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Verba volant, scripta manent

ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА 
НА СВОБОДАТА

С поклонение пред 
бюст-паметника на 
Васил Левски на 19 

февруари гражданството на 
Мездра почете паметта на 
Апостола на свободата. Въз-
поменателната проява, орга-
низатор на която бе Община 
Мездра, беше посветена на 
147-ата годишнина от гибел-
та на националния ни герой. 

Особена атмосфера на 
честването придадоха мла-
ди „гвардейци“, командвани 
от художника родолюбец 
Евгени Кучков, които заста-
наха на почетна стража до 
монумента и Вечния огън. 
Слово за непреходното дело 
и завети на Левски произне-
се кметът на общината Иван 
Аспарухов. 

„Днес не е ден за празник, а 
ден за почит към един велик 
българин, отдал живота си за 
Свободата, подчерта Аспа-
рухов. Ден, в който трябва да 
си зададем въпроса: Какво е 
Свободата и какво да правим 
с нея, когато я извоюваме? 
Най-важното е да се научим 
да я пазим и уважаваме, да 
възпитаваме децата си в 

обич към Родината, защото 
патриотизмът е мерило за 
достойнството на всеки от 
нас. Свободата си заслужава 
и хората, и организацията, 
и жертвите, погинали пред 
олтара й. Нека сведем глави 
пред Апостола!“ 

По повод годишнината от 
едно от най-трагичните съ-
бития в нашата история Гру-
пата за художествено слово 
към Центъра за подкрепа за 
личностно развитие, с ръко-
водител Лилия Христова, из-
несе рецитал под наслов „За 
Левски с поклон“, а Мъжка-
та вокална група „Калето“, с 
ръководител Милчо Роман-
ски, изпълни песните „Пет 
века“ и „Боят настана“. 

По-сетне с едноминутно 
мълчание и падане на ко-
лене присъстващите поче-
тоха паметта на идеолога 
на българското национал-
ноосвободително движение. 
Венци на признателност 
бяха поднесени от името на 
Община Мездра, Общин-
ския съвет, ВМРО и основ-
ния спомоществовател за 
изграждането на паметни-
ка Пенка Георгиева. Цветя 
пред бюста на Дякона поло-
жиха много граждани, деца 
и ученици. 

ПЪРВА КОПКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

На 27.02.2020 г. на територията на Регионалното депо за не-
опасни отпадъци край с. Косталево бе даден официален старт 
на строителството на Инсталация за компостиране на разделно 
събрани зелени отпадъци, която ще обслужва общините Враца 
и Мездра. Символичната първа копка направиха министърът 
на околната среда и водите Емил Димитров, кметът на Враца 
Калин Каменов, кметът на Мездра Иван Аспарухов и Стоян Ки-
сьов, представител на изпълнителя ДЗЗД „Компонере“. Водос-
вет, отслужен от Врачанския митрополит Григорий, благослови 
начинанието. На събитието присъстваха също областният уп-
равител Малина Николова, председатели на ОбС във Враца 
и Мездра Нели Стоянова и Яна Нинова, зам.-кметът на Враца 
Мария Попова, която е и ръководител на проекта, директорът на 
РИОСВ - Враца инж. Христо Христов, управителят на „Екопро-
ект“ ООД инж. Начко Найденов, представители на медиите и на 
други заинтересовани лица. 

Проектът „Изграждане на инсталация за компостиране на раз-
делно събрани зелени отпадъци - регион Враца“, финансиран 
от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. е на стойност 5 845 347,29 лв. 
Договорът бе подписан на 05.11.2018 г. Безвъзмездната финан-
сова помощ е в размер от 4 400 662,69 лв., а съфинансирането 
от бенефициента Община Враца и партньора Община Мездра 
- 1 444 684,60 лв. 

Компостиращата инсталация ще бъде изградена в непосред-
ствена близост до сепариращата, на площ от около 4,5 дка. 
Новото съоръжение ще преработва всички събрани зелени и 
биоразградими отпадъци -  шума и зелена маса от косенето на 
тревните площи в двете общини, орязани клони и храсти, ос-
татъци от насаждения в частни градини, включително негодни 
за консумация плодове и зеленчуци, изхвърлени от търговски 
обекти и заведения за хранене. За разделното им събиране 
предстои доставка на 574 специализирани съдове. Биоразгра-
димият отпадък ще се оползотворява изцяло. Като краен про-
дукт ще се произвежда компост или ситова фракция. Компос-
тът ще намери приложение в рекултивация и възстановяване 
на екологично нарушени терени, двете общини ще могат да го 
ползват за ландшафтни дейности и озеленяване. Фракцията ще 
намира приложение в запръстяването на действащата клетка 
на депото. 

В резултат на организираното разделно събиране и опол-
зотворяване на зелените и биоразградими отпадъци се очаква 
да се повиши екологичното самосъзнание на хората. Въвеж-
дането в експлоатация на компостиращата инсталация е пла-
нирано да намали значително обема на депонирания отпадък 
- с около 20-25%, което от своя страна, ще удължи живота на 
експлоатираната клетка на депото с между 3 до 5 г., сочат про-
гнозните проучвания. С реализирането на проекта се очаква да 
се подобри качеството на живот на населението на двете общи-
ни, чрез въвеждането на устойчиви механизми за опазване на 
околната среда. 

Повече информация на сайта на Община Враца: www.vratza.
bg  и на сайта на Община Мездра: www.mezdra.bg. 

Проект  BG16M1OP002-2.005-0020, финансиран от Опера-
тивна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално раз-
витие и Кохезионния фонд. 

Международна конференция по проект 
„ДОБРЕ ДОШЛИ В СРЕДНОВЕКОВИЕТО” 

Като част от дейностите по про-
ект „Добре дошли в Средновеко-
вието” („Welcome to The Middle 
Ages“), финансиран по Програ-
мата за трансгранично сътруд-
ничество Interreg V-A Румъния 
- България 2014-2020, който се 
изпълнява от Община Мездра и 
Община Добрословени, на 20 и 
21 февруари в гр. Мездра се про-
веде международна конферен-
ция. В нея взеха участие повече 
от 100 представители на двете 
общини партньори по проекта, 
на групи за исторически рекон-
струкции, туроператорски фирми 
и други заинтересовани органи-
зации от трансграничния регион.     

По време на конференцията 
беше приета Съвместна страте-
гия за популяризиране на антич-
ните и средновековни традиции 
в общините Мездра и Добросло-
вени и бе промотиран 4-дневен 
интегриран туристически про-
дукт, който включва посещения 
на най-значимите културни, ис-
торически и природни забележи-
телности в двете общини.

В приветствието си към учас-
тниците в конференцията кметът 
на Мездра Иван Аспарухов бла-
годари на всички, участвали в ре-
ализирането на проекта и изрази 
увереност, че взаимноизгодното 
сътрудничество между двете 
общини в сферата на културата, 
образованието и туристическите 
услуги ще продължи и занапред. 

Кметът на Добрословени Ге-
орге Тудорашку заяви, че за ус-
пешното изпълнение на проекта 
е положен огромен труд, който в 
крайна сметка е довел до пости-
гане на неговата основна цел - 
устойчиво развитие на туризма 
в трансграничния регион чрез 
използване на богатото култур-
но, историческо и природно на-
следство на общините Мездра 
и Добрословени. Доказателство 
за това са организираните в рам-
ките на проекта два фестивала 
- Фестивал на средновековните 
традиции, бит и култура в Ар-
хеологически комплекс „Кале-
то” - Мездра (14-19 май 2019 г.) 
и на Античен римски фестивал 

„Romula Fest” в археологически 
обект Ромула-Малва край село 
Решка, община Добрословени 
(22-25 август 2019 г.). В знак на 
уважение Тудорашку подари на 
Аспарухов флага на румънската 
община. 

С презентации и доклади в 
конференцията взеха участие 
представители на Природен 
парк „Врачански Балкан“, Ре-
гионален исторически музей, 
Търговско-промишлена палата 
и Регионална библиотека „Хрис-
то Ботев“ - Враца, на реанак-
торските групи Сдружение за 
възстановяване и съхранение 
на българските традиции „Авито-
хол“ - Варна и Школа „Вълкашин“ 
- София. Сред дискутираните 
теми бяха „Възпитание на под-
растващите в родолюбие и ува-
жение към традициите“, „Какво е 

да си млада реанакторска група“ 
и „Многоаспектност на истори-
ческите фестивали“. Лектори 
бяха aрхеолозите доц. д-р Мирча 
Негру и Георги Ганецовски, д-р 
Константин Колев, инж. Дими-
тър Павлов, Мария Даракчиева, 
Йосиф Баев, Петър Ганев, Геор-
ги Антонов и др. 

Прожектирани бяха два фил-
ма, заснети в рамките на проек-
та - един за римските традиции 
в окръг Олт, Румъния и един за 
средновековните традиции в 
България. Състоя се и заклю-
чителна пресконференция, на 
която ръководителят на проекта 
Пламен Червенков представи 
целите, бюджета, изпълнените 
дейности и постигнатите резул-
тати по проект „Добре дошли в 
Средновековието“ („Welcome to 
The Middle Ages“).

Проекtт „Добре дошли в Средновековието“, ROBG 452 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България
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УЧЕНИЦИ СТАНАХА ЕВРО-
ДЕПУТАТИ ЗА ЕДИН ДЕН

Като награда за първото си 
място в Програма за училища 
посланици на ЕП 2018/2019, 
21 младши и 2-ма старши 
посланици на Европейския 
парламент от СУ „Иван Ва-
зов“ - Мездра взеха участие в 
Euroscola Day 2020. Събитието 
се състоя в European Parliament 
в Страсбург, Франция. Освен 
мездренските средношколци, 
в интернационалния форум 
се включиха над 500 ученици 
от 23 страни членки на ЕС. В 
ролята си на евродепутати за 
един ден те дискутираха заед-
но по актуални аспекти на ев-
ропейската интеграция. 

По време на сутрешната 
пленарна сесия участници-
те имаха възможност да за-
дадат директно въпроси на 
белгийския евродепутат Marc 
Tarabella, след което по един 
представител от всяка държа-
ва презентира пред „колегите“ 
си своята страна и училище. 
На перфектен английски език 
Мирослав Лилов представи 
в едноминутна презентация 
България, Мездра и СУ „Иван 
Вазов“. Последва анкета, като 
при отговорите се използваше 
системата за вот и дискусия по 
идеята за обединена Европа. 

В следобедната сесия учени-
ците бяха разпределени в шест 
работни групи, симулиращи 
заседания на европейските 

комисии. В тях те дебатира-
ха по темите „Околна среда 
и възобновяеми енергийни 
източници“, „Сигурност и 
права на човека“, „Младите 
хора и зависимостта“, „Бъде-
щето на Европа“, „Миграция 
и интеграция“ и „Младежка 
заетост“. 

В пленарната зала на ЕП се 
проведе заседание на „Мла-
дежкия европейски парла-
мент“, на което бяха предста-
вени докладите на работните 
групи, обсъдени и гласувани 
„резолюции“ по предварител-
но зададените теми. За гор-
дост на Мездра, Цветосвята 
Петрова бе определена за един 
от говорителите на шестте ра-
ботни групи. От президиума 
на Европарламента тя спо-
дели своя личен опит за това 

какво е да си мигрант и защо 
е важно да се подкрепяме и да 
уважаваме културните, рели-
гиозните и езиковите разли-
чия помежду си. 

Заседанието продължи с об-
разователна „Евроигра“, учас-
тниците в която демонстрира-
ха под формата на отговори на 
въпроси познанията си за ЕС. 
Пленарното заседание завър-
ши с химна на Европа „Ода на 
радостта“. 

Напълно заслужено накрая 
старшите посланици Йоана 
Константинова и Данаил Ди-
митров поздравиха от свое 
име и от името на ръковод-
ството на училището млад-
шите посланици от СУ „Иван 
Вазов“ за достойното им пред-
ставяне в Euroscola Day 2020. 

Чрез участието си в това 

събитие мездренските сред-
ношколци преживяха един 
вълнуващ ден в Европейския 
парламент, което им позво-
ли да се запознаят „от първа 
ръка“ какво е да разискват въ-
проси от взаимен интерес за 
всички страни членки на ЕС, 
да предлагат и да вземат за-
конодателни решения. Нещо 
повече: през цялото време те 
имаха възможност да упраж-
нят своите езикови умения и 
да завържат нови приятелства 
с други ученици от цяла Евро-
па. 

В рамките на пътешествието 
си до Страсбург младите евро-
депутати посетиха Залцбург, 
Мюнхен, Виена и Будапеща, 
където разгледаха някои от 
най-известните исторически 
и културни забележителности.

МЕЗДРА И ЦАРИБРОД ВЪЗСТАНОВЯВАТ 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПОМЕЖДУ СИ

Община Мездра и Община 
Цариброд (Димитровград), 
Република Сърбия ще възста-
новят ползотворното сътрудни-
чество помежду си. За това се 
договориха председателят на 
Общинския съвет Яна Нино-
ва и инж. Делян Дамяновски, 
изпълнителен директор на На-
ционалната асоциация на пред-
седателите на общински съвети 
в Република България, кметът 
на Община Цариброд Владица 

Димитров и председателят на 
тамошната Скупщина (Общин-
ски съвет) Зоран Гюров. 

Като първа стъпка в тази на-
сока официална делегация от 
сръбската община, която е на-
селена предимно с етнически 
българи, ще бъде поканена да 
гостува у нас по време на Праз-
ниците на културата „Мездра 
- май“. Приятелските контакти 
между двете общини от съсед-
ните балкански държави дати-

рат от началото на XXI век, но 
по една или друга причина бяха 
прекъснати през последните го-
дини. 

По покана на организаторите 
Нинова и Дамяновски почетоха 
паметта на Васил Левски в Ца-
риброд. Те поднесоха венец от 
името на Община Мездра пред 
бюст-паметника на Апостола 
на свободата, въздигнат през 
2014 г. в един от администра-
тивните центрове на Западните 

покрайнини, който по силата 
на Ньойския договор от 1919 г. 
преминава в пределите на Сър-
бия, а през 1950 г. е преимену-
ван на Димитровград. 

По време на посещението си 
в Цариброд двамата се срещна-
ха и разговаряха с Иван Таков, 
председател на Културно-ин-
формационния център (КИЦ) в 
с. Звонци, община Бабушница, 
Небойша Иванов, председател 
на КИЦ - Цариброд и д-р Ан-
гел Йосифов, председател на 
Изпълнителния съвет на На-
ционалния съвет на Българско-
то национално малцинство в 
Сърбия.

ОБЩИНА МЕЗДРА ОБНОВЯВА УСПЕШНО СГРАДИ 
ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

На 04.03.2020 г. в Община 
Мездра се проведе начална 
пресконференция и церемо-
ния „Първа копка“ по Проект 
BG16RFOP001-2.002-0020 
„Въвеждане на мерки за енер-
гийна ефективност в една об-
щинска сграда и четири мно-
гофамилни жилищни сгради 
в гр. Мездра“ по Договор за 
БФП №BG16RFOP001-2.002-
0020-C01/ 08.03.2019 г. 

Пресконференцията откри 
кметът на общината Иван 
Аспарухов, който подчерта 
значението на проектите за 
енергийна ефективност, как-
то в административни сгра-
ди, така и в жилищни сгради. 
Предвидените мерки водят 

до намаляване на топлинните 
загуби и снижаване на разхо-
дите за отопление и охлажда-
не. Намаляват се и емисиите 
на парникови и вредни газове 
в атмосферния въздух, което 
пък подобрява качеството на 
околната среда в града. 

Ръководителят на проек-
та инж. Розалина Георгиева 
представи основните цели, 
дейности и очакваните ре-
зултати от изпълнението на 
проекта, който предвижда 
внедряване на мерки за енер-
гийна ефективност в една об-
щинска сграда и четири мно-
гофамилни жилищни сгради в 
гр. Мездра. Основните мерки, 
предписани в направените 

обследвания за енергийни 
характеристики на сградите и 
изготвените сертификати, са: 

1) Административна сгра-
да на пазар гр. Мездра - 1: 
Подмяна на съществуващата 
дограма; 2: Топлинно изоли-
ране на външни стени; З: То-
плинно изолиране на покрив; 

2) МЖС, гр. Мездра, ул. 
“Христо Ботев” №2: 1. То-
плинно изолиране на външни 
стени; 2. Подмяна на аморти-
зирана дограма; З. Топлин-
но изолиране на покрив; 4. 
Подмяна на стълбищно ос-
ветление; 

3) МЖС, гр. Мездра, ул. 
„Дунав“ №3-5: 1. Подмяна на 
фасадна дограма на обекта; 

2. Топлинно изолиране на 
външни стени; З. Топлинно 
изолиране на покрив; 4. То-
плинно изолиране на под и 5. 
Инсталации;

4) МЖС, гр. Мездра, ул. 
„Христо Ботев“ №43: 1. То-
плинно изолиране на външни 
стени; 2. Подмяна на аморти-
зираната дограма; З. Топлин-
но изолиране на покрив; 4. 
Подмяна на стълбищно ос-
ветление.

5) МЖС, гр. Мездра, ул. 
„Сердика“ №7: 1. Топлоизо-
лация на външни стени; 2. 
Топлоизолация на покрив; 3. 
Подмяна на дограма; 4. Смя-
на на горивна база. 

Специфични цели:
• Да се въведат група 

от енергийни мерки, изведени 
от Докладите по ЕЕ за дости-
гане по-висок клас на енерго-
потребление в сградите;

• Повишаване на 
енергийната ефективност 
на сградите на интервенция, 
което пряко да допринесе за 

намаляване на крайното енергийно потребление и косвено да 
допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове в 
малките градове - опорни центрове на полицентричната сис-
тема, съгласно НКПР 2013-2015 г.

• Постигане на индикативните национални цели за 
пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план 
за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.

• Осигуряване на по-добро качество на въздуха, усло-
вия за живот и работна среда в съответствие с критериите за 
устойчиво развитие и опазването на околната среда

•  Подобряване на експлоатационните характеристики 
за удължаване на жизнения цикъл на сградите

•  Да се повиши публичната информираност за инте-
лигентно използване на енергията сред населението. 

Обща стойност: 1 195 851.98 лв., от които:
• 1 016 474.17 лв. - европейско финансиране чрез Ев-

ропейски фонд за регионално развитие;  
• 179 377.81 лв. - национално съфинансиране.
Начална дата на проекта: 08.03.2019 г. Крайна дата на про-

екта: 08.06.2020 г

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0020 
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда 
и четири многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“, който се осъ-
ществява с финансовата подкрепа на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регио-
нално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикаци-
ята се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ДЕН НА КМЕТА
Проблемите с електро-

захранването на населените 
места в община Мездра бе 
една от основните теми по 
време на традиционния Ден 
на кмета. Бойко Чавдаров, ре-
гионален мениджър на „ЧЕЗ 
Разпределение България“, 
съобщи, че през периода 5-10 
февруари на територията на 
общината са локализирани и 
отстранени над 600 повреди 
на електроразпределителната 
мрежа. Действителният брой 
на възникналите аварии обаче 
е значително повече, тъй като 
много от тях не са регистри-
рани от експлоатационното 
дружество. В момента се из-
вършва оглед на повредените 
съоръжения - скъсани про-
водници, счупени стълбове и 
т. н., които предстои да бъдат 
подменени. 

Кметове и кметски на-
местници се оплакаха от амор-
тизираната електропреносна 
мрежа в някои от селата, която 
на места е на повече от 50 го-
дини и се нуждае от обновява-
не. В тази връзка кметът Иван 
Аспарухов заяви, че е необхо-
димо да се подобри комуни-
кацията и да се координират 
дейностите между ЧЕЗ, Об-
щината и селските кметове, 
за да има ефект от работата на 
отделните институции при та-
кива кризисни ситуации. С ог-
лед гарантиране сигурността 
на електрозахранването, за-
напред селските кметове ще 
могат да ползват денонощна 
ВИП телефонна линия, пре-
доставена от „ЧЕЗ Разпреде-

ление”. На нея те ще могат да 
подават сигнали за смущения 
в електроподаването или за 
прекъснато електрозахранва-
не, които ще се обработват с 
по-висок приоритет. 

Официалният ветеринарен 
лекар за община Мездра д-р 
Иво Иванов разясни преван-
тивните мерки, които е необ-
ходимо да се предприемат по 
места срещу разпростране-
нието на болестта Инфлуен-
ца по птиците (птичи грип) и 
на заболяването Африканска 
чума по свинете. 

Лора Лазарова, директор на 
Областна дирекция „Земеде-
лие“, и Христина Христова, 
експерт в дирекцията, на-
правиха разяснения относно 
предстоящото преброяване 
на земеделските стопанства в 
област Враца, което ще бъде 
извършено през периода сеп-
тември-декември 2020 г. 

Сред останалите дискутира-
ни въпроси бяха сметосъби-
рането и сметоизвозването на 
твърди битови отпадъци от се-
лата, почистването на речните 
корита и премахването на не-
регламентираните сметища, 
подобряване транспортното 
обслужване на населението и 
др.

ОбП „Чистота“ започна аварийно „изкърпване“ със студена 
асфалтова смес на най-проблемите участъци от уличната 
мрежа в гр. Мездра. Приоритетно ще бъдат запълнени дуп-
ките по основните градски пътни артерии, а впоследствие 
- тези по второстепенните (квартални) улици.
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За рождения си ден почерпиха:
• Тошко Цондашки, бивш дългогодишен директор 

на „Хемус-М“ – 10 февруари;
• Соня Русинова, ст. специалист „Обредни дейности“ 

в Общината – 13 февруари;
• Винка Велчева, управител на фотостудио – 23 фев-

руари;
• Ангел Горанов, кмет на с. Крапец – 26 февруари;
• Наталия Христова – Горанова, директор на ОЦ-

СУД – 28 февруари;
• Валентина Христова, фармацевт – 3 март
В следващите дни рожденици са:
• Стефан Александров, спортист-ветеран и плани-

нар – 10 март;
• Анета Гергова, бивш гл. архитект на Общината  - 11 

март;
• Димитър Тронков, кмет на с. Дърманци – 12 март;
• Галя Василева, общински съветник – 13 март;
• Георги Николов, кмет на с. Брусен – 17 март;
• Пенка Данова, бивш директор на СУ „Иван Вазов“ 

– 18 март;      

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ 2020

Момчетата V-VII клас на СУ „Иван Вазов“ (Мез-
дра) станаха победители в общинския турнир по 
футбол от Ученическите спортни игри 2020. В 
директна елиминация те се наложиха над свои-
те връстници от ОУ „Христо Ботев“ със 7:3 (на 
полувремето 3:3). Така възпитаниците на учите-
ля по физическо възпитание и спорт Христо Ива-
нов се класираха за следващия, областен етап на 
игрите. Двубоят бе ръководен от рефера Славян 
Добрев.
С четири гола за победителите се отличи капи-

танът Иван Кирилов, хеттрик реализира Павел 
Иванов. На два пъти точен за „ботевци“ бе Калин 
Атанасов, а веднъж се разписа Илиян Тошев. 
Тимът на СУ „Иван Вазов“ игра в състав: Ва-

лентин Аврамов, Тома Костов, Лало Величков, 
Кристиян и Алекс Петровски, Павел Иванов, 
Георги Вълков, Иван Кирилов (кап.), Златомир 
Георгиев, Борислав Василев, Марио Иванов (Лю-
бомир Петров). 
Областните първенства от Ученическите спорт-

ни игри ще се проведат през месец март. В тях 
Община Мездра ще бъде представена от 8 школ-
ски отбора в четири вида спорт - футбол, ханд-
бал, баскетбол и волейбол. Седем от тях са от СУ 
„Иван Вазов”: футбол момчета V-VII и юноши 
XI-XII клас, хандбал юноши VIII-X клас, баскет-
бол юноши VIII-X и XI-XII клас и волейбол юно-
ши и девойки XI-XII клас, и един от ОУ „Христо 
Ботев“ - баскетбол момичета V-VII клас.

МИТКО ЦЕНОВ - БАЛКАНСКИ ВИЦЕШАМПИОН, 
ЙОЛО НИКОЛОВ - БРОНЗОВ МЕДАЛИСТ

Balkan Indoor Championships 2020

Два медала спечелиха 
водещите мездренски 

атлети на 25. Балканиада за 
мъже и жени в зала, която 
се проведе на 15 февруари 
в Истанбул, Турция. Митко 
Ценов (СК Атлет - Мездра) 
стана вицешампион на по-
луострова в дисциплината 
1500 м, а Йоло Николов 
(АК Орхание - Ботевград) 
заслужи бронзово отличие 
на 3000 м. 

Митко Ценов пробяга 
1500-метровата дистанция 
за 3:50.46 мин., като ос-
тана само на 28 стотни от 
балканската титла. Това е 
с 5.60 секунди по-слабо от 
неговото лично постиже-
ние в тази дисциплина (PB) 
- 3:44.86 мин., регистри-
рано преди една година на 
международния турнир 4th 
Serbian Open Indoor Meeting 

в Белград. Шампион стана 
сърбинът Елзан Бибич с 
3:50.18 мин., а трети се на-
реди албанецът Давид Ни-
коли с 3:50.52 мин. 

Отлично бягане в „Ataköy 
Athletics Arena“ направи и 
Йоло Николов. 36-годишни-
ят ветеран финишира трети 

на 3000 м с време 8:14.55 
мин. Така той подобри с 41 
стотни своя най-добър ре-
зултат в тази дисциплина на 
закрито, регистриран мина-
лата зима в турския мегапо-
лис. Първи е Андреас Войта 
(Австрия) със 7:54.75 мин., 
следван от представителя 

на домакините Сюлейман 
Бекмезчи с 8:13.93 мин. 

Миналата година Мит-
ко Ценов стана балкански 
шампион на 3000 м в зала с 
време 8:01.20 мин., а Йоло 
Николов отново спечели 
бронзов медал с  8:14.96 
мин.

Месец преди подно-
вяването на пър-
венството в Се-

верозападната Трета лига 
ОФК Локомотив (Мездра) 
започна зимната си подго-
товка. Занапред старши тре-
ньор на „железничарите“ 
ще бъде Николай Нинов, 
който сменя на ръководния 
пост Валери Цветанов. Ни-
нов е дългогодишен футбо-
лист и треньор в мездрен-
ския клуб, бил е начело на 
юношите ст. възраст (2007-
2010), помощник-треньор 
на ПФК Локомотив в „А” 
ПФГ (2008/09, 2009/10), 
наставник на дублиращия 
отбор (2009/10), ст. треньор 
на ФК Локомотив 1929 през 

пролетта на 2010/11 и ес-
ента на 2011/12, както и на 
ФК Локомотив 2012 през 
есента на 2013/14 в Северо-
западната „В” АФГ. 

На този етап новите по-
пълнения в отбора са оп-
итният нападател Петър 
Димитров (38 г.), който 
има сериозен стаж в Пър-
ва и Втора професионална 
лига, вратарят Милен Геор-
гиев (20 г., роден в Мездра, 
юноша на Чавдар - Етропо-
ле), централният защитник 
Михаил Михайлов (21 г., 
идва от Първа атомна - Ко-
злодуй), десният бек Стоян 
Терзиев (21 г., юноша на 
Монтана 1921), дефанзив-
ният халф Гроздан Илиев 

(21 г., играл за последно в 
Първа атомна) и офанзив-
ният халф Борислав Симе-
онов (24 г., идва от Дрено-
вец). 

От миналогодишния със-
тав остават титулярният 
страж Ивайло Сайков, бра-
тята Валдемар и Браиан 
Стоянови, плеймейкърът 
Светослав Валериев, за-
щитниците Мартин Ми-
хайлов, Симон Николов и 
Станислав Шарлийски. С 
мъжкия тим тренират юно-
шите Росен Крумов, Лю-
бослав Валентинов и Паоло 
Петков, както и играещият 
помощник-треньор Алек-
сандър Миков. 

В рамките на зимната си 

подготовка Локо (Мездра) 
изигра две контролни сре-
щи. В първата загуби у 
дома от Вихър (Славяново) 
с 2:3 (голмайстор: Валде-
мар Стоянов - 2), а във вто-
рата тимът на ОФК „Локо-
мотив-Мездра надделя като 
гост на Искър 1923 с 2:0. 
Точни за „железничарите“ 
бяха Светослав Валериев и 
Валдемар Стоянов.  

В първия пролетен кръг 
от шампионата в третия 
футболен ешелон ОФК Ло-
комотив, който е девети в 
есенното класиране, госту-
ва на 11-ия на полусезона 
Първа атомна (Козлодуй). 
Двубоят е на 8 март от 15:00 
ч. в крайдунавския град.           

ЛОКО (МЕЗДРА) СЕ ПОДСИЛИ 
С НОВИ ПОПЪЛНЕНИЯ

Николай Нинов ще води „железничарите“ през пролетния полусезон
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ФотоескизДецата на Община Мездра

XV НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО“ 

Време и място на провеждане: 
31 май 2020 г. (неделя) - 10:00 ч.,

Туристически комплекс 
„Дядо Йоцо гледа” - с. Очиндол, 
община Мездра, област Враца

ОРГАНИЗАТОРИ 
ОБЩИНА МЕЗДРА, 

НЧ „ПРОСВЕТА 1925“ - гр. Мездра 
и Сдружение „ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ”

Р Е Г Л А М Е Н Т
Статут на събора: Националният фолклорен събор „Де 

е българското” няма конкурсен характер и е без такса за 
участие.

Цел на събора: Целта на Националния фолклорен събор 
„Де е българското” е съхраняване, популяризиране и раз-
витие на българския фолклор чрез осигуряване на възмож-
ност за сценична изява на групи, състави и индивидуални 
изпълнители, представящи фолклорното богатство на своя 
регион. 

Участници, времетраене на изпълненията и подаване на 
заявки: 

1. В Националния фолклорен събор „Де е българско-
то” могат да вземат участие: 

• Певчески групи и индивидуални изпълнители на народни 
песни; 

• Танцови състави и индивидуални изпълнители; 
• Инструментални групи и индивидуални изпълнители. 
2. Времетраене на изпълненията: на групите - до 10 

мин., а на индивидуалните изпълнители - до 6 мин. 
3. Заявки за участие (по образец) се приемат до 15 май 

2020 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, ул. „Христо 
Ботев“ №27, Община Мездра, за XV Национален фолкло-
рен събор „Де е българското“ или на email: n.mineva@mail.
bg 

За всеки участник се попълва отделна заявка. Желателно 
е заявките да бъдат придружени от кратка анотация за из-
пълнителите и рекламни материали. 

Разходите за път и храна са за сметка на участниците. 
На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти. 
В събора могат да вземат участие и да разкрият сергии 

майстори на художествените занаяти.
Община Мездра си запазва правата за заснемане и зву-

козапис. 
До 20 май 2020 г. участниците в събора ще бъдат уведо-

мени за часа на тяхната сценична изява. 
За контакти: Седефка Петкова - гл. експерт „Култура, 

спорт, туризъм“ в Община Мездра, тел: 0879 830 900.

КРИСТИНА КОТЛАРСКА ПОДРЕДИ 
„ГРАФИЧНИ ЕТЮДИ“

Дългогодишният член на 
Групата на мездренските 
художници Кристина Кот-
ларска подреди петата си 
самостоятелна изложба. 
Експозицията „Графични 
етюди“ включва 13 твор-
би на авторката, изпълне-
ни с класическа графична 
техника - рисунки с молив 
върху картон и комбина-
ция между молив и черен 
туш. Вернисажът събра 
ценители на изобразител-
ното изкуство от различни 
поколения, а организатор 
на културното събитие бе 

Градската художествена га-
лерия. 

Графичните творби, вклю-

чени в изложбата, са разде-
лени тематично в три групи: 
пейзажи от Банско, Коп-
ривщица и Етнографския 
музей на открито „Етър“, 
метафорични композиции, 
които пресъздават емо-
ционални човешки състоя-
ния - „Началото”, „Истина 
и неистина”, „Размисъл“, 
„Сбогуване” и др., както и 
портрет на родителите на 
авторката, заемащ централ-
но място в експозицията. 

„Кристина Котларска де-
монстрира много добра гра-
фична техника, умела ръка, 

силно и богато въображе-
ние, умение за пресъзда-
ване на действителността, 
фина чувствителност и 
способност за изграждане 
на фантазни светове и обра-
зи, каза при откриването на 
изложбата Светла Дамянов-
ска, гл. експерт „Културно 
наследство и художествена 
галерия“ в Община Мездра. 
Тя е от хората, които ценят 
вече постигнатото, но оби-
чат експеримента и не се 
страхуват да пробват нови 
теми или смесване на вече 
овладени техники. Именно 
затова в изложбите й вина-
ги има нещо ново и завла-
дяващо.“ 

Освен самостоятелни, 
Котларска има множество 
участия в общи художест-
вени изложби. Редовна уча-
стничка е в традиционната 
изложба конкурс „Жената 
- майка и любима”, както 
и в пленерите, организира-
ни в рамките на Фестивала 
на изкуствата “Магията на 
Мездра”.

МАЖОРЕТКИТЕ И ВГ „ДЕТСКИ СВЯТ“ 
С НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Куп награди спечелиха 
възпитаниците на Центъра 
за подкрепа за личностно 
развитие (ЦПЛР) - Мездра 
в VIII Национален конкурс 
„Път към славата“, който 
се проведе през месец фев-
руари в София. В събити-
ето, организирано от Арт 
Център „Кърнолски“ под 
патронажа на Янка Такева, 
председател на Синдиката 
на българските учители, 
взеха участие над 1600 мла-
ди таланти от цялата страна 
на възраст от 4 до 35 г. Те се 
съревноваваха в 7 конкурс-
ни категории, разделени в 5 
възрастови групи. 

Отлично се представи 
мажоретният състав към 
ЦПЛР, който заслужи пър-
ва награда в категорията 
„Мажоретки“ във втора 
възрастова група (8-10 г.) за 
изпълненията си на „Марш 
с батони“ и „Марш с пом 
пони“ под музикален съ-
провод на патриотичните 
песни „Боят настана“ и 
„Де е България“. Танцовата 

формация получи купа, ди-
плома, медали и покана за 
участие през месец септем-
ври във II Mеждународен 
фестивал „Короната на Ор-
фей“ в Паралия Катерини, 
Гърция, а художественият 
ръководител на състава 
Христина Стоянова - ди-
плома за висок професио-

нализъм. 
В същата възрастова гру-

па, но в категорията „Вокал 
- българска песен“, Вокална 
група „Детски свят“, с худо-
жествен ръководител Анета 
Петкова, беше отличена 
от журито с втора награда. 
Подрастващите певчески 
таланти изпълниха песни-

те „Моята родина“ и „Има 
светлина“, като за предста-
вянето си получиха купа, 
диплома, медали и покана 
за участие в XXVIII Меж-
дународен фестивал на из-
куствата за деца и младежи 
“Ние - ХХI век”, който ще 
се проведе през месец ав-
густ в к. к. „Слънчев бряг“.  

5 март 1939 г. - по случай 25-годишна „безкористна и не-
порочна служба” в Мездра е устроено юбилейно тържество 
на Стоян Танчев Велчев - секретар-бирник на Мездренската 
селска община (1914/15, 1920-1946) и на Влашкоселската сел-
ска община (1915-1920). Роден на 10.10.1894 г. в с. Боденец. 
Дългогодишен общински служител (1913-1946). Член на УС 
на Съюза на общинските служители, председател на Читали-
ще „Защита” - Боденец, награден от Цар Борис III с орден „За 
гражданска заслуга” VI степен (1939). 
10 март 1930 г. - в Мездра е образувано дружество на Съ-

юза на българските адвокати. За председател на съсловната 
организация е избран бъдещият кмет на общината Йордан 
Христов, за секретар - Илия Ненчев, а за касиер - Петко Ачов. 
15 март 1927 г. - в София е основано ДОО „Бахава“, което си 

поставя за цел построяването на текстилна фабрика в Мездра. 
Съдружници в него са индустриалецът Иван Балабанов и че-
тирима предприемачи от Полша: Самуел и Аврам Хабански 
от гр. Лодз, Казимир Аркушевски от гр. Пилѝца и Мордка 
Видман от гр. Заве́рце. Името на дружеството е образувано 
от началните срички на фамилните имена на съдружниците. 
За управител на текстилната фабрика (и на спиртоварната) е 
назначен о.з. ген.-майор Стефан Белов (1860-1931), който в 
началото на 30-те години на XX век е сменен от Иван Милу-
шев. През 1930 г. Балабанов става едноличен собственик на 
предприятието.
16 март 1910 г. - в Мездра е основана местна организация 

на БРСДП (т. с.). Нейни учредители стават 10 активисти на 
социалдемократическото движение у нас, между които Хара-
ламби Стоянов, Велчо Николов и Лалю Ширков. 
17 март 1950 г. - с решение на читалищното Настоятелство 

Народно читалище „Просвета” - Мездра е преименувано на 
„Васил Коларов”. През 1990 г. културно-просветното средище 
връща първоначалното си название. 
15 март 1988 г. - към НЧ „Васил Коларов” (сега „Просвета 

1925”) - Мездра е основано Краеведско дружество. За негов 
председател е избран Димитър Воденичаров - зам.-предсе-
дател на Общинския съвет за духовно развитие, за секретар 
- Николай Санков, а за членове на ръководството - Христо 
Гълъбов, Ваньо Ивановски, Димитър Ангелов, Николай Ми-
шонов, Владимир Джаферски, Николай Велчев и Валентин 
Вълчев. Останалите съучредители са Георги Тодоров, Анчо 
Анчев, Киро Киров, Иван Минев и Найден Тошев. По-къс-
но работата на дружеството се ръководи от Христо Гълъбов 
(1988-1995), Георги Тодоров (1995-2001), Иван Минев (2001-
2010) и Мирослав Гетов (от 2010 г.).

ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР

Цветан, 4 г. 8 м.
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