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“ЙОТОВ СТОУН” ПОЛУЧИ
СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ
В деня, в който се навършиха 70 години от обявяването на Мездра за град - 26
август, една от водещите
компании у нас за добив и
обработка на скалнооблицовъчни материали - „Йотов Стоун“ ЕАД, получи
сертификат за инвестиция с
общинско значение клас B.
Той е издаден в изпълнение
на Решение №136/30.07.2020
г. на Общинския съвет за
инвестиционен проект „Модернизиране на текущи и
инсталиране на нови производствени мощности във фабрика „Йотов Стоун” ЕАД“.
От името на инвеститора
сертификата получи Димчо
Йотов, собственик и изпълнителен директор на дружеството. Връчи му го инж. Николинка Кътовска, зам.-кмет
„Стратегическо планиране,
устройство на територията и
инфраструктурни проекти“.
„Радвам се, че в този празничен за Община Мездра
ден връчваме първия сертификат за инвестиция клас B,
каза на церемонията кметът
Иван Аспарухов. Надявам се,
че в най-скоро време и други фирми ще се възползват
от тази възможност. Защото
всяка една инициатива, която
води до създаването на нови
работни места, заслужава да
бъде насърчавана.“

Димчо Йотов благодари на
Община Мездра за сертификата и заяви, че администрацията трябва да помага на
всеки един бизнес. Според
него огромният проблем,
пред който е изправен бизнесът у нас, е не само липсата
на квалифицирана работна
ръка, но и недостигът на каквито и да е кадри на трудовия пазар.
Търговският директор на
компанията Весела Петрова
поздрави Община Мездра,
че стимулира развитието на
малкия и средния бизнес и
подчерта, че освен всичко
останало, този сертификат е
и морална подкрепа за тяхната фирма за всички инвес-

тиции, които предприема. Тя
допълни, че благодарение на
новите производствени мощности, които се инсталират
в момента, „Йотов Стоун“
ще се превърне в една от
най-модерните фабрики в
бранша не само в България,
но и на Балканския полуостров. Защото високотехнологичните машини, оборудване
и съоръжения, закупени по
проекта, от една страна, са
енергоефективни и екологично чисти, а от друга - значително ще облекчат физическия труд на работниците,
тъй като производственият
процес ще бъде автоматизиран почти напълно.
Планираният размер на

инвестицията за изпълнението на проекта, на първи
етап, е около 5 млн. лв., а
на втори етап - още 2,5 млн.
лв. Предвижда се да бъдат
разширени съществуващите
производствени халета и инсталирани нови мощности
- автоматизирани поточни
линии за производство на
плочи и за полиране на слабове, два гатера за бичене на
блокове, както и изграждане
на пречиствателна станция
за отпадъчни води.
Чрез реализирането на проекта ще бъдат разкрити 15
нови работни места, а производственият капацитет на
фирмата се очаква да се увеличи два пъти и половина.

ХК ЛОКОМОТИВ ЗА ПРЪВ ПЪТ
ЩЕ ИГРАЕ В „А“ РХГ МЪЖЕ

Община Мездра продължава да
обогатява своя културен календар
със събития с общонационални
измерения. След като през 2020 г.
бяха възродени Националният литературен конкурс за разказ „Дядо
Йоцо гледа“ и Симпозиумът по
скулптура, на 12 септември (събота)
в гр. Мездра ще се проведе Първият
национален фолклорен фестивал
„Хорцето на Дефилето“. Събитието е
от празничната програма, посветена
на 70-годишнината от обявяването
на Мездра за град, и е включено
от Министерството на културата в
инициативата „Европейски дни на
наследството” (European Heritage
Days), която ще премине под наслов:
„Европа, общо наследство”.
Основните цели на фестивала са:
да се даде възможност за изява на
изпълнителите, обичащи и занимаващи се с българско фолклорно
танцово изкуство; съхраняване на
българския бит, обичаи, нрави и традиции във фолклорното ни танцово
наследство и създаване на развлечение и наслада за публиката чрез
патриотичния дух на танците, музиката и костюмите на нашия народ.
Съгласно регламента, НФФ „Хор-

През спортно-състезателната 2020/2021 г. ХК Локомотив (Мездра) за пръв път в своята история ще се състезава в „А“ Републиканска хандбална група (РХГ) - мъже. Това
стана ясно, след като изтече крайният срок, определен от Българската федерация по
хандбал (БФХ), за подаване на заявки от страна на клубовете за участие през новия
сезон в „А“ РХГ - мъже и жени. До този момент мездренският клуб има пет участия в
„А“ РХГ, но при жените.
Продължава на стр. 3
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ЦЕНА: 0,40 лв.
ПРОГРАМА
ПОСВЕТЕНА НА 70-ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА МЕЗДРА ЗА ГРАД
• 6 септември 2020 г. (неделя) - 10:30 ч. - Честване на Деня на Съединението на България (пл. „България”).
• 10 септември 2020 г. (четвъртък) - 16:30 ч. - Откриване на самостоятелна изложба живопис на Снежана Петрова (фоайе ІІ етаж в сградата на ОбА).
• 11 септември 2020 г. (петък) - 18:30 ч. - І Национален фолклорен фестивал „Хорцето на Дефилето”:
Концерт с участието на Ансамбъл „Мездра”, Ансамбъл „Хемус” - Враца, Светлин Миланов, Юри Крумов
и оркестър „Виво Монтана”, посветен на 70-годишнината от обявяването на Мездра за град (пл. „България”).
• 12 септември 2020 г. (събота) - 9:00 ч. - V Футболен турнир за деца Мемориал „Семко Горанов” (Изкуствен терен на стадион „Локомотив”).
• 12 септември 2020 г. (събота) - 13:00 ч. - І Национален фолклорен фестивал на любителски клубове
и школи, изучаващи български народни хора „Хорцето на Дефилето”: Надиграване (пл. „България”);
• 12 септември 2020 г. (събота) - 17:00 ч. - Концерт на Илия Луков (пл. „България”);
• 12 септември 2020 г. (събота) - 19:00-23:00 ч.
- „Хоротека под звездите“ с оркестър „Тракийско настроение” (пл. „България”).
• 16 септември 2020 г. (сряда) - 17.30 ч. - Премиера на книгите на Цветко Стеев „Реч от сърцето на
Стара Европа” и „Сказание за Сирм - царят на Tрибалите” (Археологически комплекс „Калето”).
• 18-20 септември 2020 г. (петък, събота и неделя) - 10:00-18:00 ч. - VІ Фестивал на средновековните традиции, бит и култура „Калето - Мездра 2020“
(Археологически комплекс „Калето”).
• 22 септември 2020 г. (вторник) – 9:30 ч. - Европейски ден без автомобили - Велопоход до с. Долна
Кремена и обратно.
• 22 септември 2020 г. (вторник) - 10:00 ч. Честване на Деня на Независимостта на България
(пл. „България”).
• 22 септември 2020 г. (вторник) - 11:00 ч. - Европейски ден без автомобили - Демонстрация на екстремни безмоторни спортове (пл. „България”).
• 22 септември 2020 г. (вторник) – 11:30 ч. - Европейски ден без автомобили” - Състезание за майсторско управление на велосипед за ученици І-VІІ
клас (пл. „България”).

цето на Дефилето“ ще протече в два
етапа. В първия етап, който няма
конкурсен характер, участниците ще
изпълнят по две хора от различни
фолклорни области, като едното
трябва да е от областта, от която е
съответната група. Общото времетраене на двете изпълнения е до 6
мин.
Вторият етап - фолклорно надиграване с „Тракийска ръченица“, е с
конкурсен характер и времетраене до
3 мин. Всеки клуб може да се изяви
с една или повече танцови двойки.
Задачата им е да пресъздадат задявката между момците и момите чрез
характерните тракийски движения, а
свободата на изпълнение е на сами-

те танцьори. Целта е да се покаже
майсторството на танцьорите, креативност и сценично поведение, стил и
характер на изпълнението. Най-добре
представилата се танцова двойка във
фолклорното надиграване ще бъде
отличена с купа и грамота, а всички
групи, участващи във фестивала, ще
получат грамоти.
В унисон с мисията на фолклора да сплоти и да обедини хората като се
забавляват и веселят заедно, хванати
ръка в ръка, рамо до рамо, в единна
стъпка, „Хорцето на Дефилето“ ще
завърши с най-дългото хоро, което
ще се извие на площад „България“ в
гр. Мездра и на което ще се хванат
всички участници във фестивала.
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РЕНОВИРАХА ДЕКОРАТИВНИТЕ
КАМЕННИ ОРНАМЕНТИ

МБАЛ - МЕЗДРА С ПОЛОЖИТЕЛЕН
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
На своята августовска сесия
Общинският съвет (ОбС) разгледа и прие финансов отчет
за първото полугодие на 2020
г. и финансово-икономически анализ на дейността на
„МБАЛ - Мездра“ ЕООД. От
анализа, представен от управителя на дружеството д-р
Соня Съботинова, става ясно,
че въпреки кризата, предизвикана от Covid-19, лечебното заведение отчита положителен финансов резултат за
първото шестмесечие на тази
година в размер на 102 хил.
лв. Краткосрочните задължения на общинската болница
са намалели от 396 хил. лв.
към 30.06.2019 г. на 260 хил.
лв. към 30.06.2020 г., т. е. със
136 хил. лв. Този резултат

е следствие на драстичното
намаление на задълженията
към доставчици със 119 хил.
лв. и на намалелите задължения към финансови предприятия с 29 хил. лв.
Съветниците решиха Община Мездра да сключи
договор за кредит с „Фонд
ФЛАГ“ ЕАД, по силата на
който да поеме краткосрочен
общински дълг, с цел реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в една общинска сграда и в четири многофамилни жилищни сгради в
гр. Мездра“, финансиран от
ОП „Региони в растеж“. Максималният размер на дълга е
456 706 лв., а срокът за неговото погасяване - до 12 месе-

ца.
ОбС даде съгласие Община Мездра да се включи като
партньор в подготовката на
проектно предложение на
Община Враца по Програма
„Опазване на околната среда и климатични промени“,
финансирана по Финансовия
механизъм на Европейското
икономическо пространство
2014-2021 г., и да си сътрудничи с Община Враца
и с „Norsk Energi“ - водещо
консултантско
дружество
от страната донор Кралство
Норвегия, при кандидатстването и изпълнението на
проект „Екологични и рециклиращи образователни институции“.
Одобрени бяха направе-

ните през 2019 г. от “ВиК“
- Враца инвестиции на територията на община Мездра
на обща стойност 286 618,98
лв. (без ДДС). Сред по-значимите от 74-те обекта, изпълнени от водоснабдителното дружество през м. г., са
реконструкция на довеждащ
водопровод от „Манчово
езеро“ и на помпената станция в с. Типченица (на обща
стойност 42 655,74 лв.), реконструкция на напорния
резервоар на кв. Гарата в с.
Ребърково (32 546,28 лв.) и
на напорния резервоар в с.
Лютиброд (32 034,67 лв.),
реконструкция на водопровода от помпена станция
висока зона в гр. Мездра (23
948,97 лв.) и др.

РЕМОНТИРАТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА В МОРАВИЦА
В средата на месец август започна основен ремонт на детската градина във второто по големина село в община Мездра - Моравица. Дейностите по обновяване на забавачницата, която е филиал на ДГ „Роза“ в гр. Мездра, се извършват
от служители на Общинско предприятие „Чистота“. Помагат
им доброволци от селото, начело с кмета Росен Ценов. Такъв
цялостен ремонт се прави за пръв път от построяването на
сградата през 1975/1976 г.
Ремонтните дейности включват цялостна подмяна на старите дървени прозорци и врати в източното крило на детската градина с нова, PVC дограма, полагане на гипсокартон, шпакловане и боядисване на вътрешните стени, както и
монтиране на ламинат върху пода. Напълно ще бъдат реновирани занималнята, спалното помещение, здравният кабинет, съблекалните, кухненският склад и други спомагателни
помещения.
Според предварителните разчети, ремонтът трябва да приключи най-късно до средата на този месец, за да може на 15
септември детското заведение да посрещне децата на Моравица напълно обновено. „С това се надяваме повече родители от селото да запишат своите деца в нашата детска градина“, сподели по този повод Росен Ценов.

СЪСТАВИХА НАД 20 АКТА ЗА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ
Продължава акцията срещу
неправилното паркиране в
гр. Мездра, която стартира
в средата на миналия месец.
Досега работната група, определена със заповед на кмета на общината, е установила
близо 100 моторни превозни
средства (МПС), които са
паркирани в нарушение на
Наредба №1 за поддържане
и опазване на обществения
ред на територията на община Мездра.
На страничното стъкло зад
шофьора на неправилно паркираните коли са поставени
стикери с предупредителни
надписи: „Паркирали сте неправилно!“, „Автомобилът
е маркиран в нарушение на
Наредба №1 на ОбС - Мездра“ и „При повторно нарушение ще ви бъде съставен
акт!“, а регистрационният
номер и марката на МПС-то

са вписани в специален регистър, в който са отбелязани мястото и времето на констатиране на нарушението.
13 от недобросъвестните
шофьори са хванати с повторно нарушение и ще им
бъде съставен акт за установяване на административно
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нарушение (АУАН) по чл. 9
от Наредба №1, информира
Цветомир Драгановски - ст.
експерт „Сигурност, обществен ред, видеонаблюдение и безопасност на движението“ в Община Мездра.
На други девет водачи е
съставен и връчен АУАН по

Наредба №1 за неправилно
паркиране на ул. „Димитър
Благоев“, което беше установено от служители на
Община Мездра в края на
месец юли.
Проверките за неправилно
паркиране ще продължат и
занапред.

В разгара на лятото служители на ОбП „Чистота“ почистиха декоративните каменни
орнаменти на обществени
места в центъра на гр. Мездра. С помощта на специален
безвреден препарат и на водоструйка бяха премахнати
замърсяванията от органичен произход като плесени,
лишеи, бактерии и др., както
и наслагванията от прах и
други неорганични частици,
резултат от атмосферните
влияния.
Акцията започна с почистване на бордюрите около
зелените площи и на каменните елементи на пейките в
зоните за отдих на площад

„България“. Тя продължи с
премахване на замърсяванията по каменните повърхности
и пейките в Алеята на кестените, както и с цялостно почистване на градския фонтан.
За пръв път от монтирането й
през 1979 г. беше реновирана монументалната каменна
пластика „Възход“ на столичния скулптор Виктор Карагюлев-Кинг, която се намира
в средата на второто ниво на
водното съоръжение.
Предстои да бъдат реновирани каменните пластики от
монументалната галерия на
открито в пешеходната алея
на ул. „Александър Стамболийски“.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
В открито съдебно заседание на 05.08.2020 г.
под председателството от съдия Красимир Георгиев,
ВРАЧАНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
ПРИСЪДИ:
Признава подсъдимия Илия Николаев Кръстев, на 37 г., с
постоянен адрес в гр. Враца, живущ в с. Върбешница, община Мездра,
ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,
че за времето от м. ноември 2018 г. до м. ноември 2019
г., включително, след като е осъден с Решение №331/
20.06.2017 г. по гражданско дело №606/ 2017 г. на Районен
съд - Враца, влязло в законна сила от 09.08.2017 г., да издържа свой низходящ - дъщеря, Христина Илиева Кръстева,
на 7 г., съзнателно не е изпълнил това свое задължение в
размер на повече от две месечни вноски, а именно общо 13
месечни вноски, всяка от по 115.00 лв., или общо сумата от
1 495.00 лв., като деянието е извършено „повторно“, поради
което и на основание чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1, във с чл. 54
и във вр. с чл. 58“а“, ал. 5 от Наказателния кодекс, ГО ОСЪЖДА НА “ПРОБАЦИЯ“, със следните пробационни мерки:
• „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ - за срок от
13 месеца, с периодичност на явяване и подписване 3 пъти
седмично;
• „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 13 месеца;
• „Включване в програми за обществено въздействие“, също
за срок от 13 месеца,
• както и на “Обществено порицание“, което наказание следва да бъде изпълнено чрез публикуване на диспозитива на
настоящата присъда в местен вестник по местоживеенето
на подсъдимия Илия Кръстев.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в
15-дневен срок пред Окръжен съд - Враца.
ОБЯВА
ОБЩИНА МЕЗДРА
уведомява собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска
агенция по безопасност на храните (БАБХ),
че разполага със свободни пасища - мери и ливади, от
Общинския поземлен фонд, останали след разпределение от комисия на провоимащи лица по реда на чл. 37и,
ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно списък, неразделна
част от обявата.
Същите могат да бъдат отдадени под наем чрез търг, в който
се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една
стопанска година.
При заявен интерес към конкретни имоти от списъка Община Мездра ще организира търг с явно надаване по реда
и условията на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.
Заинтересованите лица могат да получат допълнителна
информация за имотите, условията и изискванията за провеждането на търга в стая №109, ет. І на Общинска администрация - Мездра, ул. ”Христо Ботев” №27, или на тел.
0889 465 290.
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Спорт
9th Balkan Half Marathon Championships

БРОНЗ И СРЕБРО ЗА МИЛИЦА
ОТ БАЛКАНИАДАТА

Спортист №1 на община
Мездра за 2019 г. Милица
Мирчева (СК Атлет), спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара
при жените и сребърно отличие в отборното класиране на 9. Балкански шампионат по полумаратон
(9th Balkan Half Marathon
Championships) от календара на Асоциацията на
балканските атлетически
федерации (АБАФ). Първенството на полуострова
се проведе на 23 август в
Загреб, Хърватска, в рамките на петото издание
на Загребския пролетен
полумаратон (5. Zagreb
Spring Half Marathon ZAGREB21).
В конкуренцията на 13
състезателки от 7 балкански държави Милица
финишира трета, на 11
секунди от шампионската
титла и на 3 секунди от
сребърния медал. Родената в Добрич атлетка, която тренира под ръководството на Йоло Николов,
пробяга 21-километровата
дистанция за 1:13:59 ч.
Другата представителка
на България - Маринела
Нинева, се нареди осма с
1:19:25 ч. Шампионка на
полуострова стана Фатма
Демир (Турция) с 1:13:48

от 2012 г. насам. През 2018
г. Иво Балабанов стана вицешампион на полуострова при мъжете на първенството в Сараево, Босна
и Херцеговина с време
1:08:03 ч. На следващата
година в Киев, Украйна
Балабанов завърши пети с
1:07:40 ч., а през 2013 г. в
Орадя, Румъния Йоло Николов се нареди четвърти с
1:07:57 ч.
Седмица по-късно Мирчева и нейният съотборник
Мирослав Спасов спечелиха полумаратона в петото издание на Маратон
„Стара Загора“. Милица
триумфира в бягането при
жените с време 1:21:12 ч.,
а Спасов победи при мъжете с 1:12:12 ч.

ч., а сребърното отличие
заслужи представителката на домакините Бояна
Бжелжач с 1:13:56 ч.
С общо време 2:33:24
мин. тандемът Мирчева Нинева зае второ място в
отборното класиране, непосредствено след тима
на Хърватска (2:28:05 ч.)
и пред този на Турция
(2:34:10 ч.).
Бронзовият медал на Милица е второ отличие за
СК Атлет от Балканските
шампионати по полумаратон, които се организират

ХК ЛОКОМОТИВ ЗА ПРЪВ ПЪТ...

Продължава от стр. 1
През сезон 2020/2021 съставът на „А“ РХГ - мъже е
увеличен от 9 на 11 отбора.
Сред тях са трима новаци Локомотив (Мездра), Левски
(Левски) и Шумен 61 (Шумен). Останалите са актуалният вицешампион Пирин
64 (Гоце Делчев), бронзовият
медалист през миналия сезон Осъм (Ловеч), Чардафон
(Габрово), Спартак (Варна),
Локомотив (Горна Оряховица), Добруджа (Добрич),

Асти 91 (Хасково) и НСА
(София). Големият отсъстващ е шампионът на България през последните четири
сезона и 12-кратен първенец на страната Локомотив
(Варна), който прекратява
участието си по финансови
причини.
Съгласно Наредбата за
провеждане на държавните
първенства и турнири през
спортно-състезателната
2020/2021 г., отборите ще
играят помежду си по систе-

мата “всеки срещу всеки” на
разменено гостуване по програма, определена от Спортно-техническата
комисия
на БФХ (б. р. програмата за
есенния полусезон ще публикуваме в следващия брой).
Шампионатът ще стартира
на 19 септември и ще завърши на 19 декември.
При своя дебют в елита
при мъжете ХК Локомотив
ще разчита изцяло на хандбалисти от местната школа
- младежи до 19 г. и юноши
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старша възраст, заяви инж.
Георги Валентинов, председател на Управителния съвет
на клуба. Старши треньор на
отбора ще бъде Евгени Йоловски, а помощник-треньор
- Никола Кръстев. Представителният тим на мездренския клуб ще играе домакинските си срещи в спортната
зала на ППМГ „Акад. Иван
Ценов“ - Враца.
До този момент ХК Локомотив (Мездра) има пет
участия в „А“ РХГ при жените. През сезон 1988/89 г.
женският тим на клуба (с
треньор Емил Николов) се
състезава в елита под името
ЗТЕ - Мездра, а през периода
1991-1995 г. записва още четири сезона в най-горното
ниво на българския хандбал
под името Локомотив-Елмаз
(Мездра), отново с наставник Емил Николов.
От 1971 г. насам мъжкият
отбор на ХК Локомотив, с
малки прекъсвания, е редовен участник в първенствата
на „Б” РХГ.
Община Мездра пожелава успех на мездренските
хандбалисти при техния
дебют в „А“ Републиканска
хандбална група - мъже!
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54 ДИП ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ
Завърши 54-ото Държавно индивидуално първенство (ДИП) по кореспондентен шах. В турнира, който се проведе през периода 1 октомври
2019 г. - 15 август 2020 г., взеха участие 8 състезатели от София, Мездра, Монтана и Сливен.
След изключително оспорвана надпревара шампион на България стана 84-годишният ветеран
IM Александър Давидов (ICCF Ratings 2354) с
резултат 4,5 точки от 7 партии - актив, натрупан
след 2 победи и 5 ремита.
Със същия точков актив и с еднакви допълнителни показатели, но играл с белите фигури в
директния двубой помежду им, сребърния медал
спечели ССМ Данаил Димитров (ICCF Ratings
2308). На трето място се нареди 19-годишният
Дейвид Стефанов (ICCF Ratings 2286) с 4 т. (1
победа и 6 ремита), колкото събра и класиралият
се на четвърто място ССЕ Александър Парушев
(ICCF Ratings 2306), който обаче е с по-лош показател Зонеборн - Бергер (SB).
Челната шестица допълниха други двама представители на ШК Локомотив (Мездра) - CCM
Тошко Кирков (ICCF Ratings 2329) с 3,5 т. (7 ремита) и Ивайло Гаврилов (ICCF Ratings 2294) с
3 т. (6 ремита и 1 загуба). Седми завърши двукратният шампион на България CCM Добри Семов (ICCF Ratings 2338) от Сливен с 3 т., а осми
е Димитър Гаврийски (ICCF Ratings 2199) от
Мездра с 1,5 т.

СКРЪБНА ВЕСТ

След продължително
боледуване на 26 август 2020 г. на 71-годишна възраст почина БОРИС ИЛИЕВ
ВУТОВ - кметски
наместник на с. Очиндол, община Мездра
през периода 19711982 г. и кмет на селото през периода 1992-2011 г.
Отиде си един трудолюбив, честен и скромен
човек, достойно извървял житейския си път,
който напълно заслужено се ползваше с уважение от страна на своите съселяни.
С кончината му Община Мездра загуби един
всеотдаен колега и общественик, допринесъл
много за развитието на родното си село.
Община Мездра изказва искрени съболезнования на близките и роднините на починалия!
Поклон пред светлата му памет!
ПОЧИВАЙ В МИР, БОРЕ!
За рождения си ден почерпиха:
• Светлин Попов, гл. специалист „Горско и селско стопанство“ - на 3 септември,
• Стела Митева, ст. експерт „Кадастър и регулация“ - на
6 септември.
В следващите дни рожденици са:
• Сашо Христов, бивш кметски наместник на с. Старо
село - на 11 септември;
• Десислава Костова, общински съветник - на 14 септември,
• Цветелина Христова, кметски наместник на с. Очиндол, на 15 септември,
• Полк. Ивайло Христов, бивш началник на РПУ - Мездра - на 15 септември,
• Инж. Розалина Георгиева, директор на Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ - на 16 септември,
• Христина Стоянова, общински съветник - на 17 септември,
• Гаврил Павлов, адвокат - на 17 септември,
• Иванчо Велчев, бизнесмен - на 18 септември,
• Светла Василева, кметски наместник на с. Злидол - на
18 септември,
• Мирчо Мирчев, общински съветник - на 23 септември,
• инж. Катя Рашкова, бивш гл. инженер на Община Мездра, на 24 септември;
• Иван Владимиров, музикант - на 24 септември

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 7 септември в 11:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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Краезнание

ОБЯВЯВАНЕТО НА МЕЗДРА ЗА ГРАД
Обявяването на Мездра
за град е значимо събитие в
най-новата история на община
Мездра, което увенчава десетилетните усилия на няколко поколения общински управници,
политически дейци и общественици древното селище край
крепостта „Калето“ да получи
градски статут.
Още в края на 20-те години на
XX век местните жители вече
имат самочувствието, че Мездра се развива като едно малко
градче - търговски, индустриален, транспортен, просветен и
културен център на повече от
30 села от Врачанска и Орханийска (Ботевградска) околии.
„Рядко има гара, която въ благоустройствено отношение да
е по-добре и да има по-добри
изгледи за въ бъдеще - четем
в първата писмена „История
на с. Мездра, Вратчанска околия“, датираща от 1928 г. (1)
Няма по-важенъ ж. п. възелъ,
икономически и стратегически центъръ въ Северозападна
България… Мездра расте и
напредва и ще се доближи до
онова значение, което е имала и
играла въ дълбока древностъ…
Бъдещето работи за нея, тя това
напълно заслужава!“, заключава първият историограф на селището Никола (Нино) Алипиев, директор на Прогимназия
„Тодор Балабанов“.
Първият опит Мездра да бъде
обявена за град е направен през
първата половина на 40-те години на миналия век. На 30
октомври 1943 г. Общинският
съвет (ОбС), оглавяван от кмета Иван Тошев, решава да помоли министър-председателя
Добри Божилов и министъра
на вътрешните работи и народното здраве Дочо Христов

„…да направятъ зависящето
предъ почитаемия Министерски съветъ за приемането на
с. Мездра на градъ Мездра.“
(2) „Кметътъ докладва, че с.
Мездра по своя външенъ видъ
- свидетелстват документите, - въ благоустройствено,
здравно, културно, просветно
и стопанско отношение надминава много провинциални
градове въ страната и напълно

на Великото народно събрание
(ВНС) и да ходатайства да се
издаде указ за обявяването на с.
Мездра за град.“ (4) В подкрепа
на това мотивирано искане са
изтъкнати редица аргументи:
оживено търговско-стопанско
средище, важен ж. п. и транспортен възел, индустриален,
административен и просветно-културен център и пр.
На 12 ноември 1949 г. вре-

Сградата на Мездренското селско общинско управление, 30-те-40-те год. на XX век.

носи белега на градъ…“ Сред
изтъкнатите мотиви за искането са наличието на държавни
и обществени учреждения, на
десетки търговски фирми, занаятчийски и индустриални
предприятия, на кооперативни
сдружения, учебни и здравни
заведения, нарастването на населението (около 3000 души в
800 домакинства със 780 сгради) и т. н. За съжаление, по
една или друга причина това
предложение не получава подкрепа от централната изпълнителна власт.
Три години по-късно, на 16
декември 1946 г., Общинският
народен съвет (ОбНС) решава
да се сформира делегация от
отечественофронтовските организации, О. Ф. комитет и др.,
водена от кмета Дамян Георгиев, която „да се яви в МВР и да
осветли министъра за нуждата
от прогласяването на Мездра за
град.“ (3) - мисия, която отново
не се увенчава с успех.
През есента на 1949 г. този въпрос отново е поставен на дневен ред. На 24 септември 1949
г. ОбНС, председателстван от
Никола Ваклинов, решава да
помоли Околийския народен
Никола Ваклинов - пред- съвет - Враца „да изготви моседател на ОбНС, кмет тивиран доклад до Президиума
на Мездра 1948-1954 г.

менната управа на Окръжния
народен съвет - Враца, като взема предвид, че „населението в
с. Мездра наброява над 6000
души, че е стопански център на
повече от 30 села, че е железопътен възел, че има голям брой
индустриални предприятия, че
има почти всички учреждения,
които се намират и в града, че
населението в грамадното си
болшинство е заангажирано
на работа в предприятията,
учрежденията, занаятчийските
работилници, кооперативните
и общински магазини и др., и
че същото е застроено с хубави масивни сгради, намира, че
искането е основателно“ (5),
поради което дава мнение пред
Президиума на ВНС Мездра да
бъде обявена за град.
Същевременно на 22 ноември 1949 г. ОбНС настоява
пред Околийския народен съвет - Враца да направи постъпки пред Президиума на ВНС с.
Мездра да бъде преименувано
в град… Сталино. Мотивите
за това решение са издържани
в типичната стилистика за ерата на „култа към личността“:
„Намираме, че името Мездра
действително има своето историческо значение като важен стратегически център, но

днес при новата демократично
социалистическа обстановка,
която се създаде и извоюва с
цената на много наши скъпи
жертви и с неоценимата помощ
на Червената армия на Великия
Съветски съюз под ръководството на вожда и учителя на
цялото прогресивно човечество др. Сталин, необходимо е
и мездренското гражданство
да даде израз на вечна признателност за свободата, която
получихме с братската помощ
на Великия Съветски съюз и
особено в настоящия момент
при предстоящото честване на
70 рожден ден на др. Сталин.“
(6) Този характерен за времето
на тоталитаризма идеологически ход обаче среща неодобрението на висшите партийни
комунистически функционери
както на регионално, така и на
национално ниво.
Но с това опитите Мездра
да бъде преименувана по конюнктурни,
идеологически
причини не спират дотук. На
29 юли 1950 г. въпросът отново е поставен за разглеждане
на заседание на ОбНС. На
него председателят на съвета
Никола Ваклинов докладва, че
ЦК на БКП и Президиума на
Народното събрание са одобрили протокола на ОбНС за
обявяването на Мездра за град.
В последвалите разисквания
се констатира единодушно, че:
„…6. В Мездренското работничество името на БКП и нейния
секретар министър-председателя др. Вълко Червенков е на
особена висока почит и уважение; 7. Името на др. Червенков,
като най-верен и предан приятел на СССР и неговия вожд и
учител на цялото човечество и
на нашия народ др. Сталин, е
достатъчна гаранция за успешното завършване трудната борба за изграждане социализма
в нас и укрепване на мира; 8.
Името „Мездра“ не е свързано
с никакви исторически и други
събития и особености.“ (7)
Поради всичко това управата
на съвета, комитетът на БКП и
комитетът на ОФ “намират, че
името на селището ни следва
да бъде променено и новото
име, което следва да му се даде,
трябва да бъде свързано с върховните исторически усилия

Указ №435 от 26 август 1950 г. на Президиума на
1 (27) Народно събрание.

на българския народ и неговата
ръководна БКП да построим и
оздравим социализма в нас и
особено, имайки предвид единодушното желание на работничеството“, решават в бъдеще
Мездра да носи името град…
Червенков - в чест на тогавашния генерален секретар на ЦК
на БКП и министър-председател на България Вълко Червенков (1900-1980 г.).
С Указ №435 на Президиума
на 1 Народното събрание от
26 август 1950 г. Мездренската селска община е призната
за градска община (8) и така
Мездра става 110-ят град в
България (9). По това време
в административно-териториално отношение Мездра се
числи към Врачанска околия
(респ. окръг) и има около 6000
жители, а в състава на общината (освен града) влизат селата
Боденец, Брусен, Дърманци,
Крета и Ослен Криводол.
Въпреки
парламентарния
указ, който е подписан от
председателя на Президиума
на 1 (27) Народно събрание
Георги Дамянов, градската
управа прави още един опит
Мездра да смени името си като
получи антропонима на „видния държавник“ Вълко Червенков. На 25 декември 1950
г. управата на Градския народен съвет (ГНС) потвърждава
своето решение от 29 юли с. г.
„града ни да бъде преименуван на гр. Червенков“ и моли
Околийския народен съвет -

Враца „да ходатайства да бъде
удовлетворено искането на
гражданството.“ (10) В крайна
сметка разумът за пореден път
надделява и тази молба е оставена без последствие.
В заключение: Опитите за
преименуването на Мездра не
са изолиран случай, а са част
от печално известната през
периода 1949-1956 г. кампания
за масово „прекръстване“ на
десетки български селища, повечето от които получават имената на видни комунистически
функционери. Нарицателни
примери в това отношение са
преименуването по онова време на Варна в гр. Сталин, Перник - Димитрово и Шумен - Коларовград.
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