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МЕЗДРА, 24 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. - 14 ЯНУАРИ 2021 г.

ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ
по случай Рождество Христово и Нова годинапо случай Рождество Христово и Нова година

Уважаеми съграждани, 
Изпращаме една нелека година, която ни изправи пред 

огромно, непознато до този момент предизвикателство 
- пандемията от Covid-19. Предизвикателство, което 
промени драстично нашето ежедневие. 

Но което ни даде шанс да преосмислим кое е важно 
за нас, да пренаредим своите приоритети. Върна ни то-
плината на семейния уют, божествения дар от живото 
общуване с близките ни, радостта от малките неща в 
живота. 

Научи ни да ценим човешкото здраве, да си помагаме, 
да бъдем съпричастни към тези, които се нуждаят от 
подкрепа. 

Все полезни, мъдри уроци, които не бива да забравя-
ме, дори когато времената на изпитания отминат. За да 
излезем от тях още по-силни, солидарни и обединени 
от всякога. Защото ключът към успеха е в единството. 

Приемете най-сърдечните ми пожелания за здраве, 
благополучие и по-честити дни! 

Нека Рождество Христово да донесе разбирателство и 
мир помежду ни! 

Да бъдем благодарни за всичко, което имаме и с добра 
мисъл, с надежда и вяра в позитивното да посрещнем 
2021 година! 

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ  ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ  
ПРАЗНИЦИ! ПРАЗНИЦИ! 

Иван Аспарухов, 
Кмет на община Мездра

ПЛОЩАДЪТ В ЗВЕРИНО ПЛОЩАДЪТ В ЗВЕРИНО 
ЩЕ ПРИДОБИЕ НОВ ОБЛИКЩЕ ПРИДОБИЕ НОВ ОБЛИК

С Постановление №360/ 
10.12.2020 г. Министер-
ският съвет одобри допъл-
нителни трансфери по бю-
джетите за 2020 г. на 146 
общини у нас в общ размер 
на около 264 млн. лв. Це-
левите средства са пред-
назначени за финансиране 
изпълнението на значими 
инфраструктурни проекти 
в социалната и техническа-
та инфраструктура - рекон-
струкция, рехабилитация 
и ремонт на улична мрежа 
и общински пътища, доиз-
граждане и основен ремонт 
на водопроводни мрежи, 
изграждане на спортни и 
детски площадки, ремонт и 
възстановяване на централ-

ната част на населени 
места, ремонт на дет-
ски градини, училища 
и читалища. 

Сред общините, кои-
то ще получат допъл-
нителни трансфери по 
бюджетите си за тази 
година, е и Община 
Мездра. Одобрените 
средства за нашата 
община са в размер 
на 610 000 лв. С тях 
ще бъде реализиран 
проект за изгражда-
не, паркоустрояване 
и благоустрояване на 
централното площад-
но пространство в кв. 73 по 
плана на с. Зверино. 

По този повод кметът 

Иван Аспарухов благодари 
публично на правителство-
то за отпуснатите на Общи-
на Мездра допълнителни 

средства. „Благодаря 
на министър-предсе-
дателя Бойко Борисов, 
на министъра на ре-
гионалното развитие 
и благоустройството 
Петя Аврамова и на 
министъра на финан-
сите Кирил Ананиев за 
оказаното съдействие 
за осигуряване на сред-
ства за изпълнение 
на проекта за рекон-
струкция на площада 
в най-голямото село в 
община Мездра“, заяви 
Аспарухов. 

С реализирането на този 
инвестиционен проект, 
който е изготвен още през 
м. май 2014 г., централно-
то площадно пространство 
в Зверино ще придобие 
напълно нов, съвременен 
облик. По този начин из-
пълняваме и поетия от нас 
ангажимент да работим за 
подобряване на жизнената 
среда в нашата община - 
нещо, което ще продължим 
да правим и занапред. 

Убеден съм, че с подкре-
пата на централната власт 
съвместните усилия на Об-
щинската администрация 
и на Общинския съвет ще 
продължат да дават добри 
резултати и за в бъдеще.“ 

Весела Коледа!
Честита Нова година!

КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕКОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ

Анна, 3 г.Анна, 3 г. Косара и Преслава, 3 г.Косара и Преслава, 3 г.

Редакционният екип на 
Общински вестник „МЕЗДРА XXI ВЕК“

честити 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

И НОВАТА ГОДИНА
на всички свои читатели, 

абонати и дописници,
като им желае здраве, много 

любов и благоденствие!
  Нека доброто да озарява дните 
и усмивката да озарява лицата 

Ви през цялата 2021 г.! 

Скъпи ученици, родители и колеги,
нека Новата година бъде по-добра, изпълнена с незабравими 
моменти и успешни дела! Нека магията на коледната вечер 

влезе във вашите домове и ви донесе здраве, 
мир и благополучие!

Скъпи абитуриенти,
нека духът на Рождество Христово ви помогне 
да направите правилния избор за вашето по-на-

татъшно образование, за да сбъднете своите 
мечти! 

Весели празници!
Мариела Горанова, 

директор на СУ „Иван Вазов“ - Мездра

Педагогическият колектив 
на ОУ „Христо Ботев“ - Мездра

честити 
Коледните и Новогодишни 

празници 
на своите ученици и на техните 

родители 
с пожелание успехите да бъдат 

винаги на тяхна страна!
Бъдете здрави и благословени!

Весела Коледа и честита Нова година!
Иван Иванчев, директор на ОУ „Христо Ботев“ 

Педагогическият колектив 
на ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ - Мездра
честити настъпващите празници на 

своите ученици, на техните родители и 
на всички граждани на община Мездра!
Нека 2021 г. да ни донесе много здраве, 
щастие и нови успехи в образованието 

и науката!
Весело посрещане на Рождество 
Христово и на Новата година!

Галя Богданова, директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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160 ДЕЦА В НУЖДА ПОЛУЧИХА 160 ДЕЦА В НУЖДА ПОЛУЧИХА 
ПОДАРЪЧНИ ПАКЕТИ ЗА КОЛЕДАПОДАРЪЧНИ ПАКЕТИ ЗА КОЛЕДА

Дни преди Рождество Хри-
стово Община Мездра по-
лучи дарение от Фондация 
„АДРА България” - 160 пода-
ръчни пакети, предназначени 
за деца в неравностойно по-
ложение и ученици от основ-
ния курс на обучение. Благот-
ворителната инициатива се 
реализира за четвърта поред-
на година по проект „Деца 
помагат на деца“ („Aktion 
Kinder helfen Kindern“), парт-
ньор по който е хуманитарна-
та организация. 

Всеки от подаръчните паке-
ти съдържа ученически по-
собия, детски играчки, дрехи 
и лакомства, приготвени от 
деца и техните семейства от 
Германия за нуждаещи се 
деца от страните в Източна 
Европа. Съгласно волята на 
дарителя, пакетите се пре-
доставят въз основа на да-
нните за броя на децата от 
социално слаби семейства, 
подадени в Община Мездра 
от директорите на детските и 
учебните заведения. 

„За поредна година, въпре-

ки ограниченията, 
наложени в световен 
мащаб от пандемия-
та Covid-19, „АДРА 
България” и Общи-
на Мездра успяха 
заедно да зарадват 
за Коледа децата в 
нужда, каза по този 
повод Мариан Ди-
митров, директор 
на фондацията. Из-
казвам специални 
благодарности на 
екипа на отдел „Об-
разование, социални 
дейности и здраве-
опазване“ с ръково-
дител Елена Нанова, 
с който си партнира-
ме успешно от ня-
колко години.“ 

Миналата година 
Фондация „АДРА 
България” изненада 
приятно за Рождест-
во Христово 301 
деца в риск от об-
щина Мездра, по-миналата - 
323, а през 2017 г. - 290. Про-
ектът „Деца помагат на деца“ 

(„Children Helping Children 
Initiative“) се реализира у нас 
от 2017 г. насам. Благодаре-
ние на тази благотворителна 

кампания повече от 15 000 
български деца получиха 
подаръчни пакети за светлия 
християнски празник.

ТОПЪЛ ОБЯД ЗА МЕДИЦИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ
От началото на м. декември 

Община Мездра започна да 
доставя топъл обяд на меди-
ците от Многопрофилната 
болница за активно лечение в 
града, които са на първа ли-
ния в борбата с Covid-19. Ле-
карите, медицинските сестри 
и санитарите от ковид отде-
лението и от Отделението по 
анестезиология и интензив-
но лечение, които са дневна 
смяна и лекуват пациенти с 
коронавирусна инфекция, 
вече получават всеки работен 
ден за обяд топла храна, при-
готвена в местен ресторант. 

Това е поредният жест на 

съпричастност и подкрепа 
от страна на Община Мездра 
към медиците на първа ли-

ния. В края на миналия месец 
Общината дари на лечебното 
заведение лични предпазни 

средства - защитни гащери-
зони, предпазни шлемове и 
ръкавици, а преди това под-
помогна финансово болни-
цата за закупуване на диха-
телен апарат, необходим за 
лечението на пациенти, които 
се нуждаят от интензивно ле-
чение. Служители в Общин-
ската администрация, кме-
тове и кметски наместници 
на населени места и жители 
на с. Злидол пък направиха 
лични дарения за закупуване 
на мобилен рентгенов апарат 
тип „Кугел“, необходим за 
Отделението по образна ди-
агностика.

ЯНА РУПЕВА С НАГРАДА „ВДЪХНОВЕНИЕ 
НА ГОДИНАТА“ 

На онлайн церемония, състо-
яла се в Международния ден за 
правата на човека - 10 декември, 
бяха огласени традиционните 
правозащитни награди „Човек на 
годината“ на Българския хелзинк-
ски комитет (БХК). На нея бяха 
връчени виртуално 10 награди на 
личности и организации, които 
имат съществен принос и актив-
ност през изминалата година за 
утвърждаване на човешките пра-

ва, за защита на животните и за 
опазване на природата у нас. 

Специалната награда „Вдъхно-
вение на годината“ 2020 заслужи 
Яна Рупева - директор на Фонда-
ция „Проект Северозапад“, с коя-
то Община Мездра работи съв-
местно вече повече от 5 години. 
„Наградите „Човек на годината“ 
са отличия за смелите и сърцати 
хора и инициативи, които са се 
борили за по-добро общество по 

вдъхновяващ начин през изми-
налата година, написаха по този 
повод в социалната мрежа от 
фондацията. Това е признание за 
нашите мечти и амбиция да бъ-
дем в полза на възрастните хора 
и хората с интелектуални затруд-
нения.“ 

Целта на „Проект Северо-
запад“ е да развие устойчиви 
социални услуги и подкрепа за 
възрастни хора, като паралелно 
с това развие местен капацитет. 

Мисията на фондацията е хо-
рата от Северозапада да живеят 
достойно, възрастните да имат 
своята независимост, а младите - 
възможности за развитие. Преди 
една година фондацията разкри 
патронажна кухня в с. Люти-
брод, която осигурява топла хра-
на на възрастни хора от района 
на Искърското дефиле. Създаде 
и трудотерапевтична работилни-
ца за младежи с интелектуални 
затруднения.

ЛЕТОПИС 2020  
* По традиция, установена от Община Мездра в началото на този век, десетки 

жители и гости на гр. Мездра се събираха в новогодишната нощ на пл. „Бълга-
рия“, за да посрещнат заедно настъпването на 2020 г. 

* За поредна година честването на големия християнски празник Кръщение 
Господне в с. Зверино се превърна в истински триумф на вярата и съхранените 
традиции. Благодарение на родолюбиви българи, начело с журналиста Борис-
лав Радославов, навръх Йордановден бе извършен за здраве ритуал по спася-
ване на Богоявленския кръст, съчетан за четвърти път с мъжко хоро в ледените 
води на река Златица. В инициативата се включиха повече от 50 смелчаци. 
Кръстът „спаси“ новоизбраният кмет на селото Стоян Петров. В Мездра кръстът 
навръх Богоявление извади от Искъра 22-годишният Иван Иванов. 

* Най-ревностните вярващи се събраха на Ивановден в мездренския храм 
„Св. Георги“, за да вземат молитвено участие в Архиерейската св. литургия, 
отслужена от Врачанския митрополит Григорий по повод големия християнски 
празник Събор на св. пророк Йоан Кръстител и Предтеча Господен.

* На своята януарска сесия Общинският съвет (ОбС) прие бюджета на Общи-
на Мездра за 2020 г. Неговата финансовата рамка е приблизително 19 млн. лв., 
което е с около 3 млн. лв. повече от миналогодишния.

* Рекорден брой любители на планинското бягане - 87, взеха участие в чет-
въртото издание на състезанието „Крета Рън”, което се проведе през м. януари 
в околностите на с. Крета. Победители в отделните възрастови категории стана-
ха: юноши до 18 г. - Николай Павлов, девойки до 18 г. - Теодора Тончева, мъже 
от 19 до 39 г. - Николай Николов, жени от 19 до 39 г. - Елена Димитрова, мъже 
от 40 до 49 г. - Цветко Митов, жени от 40 до 49 г. - Гергана Малчева, мъже 50+ - 
Генади Чуканов и жени 50+ - Дани Еленкова. 

* Най-добрата българска атлетка в бяганията на дълги разстояния Милица 
Мирчева (СК „Атлет“) беше определена за Спортист №1 на община Мездра за 
2019 г. „Треньор на годината“ за рекордния десети пореден път стана нейният 
наставник Йоло Николов. Отличието за „Отбор на годината“ заслужиха юношите 
мл. възраст на ХК Локомотив с треньор Евгени Йоловски. 

* С богата литературно-музикална програма в навечерието на Трифон Заре-
зан в Археологически комплекс „Калето“ за шеста поредна година се проведоха 
традиционните Дионисиеви празници. 

* По отколешна традиция на 14 февруари лозарите и винопроизводителите от 
нашия край празнуваха Трифон Зарезан. По подобаващ начин празникът беше 
отбелязан в планинското село Типченица - със зарязване на лозовите масиви в 
местността „Гложето“, стопанисвани от Винарна „Типченица“ с управител Велин 
Джиджев. 

* Два медала спечелиха мездренските атлети на 25-ата Балканиада за мъже и 
жени в зала, която се проведе на 15 февруари в Истанбул, Турция. Митко Ценов 
(СК Атлет) стана вицешампион на полуострова в дисциплината 1500 м, а Йоло 
Николов заслужи бронзово отличие на 3000 м. 

* С поклонение пред бюст-паметника на Васил Левски на 19 февруари граж-
данството на Мездра почете паметта на Апостола на свободата. Възпоменател-
ната проява беше посветена на 147-ата годишнина от гибелта на националния 
герой.

* За трета поредна година стотици родолюбци от района на Искърското дефи-
ле се събраха в с. Зверино, за да отбележат заедно Националния празник - 3 
март, и да се присъединят към общобългарската инициатива „Пробуждане с 
хоро“. Организатори на събитието бяха кметствата в Зверино, Игнатица и Осел-
на, със съдействието на местните читалища.

* С общоградско тържество на градския площад на 3 март жители и гости на 
Мездра почетоха 142-ата годишнина от Освобождението на България от осман-
ско иго. 

* Навръх националния празник в Мездра се проведе XVIII Републикански шо-
сеен пробег „3 март”. В него взеха участие над 160 атлети от 21 спортни клуба 
от цялата страна, както и от четири градски училища. Те се съревноваваха на 
дистанции от 300 до 5000 м, разделени в 7 възрастови категории. 

* В условията на извънредно положение в страната, на 6 май чествахме 
празника на града - Гергьовден. Той е обявен за Ден на Мездра през 1992 г. с 
решение на ОбС, съобразно традицията до 9.09.1944 г., тъй като на този ден е 
храмовият празник на църквата „Св. Георги Победоносец“ и съборът на селище-
то. По повод тройния празник на пл. „България“ се състоя ритуал по издигане на 
националния трибагреник, знамето на Община Мездра и флага на ЕС. 

* Макар и без традиционните празнично шествие и детско утро, поради извън-
редната епидемична обстановка у нас, отбелязахме на 24 май отбелязахме и 
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. На офи-
циална церемония Община Мездра награди с грамоти и финансови поощрения 
повече от 80 ученици с изявени дарби и творчески заложби за постигнати от тях 
успехи на международно и национално ниво.

* На заседанието си през м. май Общинският съвет прие Програма за упра-
вление на община Мездра през мандат 2019-2023 г., разработена и внесена за 
разглеждане от кмета Иван Аспарухов. 

* На 2 юни почетохме паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата 
и независимостта на България. Това стана с официална церемония, посветена 
на 144-ата годишнина от подвига на Ботевата чета. На 3 юни в м. „Рашов дол“ 
родолюбиви българи почетоха паметта на 12-те Ботеви четници, загинали на 
това свято място през бунтовната 1876 г. Ботйови дни 2020 завършиха същия 
ден вечерта в Зверино с възпоменателна проява, организирана от местното 
кметство и читалище.

* През м. юни трима читалищни деятели бяха удостоени със званието „Поче-
тен член на НЧ „Просвета 1925“ - Мездра. Решението бе взето на годишното 
отчетно събрание на читалището. Високото отличие получиха един от основа-
телите и първи председател на просветно-културната институция Стоян Чорба-
нов (1865-1945) - посмъртно, първият хореограф на танцовия състав Теменужка 
Тинчева (р. 1932 г.) и дългогодишният секретар на читалището Елза Митова (р. 
1949 г.).

* Повече от 70 родолюбиви българи от Игнатица, Осеновлаг, Зверино, Мез-
дра, Своге, Нови Искър и София се събраха на Черешова задушница в м. 
„Людска поляна” в Ржана планина, за да почетат паметта на най-младия Ботев 
четник - Александър х. Димитров Чендов (1860-1876). Той загива за Свободата 
на Отечеството през бунтовната пролет на 1876 г. едва на 16-годишна възраст. 
Участниците в поклонението, сред които имаше и деца, запалиха по свещичка и 
поднесоха цветя пред неговия паметник.

* През м. юни в Регионалния исторически музей беше открита съвместна из-
ложба на Художествена галерия „Иван Фунев“ - Враца и на Градска художестве-
на галерия - Мездра по повод 120 години от рождението на проф. Иван Фунев 
(1900-1983), патрон на врачанската галерия. А в деня, в който се навършиха 120 
г. от рождението на скулптора - 24 юли, в родното му село на Горна Бешовица 
бяха наградени участниците в пленера по живопис „Юбилейно за проф. Иван 
Фунев”, организиран от Община Мездра. 

* На 1 юли Археологически комплекс „Калето“ навърши 7 години от своето 
създаване. Той е изграден през периода 2011-2013 г. по проект „История, кул-
тура и природата - туристическите атракции на община Мездра“, реализиран от 
Община Мездра със средства по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В рам-
ките на празничната програма за четвърти път в комплекса се проведоха Дни на 
приключенското и планинарско кино „Ехо от Банско филм фест“. 
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В изпълнение на Програма-
та за управление на община 
Мездра за мандат 2019-2023 
г., през първата година от 
мандата Община Мездра ра-
боти целенасочено за подо-
бряване на жизнената среда в 
съставните села на общината, 
защото те в най-голяма сте-
пен бяха неглижирани през 
предходните четири години. 
В тази връзка, през 2020 г. 
беше извършен ремонт на 
23 улици в 19 населени мес-
та, на един общински път и 
на една спортна площадка, 
включени в Инвестиционна-
та програма за т. г. За тяхното 
реализиране бяха инвестира-
ни близо 1 000 000 лв. - целе-
ва субсидия от държавата за 
капиталови разходи и собст-
вени средства. 

♦ Изпълнени обекти от 
Инвестиционната програ-
ма на Община Мездра за 
2020 г.: 

• Ремонт на ул. „Искър“, ул. 
„Петко Каравелов“ и улица в 
района на пазара в гр. Мез-
дра. 

• Ремонт на ул. „Батак“ и на 
ул. „Партизанска“ в с. Горна 
Кремена. 

• Ремонт на ул. „Георги Ди-
митров“ и ул. „Христо Бо-
тев“ в с. Руска Бела. 

• Ремонт на ул. „Дружба“ в 
с. Боденец. 

• Ремонт на ул. „Лозенец“ в 
с. Върбешница.  

• Ремонт на пътя за гробищ-
ния парк в с. Горна Бешови-
ца. 

• Ремонт на ул. „Любен Ка-
равелов“ в с. Долна Кремена. 

• Ремонт на ул. „Георги Бен-
ковски“ в с. Дърманци. 

• Ремонт на ул. „Йордан 
Куртев“ в с. Елисейна. 

• Ремонт на ул. „Васил Лев-
ски“ в с. Игнатица. 

• Ремонт на ул. „Девети сеп-
тември“ в с. Кален. 

• Ремонт на ул. „Искър“ в с. 
Крапец.  

• Ремонт на ул. „Лалю Шир-
ков“ в с. Крета. 

• Ремонт на ул. „Васил Лев-
ски“ в с. Лик. 

• Ремонт на ул. „Иван Йор-
данов“ в с. Лютидол.

• Ремонт на ул. „Александър 
Стамболийски“ в с. Очиндол. 

• Ремонт на ул. „Камен Вач-
ков“ в с. Ребърково. 

• Ремонт на ул. „Девети сеп-
тември“ в с. Старо село. 

• Ремонт на ул. „Св. св. Ки-
рил и Методий“ в с. Типче-
ница. 

• Ремонт на пет участъка 
от IV-класния общински път 
Боденец - Върбешница. 

• Ремонт на спортна пло-
щадка в с. Царевец. 

Общ размер на инвестира-
ните средства - 963 774,42 
лв.

Бяха реализирани и три 
обекта от Инвестиционната 
програма за 2019 г. на обща 
стойност около 100 хил. лв.: 

♦ Изпълнени обекти от 
Инвестиционната програ-
ма на Община Мездра за 
2019 г.:  

• Благоустрояване на три 
междублокови пространства 
в гр. Мездра - бл. 5 и 6 в кв. 
101, в кв. 5 и бл. „Леденик 1“. 

Общ размер на инвестира-
ните средства - 99 931 лв. 

***
Същевременно със собст-

вени средства на Община 
Мездра през 2020 г. ОбП 
„Чистота“ извърши ремонт 
на повече от 30 строителни 

обекта в съставните села на 
общината и в гр. Мездра и 
предприе ефективни дейст-
вия за премахване на над 
20 нерегламентирани сме-
тища на територията на 
общината: 

• Вътрешен ремонт на Дет-
ска градина - с. Моравица. 

• Основен ремонт на Храм 
„Св. арх. Михаил“ - с. Крета. 

• Основен ремонт на Клуб 
на пенсионера - с. Люти-
брод. 

• Вътрешен ремонт на 
Кметство Дърманци, Кмет-
ство Лютидол, Кметство 
Моравица, Кметство Ребър-
ково и Кметство Руска Бела. 

 • Ремонт на покривите на 
Кметство Долна Кремена, 
Кметство Лютиброд, Кмет-
ство Ослен Криводол и 
Кметство Типченица. 

• Изграждане на канализа-
ция и на вътрешна тоалетна 
в Кметство Лик. 

• Ремонт на покрива на 
Детска градина - с. Долна 
Кремена

• Почистване на отводните-
лен канал в с. Брусен. 

• Изграждане на подпорна 
стена и на фундамент на па-
раклис в с. Очиндол. 

• Направа на автоспирка в 
с. Злидол. 

• Почистване на нерегла-
ментирани сметища в зем-
лищата на с. Боденец, Игна-
тица, Зверино, Крапец, Лик, 
Лютиброд, Моравица, Ослен 
Криводол, Ребърково и др. 

• Почистване на язовири 
(сух и мокър откос на сте-
ни, преливници и оттоци - с. 
Долна Кремена, с. Крапец, 
с. Ослен Криводол и с. Ца-
ревец. 

• Почистване на речни ко-
рита и дерета - р. Моравеш-
ка, р. Боденска и Сърнин 
дол. 

• Ремонт на покрива на по-
ликлиниката в гр. Мездра. 

• Изграждане на канализа-
ция за отпадни води на ул. 
„Роза“.

• Ремонт на спортната пло-
щадка в СУ „Иван Вазов“. 

• Ремонт на Къмпинг „Ша-
бла“. 

• Изкърпване на улици и 
ремонт на тротоари в гр. 
Мездра. 

• Изкърпване на участъци 
от общинската пътна мре-
жа, почистване на канавки и 
банкети. 

• Основен ремонт на по-
крив, автоработилница и 
склад, топлоизолация на 
фасадата на администра-
тивната сграда и ремонт на 
оградата на базата на ОбП 

“Чистота“. 
***
През 2020 г. бяха изпълне-

ни или стартира изпълнение-
то на следните инвестицион-
ни проекти с европейско и 
национално финансиране:  

♦ По Оперативна про-
грама „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. 

• Успешно приключи, въ-
преки сериозните финансо-
ви корекции, наложени на 
предишното ръководство на 
Община Мездра от Управля-
ващия орган на Програмата, 
на Проект „Въвеждане на 
мерки за енергийна ефек-
тивност в една общинска 
сграда и четири многофа-
милни жилищни сгради 
в гр. Мездра“. По проекта 
бяха санирани три жилищни 
блока на ул. „Христо Ботев“ 
№2, на ул. „Христо Ботев“ 
№43 и на ул. „Дунав“ №3-5 с 
общо 81 апартамента, къща 
на ул. „Сердика“ №7 и адми-
нистративната сграда на об-
щинския пазар. Бюджет на 
проекта - 969 426 лв. с ДДС, 
от които 839 221 лв. БФП 
и 130 205 лв. наложени фи-
нансови корекции за смет-
ка на общинския бюджет.

• Завърши, въпреки сери-
озните финансови корекции, 
наложени на предишното 

ръководство на Община 
Мездра от Управляващия 
орган на Програмата, изпъл-
нението на Проект „Нови 
услуги за децата на Мездра 
и техните семейства“, чрез 
който ще бъде разкрит Цен-
тър за обществена подкрепа 

и Дневен център за подкрепа 
на деца с увреждания и тех-
ните семейства. Бюджет 
на проекта - 650 985 лв. с 
ДДС, от които 449 457 лв. 
БФП и 201 528 лв. наложе-
ни финансови корекции за 
сметка на общинския бю-
джет.

♦ По Програма за разви-
тие на селските райони 
2014-2020 г.:

• Успешно приключи из-

пълнението на Проект „Ре-
конструкция и рехабили-
тация на части от уличната 
мрежа в гр. Мездра“. Бю-
джет на проекта - 2 217 
295 лв. с ДДС. 

• В напреднал етап са стро-
ително-монтажните работи 
по Проект „Реконструк-
ция и рехабилитация на 
водоснабдителни системи 
и съоръжения в агломера-
ции с под 2 000 е. ж. на те-
риторията на община Мез-
дра“. Бюджет на проекта 
- 5 374 247 лв. без ДДС. 

• Стартира изпълнение-
то на Проект „Ремонт и 
реконструкция на Парк 
„Алеята“, V и VI участък, 
гр. Мездра“. Бюджет на 
проекта - 725 985,54 лв. без 
ДДС. 

• В процес на изпълнение 
е Проект „Изграждане 
на мултифункционал-
но спортно игрище УПИ 
VII697, кв. 68, с. Долна 
Кремена, община Мездра, 
област Враца“. Бюджет 
на проекта - 95 746 лв. без 
ДДС. 

♦ По Програма за тран-
сгранично сътрудничест-
во Interreg V-A Румъния - 
България 2014-2020 г. 

• Приключи изпълнение-
то на Проект „Добре до-
шли в Средновековието“ 
(„Welcome to The Middle 
Ages“), реализиран от Об-
щина Мездра, в качеството й 
на водещ партньор, съвмест-
но с Община Добрословени, 
Румъния, в качеството й на 
партньор по проекта. Общ 
бюджет на проекта - 495 
103,46 евро, от които бю-
джет на Община Мездра - 
251 830,36 евро. 

• В заключителен етап е 
изпълнението на Проект 
„Съвместни усилия сре-
щу природните бедствия“ 
(„Joint Efforts Against 
Natural Disasters”), реали-
зиран от Община Мездра, в 
качеството й на водещ парт-
ньор, съвместно с Жандар-
мерийската служба на окръг 
Мехединци, Румъния, в ка-
чеството й на партньор по 
проекта. Общ бюджет на 
проекта - 937 151,73 евро, 
от които бюджет на Об-
щина Мездра - 453 175,58 
евро. 

Продължава на стр.4
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Продължава от стр. 3
През 2020 г. в община Мез-

дра бяха реализирани редица 
значими за местната общ-
ност социални проекти: 

♦ По Оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020 г. 

• Проект „Патронажна 
грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в община 
Мездра“ по Процедура “Па-
тронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания - 
Компонент 2” - предоставяне 
в продължение на една година 
на почасови мобилни здрав-
но-социални услуги на 92-ма 
потребители от гр. Мездра и 
от 10 села в общината. По про-
екта са назначени 17 домашни 
помощници, 1 медицинска се-
стра, 1 психолог, 1 социален 
консултант и 1 шофьор. 

• Проект „Патронажна 
грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в община 
Мездра“ по Процедура „Па-
тронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания - 
Компонент 3” - доставка на 
хранителни продукти и про-
дукти от първа необходимост 
(вкл. лекарства) на 142-ма 
потребители - възрастни хора 
в невъзможност за самооб-
служване, лица с увреждания 
и хора в риск. По проекта са 
назначени 17 социални асис-
тента и 1 диспечер. 

• По Проект „Обучение и 
заетост за младите хора“ - 

осигурена е заетост на 5 лица. 
• По Проект „Обучение и 

заетост“ - осигурена е заетост 
на 51 лица. 

• Проект „Приеми ме“ - 3 
деца в риск са настанени в 
приемни семейства. 

♦  Целева програма „Топъл 
обяд у дома  в условията на 
извънредна ситуация - 2020 
г.“ - осигурено е приготвяне и 
доставка на топъл обяд на 170 
уязвими лица от гр. Мездра и 
от 16 съставни села на общи-
ната, които са в невъзможност 
да задоволят ежедневните си 
потребности от храна, лекар-
ства и вещи от първа необхо-
димост в условията на извън-
редна ситуация в страната. 

♦ Програма „РОМАКТ“ - 
раздадени са 299 хранителни 
и санитарни пакети на лица 
от уязвими групи. По същата 

програма Община Мездра има 
одобрен Проект „За по-кра-
сива и приветлива среда за 
отдих, спорт и забавление за 
децата и общността в с. Мо-
равица“ на обща стойност 4 
951,80 евро. 

♦ С дарения, предоставени 
от Фондация „АДРА Бълга-
рия“ - на два пъти бяха подпо-
могнати с трайни хранителни 
продукти 100 крайно нужда-
ещи се от гр. Мездра и от 22 
села в общината. Раздадени 
са и 160 подаръчни пакета за 
Коледа, предназначени за деца 
в неравностойно положение и 
ученици от основния курс на 

обучение. 
♦ По Закона за лична по-

мощ - 282 лични асистенти 
обслужват 282 потребители от 
община Мездра. 

♦ По Националната про-
грама „Предоставяне на  
грижа в домашна среда“ - 9 
домашни помощници обслуж-
ват 10 потребители. 

♦  По Регионалната програ-
ма за заетост - осигурена е за-
етост на 9 лица. 

♦ По Националната про-
грама „Заетост и обучение 
на хора с трайни уврежда-
ния“ - осигурена е заетост на 
2 лица. 

♦ По Националната про-
грама „Помощ за пенсиони-
ране“ - осигурена е заетост на 
2 лица. 

♦ По Целева програма за 
подпомагане образовател-
ния процес на децата и мла-
дежите, настанени в соци-
ални услуги, делегирана от 
държавата дейност от рези-
дентен тип на територията 
на страната и домове за деца, 
лишени от родителска гри-
жа от I до XII клас - закупени 
са 15 лаптопа и 3 принтера за 
потребителите в ЦНСТ №1, 
№2 и №3 в Комплекс социал-
ни услуги за деца и лица с ув-
реждания - гр. Мездра. 

***

♦ В сферата на културата и 
спорта: 

• Въпреки ограниченията, 
наложени от Covid-19, през 
2020 г. културният кален-

дар на община Мездра беше 
обогатен чрез възраждане на 
традиционни културни про-
яви с национални измерения 
- Национален литературен 
конкурс за разказ „Дядо Йоцо 
гледа“, Симпозиум по скулп-
тура, теренни археологически 
проучвания на античната и 
средновековна крепост „Ка-
лето” в гр. Мездра, Дни на 
приключенското и планинар-
ско кино „Ехо от Банско филм 
фест“ и др. 

• В условията на извънредна 
ситуация се проведоха редица 
знакови културни събития. 
Като например, честване на 
70-годишнината от обявя-
ването на Мездра за град, 
Първи национален фолкло-
рен фестивал „Хорцето на 

Дефилето“, Шести фестивал 
на средновековните тради-
ции, бит и култура „Калето 
- Мездра 2020“, Пленер по 
живопис „Юбилейно за проф. 
Иван Фунев“ и др. 

• Спортно-туристическият 
календар на община Мездра 
беше обогатен чрез възраж-
дане на футболния турнир 
за деца Мемориал „Семко 
Горанов”, стартиране на об-
щинска аматьорска лига по 
мини футбол и организирано 
изкачване от местните турис-
ти на планински първенци в 
България.     

• Финансово беше подпо-
могната дейността на читали-
щата, на пенсионерските и на 
спортните клубове в община 
Мездра. 

*** 
През м. октомври 2020 г. Об-

щина Мездра беше удостоена 
от Националната платформа 
на партньорите за добро де-
мократично управление със 
сертификат за присъждане 
на Европейски етикет за ино-
вации и добро управление 
2020-2022 г. Удостояването 
с тази престижна награда на 
Съвета на Европа е признание 
за постигнато високо качест-
во на управление от страна 
на Община Мездра, съгласно 
утвърдения европейски стан-

дарт, основан на принципите 
за иновативно и добро упра-
вление на местно ниво.

В заключение: През първа-
та година от мандат 2019-2023 
г. беше положено началото на 
устойчиво развитие на общи-
на Мездра чрез осигуряване 
на финансова стабилност на 
общината, реализиране на 
значими за местната общ-
ност инвестиционни проекти, 
разширяване на вида и обема 
на социалните услуги, пре-
доставяни на уязвими лица 
и семейства, подпомагане на 
местния бизнес в условията 
на Covid-19, подобряване ад-
министративния капацитет на 
Общинската администрация 
и на обслужването на гражда-
ните, обогатяване на култур-
ния и на спортния календар. 

През следващите три годи-
ни от мандата Община Мез-
дра ще продължи да работи 
последователно, в диалог с 
гражданското общество и 
бизнеса, за  възраждане на на-
селените места чрез подобря-
ване на условията за живот в 
тях, осигуряване на трудова 
заетост, привличане на външ-
ни инвестиции и ангажира-
ност към ежедневните про-
блеми на хората от общината. 

Иван Аспарухов, 
Кмет на община Мездра
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В следващите дни рожденици са:
• Цветелин Цветанов, оператор в bTV - на 23 декември, 47 г.
• Коно Жилковски, бивш кмет на с. Моравица - на 27 декември, 60 г.
• Николай Панчев, строителен предприемач - на 2 януари, 70 г. 
• Мирослав Веселинов,  бизнесмен - на 2 януари, 51 г.
• Венцислав Антов, бивш кмет на с. Игнатица - на 6 януари, 70 г. 
• Александър Александров, директор на НАП - Враца - на 13 януари, 65 г.
• Цветелина Стоянова, гл. експерт в Център за услуги и информация на гражданите 
- на 13 януари. 

ЛЕТОПИС 2020  
* В деня, в който се навършиха 170 години от рождението на Патриарха 

на българската литература Иван Вазов - 27 юни, бяха наградени призьор-
ите в IX Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа”, ор-
ганизиран от Община Мездра, СБП и едноименния туристически комплекс 
край с. Очиндол, където преди 15 години беше открит паметник на Вазовия 
герой.

* От 7 юли до 7 август се проведе VII Симпозиум по скулптура “Мездра 
2020”. В биеналето взеха участие петима скулптори. Творбите, изработени 
по време на симпозиума, бяха експонирани в зелените площи на десния 
бряг на р. Моравешка и на пл. „Калето“: „InSideOutSideIn” (“ВътреВънВъ-
тре“) на Рафаил Георгиев-Рафо от София, „Изгрев над река Искър“ на Те-
одор Дъскотлиев от Полски Тръмбеш, “Живият храм“ на Милен Василев от 
Враца, „Връзка с природата“ на Иван Стоянов от Ямбол и „Ритъм“ на Кирил 
Георгиев от Казанлък. 

* С поклонение пред бюст-паметника на Васил Левски на 18 юли почето-
хме паметта на Апостола на българската свобода. Възпоменателната проя-
ва бе посветена на 183-ата годишнина от рождението на безсмъртния иде-
олог и организатор на националноосвободителното движение през XIX в. 

* За 22-ра поредна година Община Мездра организира през лятото 
плувен курс за учениците от I до VII клас. В него се включиха  повече от 100 
деца от градските училища, разпределени в четири смени. В края на всяка 
смяна участниците в курса получиха сертификат за успешно завършено 
обучение, който удостоверява придобитото от тях ниво на плувни умения.

* Милица Мирчева (СК Атлет) спечели бронзов медал в индивидуалната 
надпревара при жените и сребърно отличие в отборното класиране на IX 
Балкански шампионат по полумаратон, който се проведе през м. август в 
Загреб, Хърватска. 

* През спортно-състезателната 2020/21 г. мъжкият отбор на ХК Локомо-
тив (Мездра) за пръв път в история на клуба се състезава в „А“ РХГ. През 
есенния дял от шампионата тимът на мездренските хандбалисти, който е 
съставен от младежи до 19 г. и юноши старша възраст, заема осмо място в 
класирането на полусезона.  

* С поредица от културни и спортни събития през м. септември чествахме 
70-годишнината от обявяването на Мездра за град. Сред тях бяха празни-
чен концерт с участието на Ансамбъл „Мездра”, Ансамбъл „Хемус” - Враца, 
оркестър „Виво Монтана“, Светлин Миланов и Юри Крумов, Първият нацио-
нален фолклорен фестивал „Хорцето на Дефилето“, концерт на Илия Луков 
и на оркестър „Тракийско настроение“, Петият футболен турнир за деца 
Мемориал „Семко Горанов”, Шестият фестивал на средновековните тради-
ции, бит и култура „Калето - Мездра“, премиера на книгите на Цветко Стеев 
„Реч от сърцето на Стара Европа” и „Сказание за Сирм - Царят на Tриба-
лите” и самостоятелна изложба живопис на Снежана Петрова. Празниците 
„50 години Мездра град“ завършиха на 22 септември с честване на Деня на 
независимостта на България и със спортни прояви по повод Европейския 
ден без автомобили - велопоход до с. Долна Кремена и обратно, демон-
страция на екстремни спортове и състезание за майсторско управление на 
велосипед за ученици. 

* В навечерието на големия християнски празник Кръстовден в „столи-
цата“ на лозарството и винарството в община Мездра - Типченица, офи-
циално беше открит гроздоберът. Началото на беритбата кампания бе 
поставено в м. „Раве́нски дел“ в землището на планинското селище, в 
която Винарна „Типченица“ стопанисва 230 дка лозови масиви с уникалния 
регионален сорт Врачански мискет, Шардоне и Рубин.

* От 22-ри до 24-ти септември Община Мездра организира поредица от 
активности, с които за пръв път се присъедини към най-голямата инициати-
ва за балансирано хранене и активен начин на живот в България - „Нестле 
за Живей Активно! 2020“. 

* Повече от 150 самодейци - певици, танцьори и инструменталисти, взе-
ха участие в първото издание на Националния фолклорен фестивал „Пей, 
танцувай и в лудувай“, който се проведе на 26 септември в с. Моравица. 

* За пръв път, откакто отвори врати преди 7 години, Археологически 
комплекс „Калето“ бе огласен от оперна музика и популярни романтични 
мелодии. Това се случи на 1 октомври - Международен ден на музиката и 
Ден на поезията у нас. „Гвоздеят“ на програмата бяха сценичните изяви на 
оперната певица Маргарита Дамянова.

* В Деня на българската община - 12 октомври, Община Мездра беше 
удостоена със сертификат за присъждане на Европейски етикет за инова-
ции и добро управление 2020-2022 г. Това стана на официална церемония, 
която се състоя в резиденция „Бояна“. Кметът Иван Аспарухов получи от-
личието от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя 
Аврамова. Фондация „Проект Северозапад“ беше отличена от НСОРБ с 
награда „Партньор на общините“ в категорията „Средна община“ за парт-
ньорство й с Община Мездра при реализирането на социални проекти със 
значим принос за местна общност. 

* През м. октомври на античната и средновековна крепост „Калето“ се 
проведоха археологически проучвания. Тя бяха извършени със средства 
по Програмата за финансиране на теренни археологически проучвания и 
теренна консервация 2020 г. на Министерство на културата и със съдей-
ствието на Община Мездра. Директорът на РИМ - Враца Георги Ганецовски 
продължи проучването на праисторическите пластове от обекта, а неговият 
колега доц. д-р Сергей Торбатов от Националния археологически институт 
с музей при БАН - на културния пласт от римската епоха (II-IV в.). 

* С ден на отворените врати на 12 октомври Община Мездра и Общин-
ския съвет отбелязаха съвместно празника на българската община. По този 
повод в сградата на Общинската администрация гостуваха ученици от мез-
дренските училища и от с. Зверино. 

* През м. октомври ШК Локомотив за четвърти път в своята история стана 
шампион на България по кореспондентен шахмат. Тимът на мездренския 
клуб в състав: IM Александър Давидов, ССМ Тошко Кирков (кап.), ССМ 
Александър Парушев и ССМ Данаил Димитров, спечели XXI Държавно от-
борно първенство в тази разновидност на шахматната игра. 

* В навечерието на 1 ноември ликовете на светите равноапостоли Кирил 
и Методий украсиха фасадата на иновативно ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. 
Идеята е на директора на учебното заведение Галя Богданова, а родолю-
бивата инициатива беше реализирана от художника Евгени Кучков. 

* По случай Деня на народните будители Община Мездра връчи възпо-
менателни плакати за принос в развитието на читалищната дейност в об-
щината на четирима дългогодишни читалищни работници: библиотекарите 
Милка Пухалска, Мариана Димитрова, Лиляна Лещарска и Гергана Геор-
гиева. Отличие за принос в развитието на културата и по повод неговата 
70-годишнина получи Петко Котларски. 

ХАНДБАЛИСТИТЕ - ОСМИ ХАНДБАЛИСТИТЕ - ОСМИ 
НА ПОЛУСЕЗОНАНА ПОЛУСЕЗОНА

Завърши есенният полусезон 
от първенството в „А“ РХГ 
мъже. Абсолютният дебютант 
в групата - ХК Локомотив 
(Мездра), който е съставен из-
цяло от младежи до 19 г., ще 
зимува на осмо място в кла-
сирането с актив от 2 точки и 
голова разлика 217:282 (-65), 
колкото има и деветият – ХК 
Добруджа (Добрич), но доб-
ричлии са с по-лошо голово съ-
отношение (-75) и загуба в ди-
ректния двубой помежду им.  
Момчетата на треньора Евгени 
Йоловски имат един отложен 
мач - домакинство с последния 
ХК Левски (Левски), който ще 
се играе напролет. 

В дебютния си сезон в елита 
младите „железничари“ по-
стигнаха историческа първа 
победа в най-висшето ниво 
на българския хандбал. Това 
стана в шестия кръг, когато те 
се наложиха като домакини 
с 32:27 (16:10) над Добруджа 
(Добрич). В останалите 7 сре-
щи локомотивци записаха за-
губи: като гости от Пирин-64 
(Гоце Делчев) с 45:22, от Чар-
дафон (Габрово) с 36:32, от 
Локомотив (Горна Оряховица) 
с 37:24 и от Асти-91 (Хасково) 
29:28, а като домакини от Осъм 
(Ловеч) с 26:34, от Спартак 
(Варна) с 28:34 и от Шумен-61 
(Шумен) 25:40. 

Листата на голмайсторите на 

отбора оглавява левият гард 
Илиян Младенов с 44 точни 
попадения. Следват: пивотът 
Божидар Симеонов с 42 гола, 
капитанът Йордан Тонов с 27,  
лявото крило Йохан Марков и 
разпределителят Никола Кръс-
тев - с по 24, дясното крило 
Валентин Гачев с 23, Милен 
Валентинов - 10, Александър 
Буров - 8, Кристиян Георгиев 
и Теодор Ангелов - по 5, Цве-
тослав Иванов - 3 и Цветан 
Цеков - 2. 

Отлични изяви през есента 
имаше вратарят Деян Василев, 
който в редица мачове направи 
блестящи спасявания. Оста-
налите, които облякоха чер-
вено-черната фланелка, бяха 
Георги Вълков, Петър Ганев, 
Владислав Андреев, Габриел 

Георгиев, Деян Дачев и Денис-
лав Маринов. 

Есенен лидер е Осъм (Ловеч) 
с 16 т., пред Шумен-61 с 14 т. 
и мач по-малко. Третото място 
делят Пирин-64 (ГД) и Локо-
мотив (ГО) с по 12 т. 

Подготовката на Локо (Мез-
дра) за пролетния полусезон 

ще започне през втората поло-
вина на м. януари с трениро-
въчен лагер във Вършец, а в 
началото на м. февруари „же-
лезничарите“ ще гостуват на 
втородивизионния ХК Фрега-
та (Бургас) в осминафинална 
среща от турнира „Купа Бълга-
рия“ 2021.

БАЛАБАНОВ С ИСТОРИЧЕСКО 
БЯГАНЕ НА 10 000 м

Състезателят на СК Атлет 
(Мездра) Иво Балабанов за-
писа историческо бягане на 
10 000 м при своя дебют в 
тази дисциплина на писта. 
Това стана на турнира Sound 
Running Track Meet 2020, 
който се проведе на 5 декем-
ври в Сан Хуан Капистрано, 
Калифорния, САЩ, където 
най-добрите американски 
бегачи покриваха олимпий-
ски нормативи на 5 000 м и 
на 10 000 м. 

23-годишният възпитаник 
на треньора Йоло Николов, 
който в момента е студент в 
California Baptist University 
(CBU) в Лос Анджелис, 
финишира седми в своята 
серия - той пробяга дистан-
цията за 28:43.33 мин. Това 
е негово лично постижение, 
нов рекорд на CBU и трети 
резултат в историята на тази 
дисциплина у нас. По-добри 
времена имат само нацио-
налният рекордьор Евге-
ни Игнатов - 27:56.26 мин. 
(Oслo, 1988 г.) и Христо Сте-
фанов - 28.24.47 мин. (Хел-
зинки,1994 г.). 

„Искрени благодарности на 
моя треньор Йоло Николов 

за отделеното време, труд и 
подкрепа към мен, сподели 
по този повод Балабанов. 
Имайки екип около себе си, 
работейки упорито върху по-
ставените цели, амбициите и 
целите стават реалност!” 

„Едно голямо „Браво!“ за 
Иво, който въпреки много-
то здравословни проблеми 
през сезона, доказа, че тру-
долюбието и постоянството 
са най-важното нещо за ус-
пеха, заяви Йоло Николов. 
Мога да ви уверя, че този 
резултат е само загатване за 
истинските му възможности 
и съм сигурен, че в най-близ-
ко бъдеще България ще има 
в негово лице един страхотен 
атлет, който да ни радва, със-
тезавайки се рамо до рамо с 
най-добрите в света.“
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Ф о т о е с к и з

БЧК ПОДКРЕПИ ФИНАНСОВО БЧК ПОДКРЕПИ ФИНАНСОВО 
СЕМЕЙСТВАТА НА 4 ДЕЦАСЕМЕЙСТВАТА НА 4 ДЕЦА

ЛЕТОПИС 2020  
*  На 14 ноември - денят, в който се навършиха 106 г. от 

рождението на художника Димитър Македонски (1914-
1993), в родното му село Дърманци беше открита ретрос-
пективна изложба живопис. Експозицията включваше 
пейзажи, натюрморти и портрети от фонда на Градската 
художествена галерия, както и платна, собственост на 
кмета на селото Димитър Тронков, който е потомък на 
твореца. 

* С молебен за здраве в Деня на християнското семей-
ство и младеж - 21 ноември, в с. Крета честваха Въве-
дение Богородично, храмовия празник по стар стил на 
местната църква „Св. арх. Михаил“ и приключването на 
ремонта на храма, което беше извършено със средства от 
дарители и със съдействието на Община Мездра.

* 25 състезатели бяха номинирани от своите клубове в 
традиционната анкета  „Спортист на годината“, която се 
организира от Община Мездра за юбилейната 20-та по-
редна година. Треньорските номинации са четири, а за 
„Отбор на годината“ се съревновават шест клубни фор-
мации.

* Трима мездренски атлети намериха място сред 
най-добрите атлети у нас в традиционната анкета „Атлет 
на България за 2020 г.“. Милица Мирчева беше определе-
на за Атлет №6 на нашата страна, а Митко Ценов и Йоло 
Николов се наредиха съответно на 17-о и на 18-о място.    

Антология „Ескус“
* * *
На Х. 

„Когато украсявах елхата в сърцето си, 
счупих две от стъклените си играчки.”

Здравка Шейретова

Всяка година на Никулден украсява цялата къща 
и тя ухае цял месец на борови клончета и на Коледа... 
Планира семейната сбирка - в най-големи  подробности. 
Хвърля се да избира, пазарува, опакова  и  подрежда 
дребни подаръци за всички скъпи на сърцето й хора... 
И така докато най-сетне дочака заветния 24 декември. 

Преди Рождество 

листи стари тефтери с рецепти за бабини баници, 
в кухнята се сипе брашно и ухае на печена тиква, 
рендосва ябълки за сладкиша, ръси канела, 
кисне сушени плодове в ром и чисти орехи... 
Под пантофите й хрускат кристалчета захар, 
а тя отпива кафе и си тананика пресипнало. 

Ето  Бъдни вечер е, 

всички са около масата с яркочервена покривка. 
Питката е разчупена, а парата се пада на най-малкия... 
Свети в чашите рубинено вино за първа наздравица. 
И даже навън като по чудо завалява бял, едър сняг. 
Ангел, опрял нос до стъклото усмихнат ги наблюдава, 
а часовникът неумолимо отброява остатъка от празника. 

В утринта на Коледа 

закусват и се разотиват - всеки заминава за там, където жи-
вее. 
Тя измива съдовете, измита елховите иглички от сърцето 
си 
и парчетата от счупените играчки-мечти. Прибира оцеле-
лите. 
Пие второ кафе. Прелиства книга. Заглежда се в телеви-
зора. 
Сега остават само едни нищо и никакви триста шейсет и 
пет дни, изпълнени с чакане... 

Светла Дамяновска

Областният съвет на Бъл-
гарския червен кръст (БЧК) - 
Враца подпомогна финансово 
семействата на четири деца от 
община Мездра, пострадали 
през тази година при пътно-
транспортни произшествия. 
Средствата са осигурени от 
едноименния Национален да-
рителски фонд на БЧК, създа-
ден през 2005 г. 

В зависимост от степента на 
увреждания на децата вслед-
ствие на пътните злополуки 
- много тежка, среднотежка 

или средна, семействата на 
две момчета на по 16 г. от гр. 
Мездра, на едно момче на 16 
г. от с. Крапец и на едно момче 
на 17 г. от с. Царевец получиха 
различни суми - 500, 700 или 
1000 лв., за лечението и реха-
билитацията на пострадалите. 

Родителите на пострадалите 
деца приеха дарението с бла-
годарност.

Освен четирите деца от об-
щина Мездра, БЧК ще подпо-
могне финансово семействата 
на още две пострадали деца от 

област Враца - момче на 8 г. от 
Козлодуй и велосипедист на 
17 г. от Бяла Слатина. 

Общият размер на помощта 
за шестте деца е 3 900 лв. 

Водени от стремежа да под-
крепят невинните жертви на 
„войната“ по пътищата и да 
облекчат техните страдания, 
БЧК и останалите партньори 
във Фонда набират средства 
чрез съвместни благотвори-
телни инициативи под мотото 
„Да опазим децата на пътя“, 
които два пъти годишно - за 
Деня на детето - 1 юни, и 
преди Коледа, предоставят на 

семействата на пострадалите 
деца. 

От създаването на Фонда 
досега БЧК е предоставила 
финансова помощ на обща 
стойност 516 877 лв., като са 
подпомогнати 879 деца от ця-
лата страна, пострадали при 
ПТП. 

Банковата сметка на На-
ционален дарителски фонд 
за подпомагане на деца, 
пострадали при пътнот-
ранспортни произшествия 
е: Уникредит Булбанк IBAN: 
BG64UNCR 7630 1077 1341 
33, BIC: UNCRBGSF. 

В днешни дни срещите ни 
с доброто стават все по-ряд-
ко. Някога ни учеха да ценим 
другарската взаимопомощ, 
приятелството и милосърди-
ето, учеха ни на човещина. От 
три десетилетия насам обаче 
тези добродетели отстъпиха 
място на агресията, завистта, 
омразата, обидите и лъжите. 
Настанаха тежки времена за 
човешките взаимоотноше-
ния. 

И все пак следният случай 
от село Брусен подсказва, че 
не всичко е загубено, че все 
още има хора, които могат да 
проявят състрадание, да по-
могнат на изпаднал в беда…

Самотно живеещата Анто-
анета Митова Йолова, на 67 
г., в края на миналата година 
заболяла тежко от износване 
и загниване на тазобедрената 
става. Само операция може-

ло да спаси живота й, но тя 
струвала много пари, а соци-
ално слабата Антоанета ги 
нямала. 

И тогава се намесил кметът 
на Брусен Георги Николов. 
Поставил една кутия за да-
рения в Кметството, в която 
жителите на селото събрали 
270 лева. 

Но операцията струвала 1 
500 лв. 

Недостигът от сумата кме-
тът прибавил от джоба си и 
така лекарите ортопеди от 
Враца д-р Дамянов и д-р Ко-
митски извършили животос-
пасяващата операция.

Това е случаят, някой може 
да каже: Е, какво пък толко-
ва: Имал-дал! Безспорно е 
така. Дава този, който има, 
но остава и един друг въ-
прос: Всеки ли, който има - 
го прави? 

СРЕЩА С ДОБРОТО

Общинският съвет на Българския 
антифашистки съюз

поздравява своите членове, симпати-
занти и всички родолюбиви българи 

по случай 
Коледните и Новогодишните 

празници!
Нека 2021 г. да е мирна, благодатна и 

щастлива!
Желаем ви дълъг живот, здраве 

и по-добро бъдеще!

Общинската организация 
на Съюза на ветераните от войните 

на България - гр. Мездра
честити настъпващите празници на двамата живи 

участници във Втората световна вой-
на - Илия Григоров и Никола Илиев, 

както и на потомците на ветераните от 
войните, като им желае крепко здраве, 

добруване и достоен живот!
Весело посрещане на Новата година 

и щастлива 2021 г.!

Областен съвет - Враца 
и Oбщински съвет - Мездра 
на Националното движение 

„Русофили“
отправя най-сърдечни поздрави по случай 

предстоящите празници към всички бълга-
ри, които носят в сърцата си непреходната 
обич и признателност към нашата освобо-

дителка - Русия!
Вярваме, че през 2021 г. чувствата на милиони българи 

към нашите православни братя ще заблестят с още по-ярка 
светлина! 

Да е мирна и успешна Новата година! 

Потребителна кооперация „Труд“ - Мездра  
честити Коледните 

и Новогодишните празници

на служителите на коопера-
цията, на своите член-коопе-
ратори и потребители, като 
им желае здраве, семейно 
благополучие и просперитет 
през 2021 г.! 
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