врата. Ще бъдат 
освежени таванът и вътрешно 
храмовото пространство, които 
също са компрометирани. 

Сред дарителите, отзовали 
се на богоугоднoто начина-
ние, са бизнесмените Андреас 
Испиридис, Емил Босев, Иван 
Иванов-Тениди, Мирослав 
Захариев, Преслав Христов, 

Цветомир Иванов и др. С волни 
пожертвования христолюбива-
та инициатива е подпомогната 
и от кретчани. 

Кметският наместник на се-
лото Виолета Панова се надява 
ремонтът на кретската църква 
да бъде завършен най-късно за 
нейния храмов празник - Ар-
хангеловден (21 ноември ст. 
стил), когато е и съборът на се-
лото .̀   

Междувременно ОбП „Чисто-
та“ извърши ремонт на покрива 

на Кметство Ослен Криводол, 
на покрива на Кметство Люти-
брод и вътрешен ремонт на 
Пенсионерския клуб в селото. 
Служители на предприятието 
изградиха нова канализация и 
външна тоалетна в Кметство 
Лик, ремонтирани бяха и бун-
галата в Къмпинг „Шабла“ на 
черноморското крайбрежие. 
Извършен е външен ремонт на 
сградата на Кметство Долна 
Кремена и на автобусната спир-
ка в местността „Бряста“.  

(разположени в посока из-
ток - запад - юг): „Изгрев 
над река Искър“, дело на 
Теодор Дъскотлиев от Пол-
ски Тръмбеш, “Живият 
храм“ на Милен Василев 
от Враца, „Връзка с приро-
дата“ на Иван Стоянов от 
Ямбол, „Ритъм“ на Кирил 
Георгиев от Казанлък и 
„InSideOutSideIn” (“Вътре-
ВънВътре“) на Рафаил Ге-

оргиев-Рафо от София. 
Уникалната експозиция 

на открито вече включва 
41 скулптурни творби от 30 
български и чуждестранни 
автори. Географският аре-
ал на скулпторите, взели 
участие досега в симпози-
ума, обхваща 15 български 
града, Валенсия/ Испания и 

Кампина/ Румъния. 
„Благодаря на участници-

те в симпозиума, че уважи-
ха това събитие. Благодаря 
и на екипа, който го органи-
зира, каза при закриването 
на симпозиума кметът на 
Мездра Иван Аспарухов. 
Надявам се, че със следва-
щите издания ще можем 
да реализираме докрай на-
шата идея да свържем це-
лия пръстен от скулптур-
ни творби, разположени в 
градска среда. За да могат 
жителите и гостите на на-

шия град да се докоснат до 
това изкуство.“ 

Седмият симпозиум по 
скулптура „Мездра 2020“ 
продължи от 7 юли до 7 
август. Организатор на съ-
битието бе Община Мездра 
със съдействието на мест-
ните фирми за добив и обра-
ботка на скалнооблицовъч-

ни материали „Хемус-М“ и 
„Йотов Стоун“, които пре-
доставиха безвъзмездно ка-
менните блокове, необходи-
ми за работата на творците.  
Следващият симпозиум по 
скулптура ще се проведе 
през лятото на 2022 г.

УСИЛЕНИ РЕМОНТИ ТЕКАТ ПО СЕЛАТА

МЕЗДРА, 20 AВГУСТ - 10 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
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14 ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ 
ИЗПЪЛНЕНИ ДО КРАЯ НА 2021 Г. 
Общинският съвет 

(ОбС) одобри за фи-
нансиране и изпълне-

ние в срок до 31.12.2021 г. 14 
проекта по Програма „Малки 
местни инициативи - Мездра 
2020“. Това решение бе взето 
на юлската сесия на местния 
парламент. 

Със средства от общинския 
бюджет до края на следваща-
та година ще бъдат реализи-
рани: саниране и ремонтни 
дейности за подобряване 
енергийната ефективност на 
сградата на Кметство Ослен 
Криводол; създаване на зона 
за отдих в с. Моравица; из-
граждане на парков елемент 
„Беседка“, възстановяване 
и направа на нови пейки и 

озеленяване в с. Лик; проект 
„Селските извори - извор на 
живот за селата“ в с. Очин-
дол; изграждане на детска 
площадка и на кът за отдих 
в с. Ребърково; построяване 
на съблекалня и на санитарен 
възел на спортното игрище в 
с. Игнатица; подобряване на 
условията за спорт и създава-
не на кът за отдих в с. Руска 
Бела; внедряване на мерки 
за енергийна ефективност 
на сградата на НЧ „Просве-
та-1923“ в с. Боденец; благо-
устрояване и озеленяване на 
зона за отдих в с. Зверино; 
подобряване на енергийната 
ефективност на сградата на 
кметството и на здравната 
служба в с. Оселна; изграж-

дане на зона за отдих в с. 
Крапец, направа на фестива-
лен парк „Белокаменица“ и 
ремонт на обществени тоа-
летни в с. Царевец, саниране 
на салона за тържества в с. 
Злидол и на салона и библи-
отеката на НЧ „Подем-1928“ 
- с. Руска Бела. 

За изпълнението на 14-те 
малки проекта са необходи-
ми около 61 250 лв. Сред-
ствата, които са заложени 
в Бюджет 2020 на Община 
Мездра за реализиране на 
Програмата, са в размер на 
30 хил. лв., колкото бяха и в 
предишните й четири изда-
ния. 

ОбС прие информацията за 
текущото изпълнение на бю-

джета за първото полугодие 
на 2020 г., за състоянието 
на общинския дълг и за из-
пълнението на капиталовата 
програма към 30.06.2020 г., 
информацията по прихода и 
разхода на сметките за сред-
ствата от Европейския съюз 
на бенефициенти на Кохези-
онния и на Структурните 
фондове към Националния 
фонд, информация по при-
хода и разхода на сметките 
за средства от Европейския 
съюз на бенефициенти на 
Разплащателната агенция на 
ДФ „Земеделие“ и информа-
цията по прихода и разхода 
на сметките за средства на 
Други европейски средства 
към 30.06.2020 г. 

НОВА ПРИДОБИВКА ЗА ДЕЦАТА НА ДЪРМАНЦИ
С нови съоръжения за игра 

се сдобиха децата на Дър-
манци. Най-малките жители 
на селото вече се радват на 
комбиниран уред с пързалки, 
въжена стена за катерене, же-
лязна стълба и лост, който е 
монтиран в двора на местна-
та детска градина, както и на 
дъска за рисуване. 

Придобивката стана въз-
можна благодарение на про-
ект, който е реализиран от 
Детска градина „Слънчице“ 
- гр. Мездра, със съдействи-
ето на Кметство Дърманци, 
в рамките на Националната 
кампания „За чиста околна 
среда - 2020” и обявения от 
Министерство на околната 

среда и водите (МОСВ) и от 
Предприятие за управление 
на дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДО-
ОС) конкурс на тема „Обичам 

природата - и аз участвам”. 
Проектът е с бюджет 5 000 

лв. Той е едно от 132-те про-
ектни предложения (от постъ-
пили общо 426) на детски гра-

дини от цялата страна, които 
бяха одобрени за финансира-
не в тазгодишното издание на 
конкурса. 

През 2020 г. по Национална-
та кампания „За чиста околна 
среда“ в община Мездра ще 
бъдат изпълнени още три про-
екта: на Кметство Игнатица за 
изграждане на зона за отдих 
и спорт до новото футболно 
игрище в селото (с бюджет 9 
362 лв.), на Кметство Крета за 
направа на детска площадка 
в района на оброк Св. Геор-
ги (10 000 лв.) и на СУ „Св. 
Климент Охридски“ - с. Зве-
рино за фитнес площадка на 
открито в двора на учебното 
заведение (5 000 лв.)

ОБНОВЯВАТ ХОРИЗОНТАЛНАТА ПЪТНА МАРКИРОВКА
С цел подобряване безо-

пасността на движението, в 
края на юли започна полага-
нето на нова хоризонтална 
маркировка по основните 
пътни артерии в гр. Мез-
дра. Чрез използването на 
специализирана техника 
служители на ОбП „Чисто-
та“ очертаха пешеходни-
те пътеки тип „Зебра“ по 
най-натоварените улици в 
града - „Александър Стам-
болийски“, „Христо Ботев“ 
и „Янко Сакъзов“. Допълни-
телен надпис „Погледни“, 
комбиниран с хоризонтални 
стрелки, сочещи наляво или 
надясно в зависимост от по-
соката на движение на авто-
мобилите, предупреждава 

пешеходците да се огледат 
преди да пресекат пътното 
платно. 

Освежаването на хоризон-
талната пътна маркировка 
ще продължи и през август 
по останалите градски ули-
ци по предварително изгот-
вен график. 

Същевременно озеле-
нители от предприятието 
засадиха цветя в пешеход-
ните зони от двете страни 
на корекцията на река Мо-
равешка, коритото на която 

наскоро беше почистено от 
наносни отложения и трев-
на растителност. С цел пре-
връщането на тава място в 
приятно място за разходка 
и отдих, в бетонни кашпи 
бяха засадени 1 680 броя от 
три вида многогодишни де-
коративни растения - по 630 
бр. карекс и лавандула и 420 
бр. ехинацея, информира 
Йоана Димоска, началник 
сектор „Поддържане на об-
ществените площи и озеле-
няване“ в ОбП „Чистота“.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ 
ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

Във връзка със зачестилите случаи на констатирани по-
ложителни проби за COVID-19 в община Мездра в нача-
лото на август се проведе извънредно заседание на Об-
щинския оперативен щаб към Община Мездра за борба с 
коронавируса.

След изслушване на предложенията, направени от стра-
на на Общинската администрация, полицията, пожарната 
и управителя на МБАЛ - Мездра, бяха взети следните ре-
шения: 

1. Преустановява се достъпът на външни лица до сгради-
те на социалните заведения на територията на общината 
- Дом за стари хора и Комплекс социални услуги за деца и 
лица с увреждания. По този начин се цели минимизиране 
на рисковете, свързани с пренос на евентуални зарази от 
външни фактори. 

2. Преустановява се четвъртата смяна на плувните кур-
сове за ученици, провеждани от Центъра за подкрепа за 
личностно развитие, с цел предпазване на децата, педаго-
зите, медицинските лица и персонала на басейна. 

3. Засилва се дезинфекцията в района на автогарата, в 
МБАЛ - Мездра и в поликлиниката. Под строг контрол-
но-пропускателен режим и засилена дезинфекция ще про-
дължи да бъде сградата на Общинската администрация, 
като място на струпване на много хора. 

4. Засилват се проверките за спазване на противоепи-
демичните мерки в търговските обекти, като ще се следи 
стриктно дали служителите носят предпазни маски и ръ-
кавици, както и дали се дезинфекцират контактните по-
върхности. 

Общинският оперативен щаб приканва жителите 
на общината да спазват стриктно противоепидемич-
ните мерки, въведени от здравните власти, да извърш-
ват честа дезинфекция, да носят предпазни маски в 
закрити помещения, както да избягват струпването 
на повече хора на едно място.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публич-

ните финанси, Председателят на Общински съвет 
- Мездра организира

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА  

НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2019 г.
Уважаеми съграждани, 
със заповед на министъра на здравеопазване-

то до 31.08.2020 г. на територията на Република 
България е обявена извънредна епидемична обста-
новка. С цел гарантиране живота и здравето на 
гражданите, спазване на законовите разпоредби в 
областта на публичните финанси и на въведените 
противоепидемични мерки, организирам общест-
вено обсъждане чрез предоставяне на писмени 
становища и изразяване на обществено мнение 
посредством официална електронна поща и 
писмени становища, подадени в деловодството 
на Общински съвет – Мездра. 

Заинтересованите страни могат да подават свои-
те писмени становища, мнения и препоръки от 
28.07.2020 г. до 28.08.2020 г. до 17:00 часа. 

С материалите за обсъждането може да се запоз-
наете в деловодството на Общински съвет - Мез-
дра или на сайта на Община Мездра на електро-
нен адрес: http://obs.mezdra.bg/ 

Телефони за допълнителна информация, справки 
и въпроси: 0897 852 556 и 0910/912 16. 

ЯНА НИНОВА, 
Председател на Общински съвет - Мездра
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ТРИ ТИТЛИ ЗА НАШИТЕ АЛЕТИ 

За рождения си ден почерпиха: 
• Цанко Цанев, бивш кмет на с. Зверино - на 19 август, 
• Георги Георгиев, бивш кмет на с. Типченица - на 19 

август. 

В следващите дни рожденици са: 
• Д-р Петко Петков, личен лекар - на 21 август, 
• арх. Атанас Йорданов, гл. архитект на Община Мездра 

- на 28 август, 
• Виктория Данкова, адвокат - на 3 септември, 
• Цеко Марински, кметски наместник на с. Кален - на 5 

септември, 
• Тошко Кирков, почетен гражданин на Мездра - на 6 сеп-

тември, 
• Георги Апостолов, журналист и писател - на 7 септем-

ври, 
• Петко Къчовски, кметски наместник на с. Цаконица - на 

7 септември, 
• Вера Михайлова, почетен гражданин на Мездра - на 9 

септември, 
• Милчо Динков, бивш кмет на с. Царевец - на 9 септем-

ври, 
• Борис Борисов, педагог и общественик - на 10 септем-

ври, 
• Д-р Дарина Христова, личен лекар - на 10 септември, 
• Иван Иванов-Тениди, бизнесмен - на 10 септември, 
• Емил Иванчев, кмет на с. Боденец - на 10 септември.

Седем медала - 3 златни, 
2 сребърни и 2 бронзови, 
завоюваха мездренските 
атлети на Националния 
шампионат за мъже и жени 
на открито, който се прове-
де на 8 и  9 август в София. 
Шампиони на България 
станаха Милица Мирчева и 
Митко Ценов (Атлет - Мез-
дра), както и Йоло Николов 
(АК Орхание - Ботевград). 
Мирчева и Николов заслу-
жиха и по едно сребърно 
отличие, а с бронзови ме-
дали се окичиха Мартин 
Балабанов и Мирослав 
Спасов (Атлет - Мездра). 

Милица отново беше без 
конкуренция на 5000 м при 
жените - тя пробяга дис-
танцията за 16:34.31 мин., 
което е нейно лично по-
стижение през сезона (SB). 
Това е трета титла в тази 
дисциплина за родената в 
Добрич атлетка, след тези 
през 2019-а и 2016 г. 

В същата дисциплина 
при мъжете за рекордния 

осми път в кариерата си 
(след 2009, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 и 2017 

г.) триумфира Йоло 
Николов. Въпреки 
здравословните про-
блеми, които имаше, 
36-годишният атлет 
бе най-бърз с време 
14:38.30 мин. (SB). 
Бронзовия медал за-
служи новото попъл-
нение в СК Атлет 
Мирослав Спасов с 
15:25.48 мин., а12-ти 
се нареди 18-годиш-
ният Мартин Балаба-
нов с 16:23.89 мин. 

Митко Ценов спе-
чели петата си тит-
ла в своята коронна 
дисциплина 3000 м 

стипълчейз, след тези през 
2011, 2013, 2014 и 2017 г. 
Той финишира за 8:58.42 
мин. (SB). Негов досто-
ен съперник бе бившият 
му треньор Йоло Нико-
лов, който завърши непо-
средствено след Митко с 
9:06.96 мин. 

Сребърно отличие на 
1500 м при жените завою-
ва миналогодишната шам-
пионка в тази дисциплина 
Милица Мирчева. Тя про-
бяга дистанцията за 4:44.22 
мин. (SB). Отлично бягане 
на 1500 м направи юноша-
та Мартин Балабанов, кой-
то спечели първия си ме-
дал при мъжете - бронзов, 
с лично постижение в тази 
дисциплина (PB) - 4:01.09 
мин. В другата дисципли-
на, в която стартира - 400 м 
с пр., Митко Ценов се на-
реди седми с 58.40 сек.

Национален шампионат за мъже и жени

ЛОКО (MЗ) КАРТОТЕКИРА 20 ФУТБОЛИСТИ 
ЗА НОВИЯ СЕЗОН

ОФК Локомотив (Мез-
дра) картотекира в Зонал-
ния съвет на БФС - Велико 
Търново 20 футболисти за 
новия сезон в Североза-
падната Трета лига. Сред 
тях са 7 външни попъл-
нения. Ето тези, които ще 
обличат червено-черната 
фланелка през есенния 
дял от спортно-състеза-
телната 2020/2021 г.: 

вратари: Кристиян Дя-

ков (27 г., играл за 
последно във ФК 
Кюстендил), Ми-
лен Георгиев (21 
г.) и Ивайло Сай-
ков (23 г.); 

защитници: Ге-
нади Петров (34 г., 
Ком - Берковица), 
Давид Стоянов (22 
г.),  Мартин Дими-
тров (25 г.), Явор 
Янков (29 г., Коза-

ро - Ботевград) и Мартин 
Михайлов `21 г.);  

халфове: Браиан Стоя-
нов (26 г.), Светослав 
Валериев (32 г.), Гроздан 
Илиев (22 г.), Николай Ко-
вачев (21 г., Сливнишки 
герой - Сливница), Васис-
лав Димитров (30 г., Коза-
ро - Ботевград), Владимир 
Найденов (25 г.), Николай 
Генов (27 г., Козаро - Бо-
тевград) и Александър 
Миков (38 г.); 

нападатели: Валдемар 
Стоянов (25 г.), Петър 
Димитров (38 г.), Лионел 
Матадос (22 г., Струмска 
слава - Радомир) и Мето-
ди Янков (19 г., Локомо-

тив U19 - София). 
Старши треньорът на 

„железничарите“ Николай 
Нинов ще разчита също на 
услугите на трима юноши 
на клуба - Любослав Ва-
лентинов, Паоло Петков и 
Росен Крумов, които бяха 
картотекирани в Област-
ния съвет на БФС - Враца 
и ще играят при мъжете. 

Шампионатът в Севе-
розападната Трета лига 
стартира на 9 август. 
През този сезон съставът 
на групата е увеличен от 
14 на 18 отбора. Есенни-
ят дял от първенството 
ще приключи на 29 ноем-
ври.  

Северозападна Трета лига 

П Р О Г Р А М А 
Сезон 2020/2021 - Есен 

I кръг - 9 август 2020 г. (не-
деля) - 18:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мез-
дра) - ОФК Павликени 
II кръг - 16 август 2020 г. 
(неделя) 18:00 ч. 
ФК Левски 2020 (Лом) 
- ОФК Локомотив (Мез-
дра) 
III кръг - 23 август 2020 г. (неделя) - 18:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - ОФК Академик (Сви-
щов) 
IV кръг - 30 август 2020 г. (неделя) - 18:00 ч. 
ФК Първа атомна (Козлодуй) - ОФК Локомотив 
(Мездра) 
V кръг - 6 септември 2020 г. (неделя) - 17:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - ОФК Левски 2007 
(Левски) 
VI кръг - 13 септември 2020 г. (неделя) - 17:00 ч. 
ОФК Трявна - ОФК Локомотив (Мездра) 
VII кръг - 20 септември 2020 г. (неделя) - 17:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - ОФК Спартак (Пле-
вен) 
VIII кръг - 27 септември 2020 г. (неделя) - 17:00 ч. 
ФК Севлиево - ОФК Локомотив (Мездра) 
IX кръг - 4 октомври 2020 г. (неделя) - 16:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Етър II (Велико Търно-
во) 
X кръг - 11 октомври 2020 г. (неделя) - 16:00 ч. 
ФК Локомотив 1927 (Дряново) - ОФК Локомотив 
(Мездра) 
XI кръг - 18 октомври 2020 г. (неделя) - 16:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Вихър (Славяново) 
XII кръг - 25 октомври 2020 г. (неделя) - 14:30 ч. 
ФК Янтра (Полски Тръмбеш) - ОФК Локомотив 
(Мездра) 
XIII кръг - 1 ноември 2020 г. (неделя) - 14:30 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - ОФК Бдин 1923 (Ви-
дин)  
XIV кръг - 8 ноември 2020 г. (неделя) - 14:30 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - ФК Пещера (Галата) 
XV кръг - 15 ноември 2020 г. (неделя) - 14:30 ч. 
ФК Дреновец - ОФК Локомотив (Мездра) 
XVI кръг - 22 ноември 2020 г. (неделя) - 14:30 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Академия Ботев (Вра-
ца) 
XVII кръг - 29 ноември 2020 г. (неделя) - 14:30 ч. 
ФК Партизан (Червен бряг) - ОФК Локомотив 
(Мездра)
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ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР
• 20 август 1985 г. - като самостоятелен клуб към новосъзда-

дения Български футболен съюз (БФС) е учреден ФК Локомо-
тив (Мездра). За председател на клуба е избран Йоло Вълков 
- началник на ж. п. секцията по експлоатация и товаро-разтова-
рна дейност, а за зам.-председател - Иван Симеонов, сменен на 
следващата година от Иван Трайков. 

• 26 август 1950 г. - издаден е Указ №435 на Президиума на 
XXVII Обикновено Народно събрание, с който Мездренската 
селска община, Врачанска околия, е призната за Мездренска 
градска община, същата околия. С това Мездра става 110-ият 
град в България. Указът е обнародван в бр. 206 на „Държавен 
вестник” от 30 август с. г. 

• 27 август 1872 г. - по време на обиколката си в Северозапад-
на България Апостолът на свободата Васил Левски посещава с. 
Долна Кремена и се среща в църквата „Св. Никола” с дейци на 
местния революционен комитет. 

•  29 август 1943 г. - при стечението на множество народ на 
площада при гарата в Мездра са отслужени заупокойна молит-
ва за починалия предния ден български монарх Цар Борис III и 
благодарствен молебен за престолонаследника Симеон II. Сло-
ва произнасят протойерей Николай Нинчев, кметът на община-
та Иван Тошев, ж. п. комендантът и Антон Петков - командир 
на младежката организация „Бранник”. 

• 31 август 2002 г. - в с. Брусен тържествено е осветен право-
славният храм „Св. Йоан Кръстител”. Той е построен със сред-
ства предимно на Лиляна Александрова-Дорст, наследник на 
благодетеля на Мездра Иван Балабанов (1887-1969 г.). Освеща-
ването на храма извършва Врачанският митрополит Калиник 
(1931-2016 г.). Проектант на църквата е врачанският арх. Иван 
Велев, а стенописите са дело на художниците-зографи Емилия 
Върбанова, Димитър Генков и Силвия Равнополска. 

• 6 септември 1965 г. - в Мездра официално е открита Пи-
воварна фабрика „Леденика”, преименувана на 1 февруари 
1968 г. на ПЗ „Леденика“. Доклад за строителството на бире-
ната фабрика изнася нейният пръв директор Горан Трифонов. 
Лентата на новото предприятие прерязват Пенчо Кубадин-
ски - зам.-председател на Министерския съвет и министър на 
транспорта и съобщенията, Атанас Димитров - председател на 
Комитета по хранителна промишленост и Георги Маринов - 
зам.-министър на строежите. 

• 1 септември 1968 г. - в Мездра отваря врати ЦДГ №2 (дн. 
Детска градина „Роза”). Първоначално тя разполага с 4 зани-
мални, 4 спални помещения, медицински кабинет, кухненски 
блок, локално парно и обширен двор със съоръжения за игра. 
За директор на детското заведение е назначена Лиляна Илиева. 

• 5 септември 1984 г. - към Дома на железничаря е разкрита 
музейна сбирка на жп възел Мездра. 

• 7 септември 1970 г. - в Мездра официално е открита нова 
двуетажна сграда на Районна станция на съобщенията (Поща-
та) и официално влиза в експлоатация автоматизирана теле-
фонна централа (АТЦ). 

В деня, в който се на-
вършиха 120 години от 
рождението на големия 
български скулптор проф. 
Иван Фунев (1900-1983 г.) 
- 24 юли, в родното село 
на твореца Горна Бешо-
вица, завърши пленерът 
“Юбилейно за проф. Иван 
Фунев”, организиран от 
Община Мездра. В него 
взеха участие петима мест-
ни художници - Иво Анге-
лов, Ивелина Ивова, Рени 
Митева, Снежана Петрова 
и Цветана Христова. 

По време на пленера те 
сътвориха общо 7 живопис-
ни платна, вдъхновени от 
природните красоти на Ве-
слешкия Балкан: Иво Ан-
гелов - „Пейзаж от с. Горна 
Бешовица“, Ивелина Ивова 
- „Алеята с розите“ и „Пей-
заж със златна нива“, Рени 
Митева - „Гора“, Снежана 
Петрова - „Божиите очи“ и 
„Въздействие“, и Цветана 
Христова - „Косматица“. 
Картините бяха подредени 
в обща художествена из-

Ф о т о е с к и з

Децата на Община Мездра

Цветан, 6 г. 

ЮБИЛЕЙНО ЗА ПРОФ. ИВАН ФУНЕВ 
Пленер по живопис

ложба в Хотелски комплекс 
„Къщата ИВ“, а участни-
ците в пленера получиха 
грамоти. 

“Проф. Иван Фунев не 
е конюнктурен автор, на-
годил се по изискванията 
на времето. Той е творец, 
който искрено, с цялата си 

душа и сърце е вярвал в 
идеите си и е пресъздавал 
образите на бъдещите хора, 
образите на талантливите, 
умни, красиви, силни и ця-
лостно хармонично разви-
ти личности - граждани на 
утрешна България“, каза 
при закриването на плене-
ра Светла Дамяновска, гл. 
експерт „Културно наслед-
ство и религиозни дейнос-
ти“ в Община Мездра. 

„Сега е недопустимо тво-
рецът да бъде подценяван 
и пренебрегван заради реа-
лизма и работническо-сел-
ската тематика на твор-
бите му. Заради това, че е 
претворявал мечтите си. 
Може би трябва да се за-
мислим дали сме достой-
ни да бъдем потомци на 
неговите модели и защо 
допуснахме съвремието ни 

да стане толкова грозно и 
безнадеждно. 

Нека въздадем заслуже-
ното на проф. Фунев, да си 
спомним за него с уваже-
ние и възхищение, защото 
той е едно от ярките явле-
ния в българското изобра-
зително изкуство“, каза в 
заключение Дамяновска. 

Кметът на Мездра Иван 
Аспарухов благодари на 
участниците, че са се от-
зовали на поканата и из-
рази увереност, че този 
пленер ще се превърне в 
традиционен. „Както въз-
родихме Националния ли-
тературен конкурс „Дядо 
Йоцо гледа“ и Симпозиу-
ма по скулптура, с такива 
знакови културни събития 
ще продължим и занапред 
да показваме, че Духът е 
жив“, заяви Аспарухов.

ФЕНЯ КАРАНЕЙЧЕВА ПОДРЕДИ ПЪРВАТА СИ ИЗЛОЖБА
Изложба живопис под на-

слов „Пъстра душа“ подреди 
в Мездра Феня Каранейчева, 
инструктор по фитнес и йога в 
Клуб по източни бойни изку-
ства „Лотос-М“. Организатор 
на културното събитие бе Град-
ската художествена галерия. 
Вернисажа уважиха ценители 
на изобразителното изкуство от 
различни поколения, близки и 
приятели на авторката. Сред тях 
бяха кметът на общината Иван 
Аспарухов и духовният спътник 
на Феня в живота - инструкто-
рът на карате Василий Ковяр. 

Дебютната експозиция на 
Каранейчева, която е родена в 
Троян, но от години трайно е 
свързала житейската си съдба с 
града край крепостта „Калето“, 
включва 16 живописни твор-
би - 4 пейзажа („Водни лилии”, 

„Шабла - изгрев”, „Край реката” 
и „Цветната къща на морския 
бряг”), 3 натюрморта (”Лале-
та”,  „Ягоди” и „Череши”), 4 из-
ображения на животни и птици 
(„Етюд конска глава”, „Белият 
кон”, „Синигерчета” и „Цветни 
птички”) и 5 свободни цветни 

композиции. 
„Това, което прави силно впе-

чатление, е слънчевата палитра 
на авторката - почти във всички 
нейни картини блика светлина, 
цветовете са ярки и брилянтни, 
формите, създадени със замах, 
каза при откриването на излож-
бата Светла Дамяновска, гл. 
експерт “Културно наследство 
и религиозни дейности” в Об-
щина Мездра. За Феня изку-
ството е порив, на който тя се 
отдава безрезервно. Предава на 
произведенията си онази кра-
сота и сила на природата, която 
долавя с очите, но и с душата 
си. 

Желая й здраве, успех в раз-
нообразните й начинания и 
нека никога да не изоставя 
рисуването, защото за нея то 
е не само наследство, а талант, 

който се дава свише и не бива 
да бъде пренебрегван!“ 

Кметът Иван Аспарухов 
също поздрави Каранейчева с 
дебютната й изява пред пуб-
лика: „Няма значение кога е 
изгрял един талант - важното 
е, че той е тук, че е сред нас. 
Надявам се, че това, което е 
заложено като дарба във Феня, 
ще даде сериозен принос в ху-
дожествената школа на общи-
на Мездра!“ 

„Посланието ми към всички 
хора е, да бъдат по-добри по-
между си, по-грижовни към 
природата и животните, споде-
ли Феня Каранейчева. Ние сме 
свързани, трябва да го проуме-
ем и да се подкрепяме!“


