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Verba volant, scripta manent

ПРАЗНИК НА ПРАЗНИЦИТЕ

За християните няма по-го-
лям празник от Възкресение 
Христово. Той е наречен 
„Празник на празниците“ и 
„Тържество на тържествата“. 
Още първите християни са 
го наричали „Цар на всички 
празници“, „Велик ден на 
Господа“ и когато се среща-
ли, в знак на голяма радост, 
се поздравявали с думите: 
„Христос воскресе!“ и си 
отговаряли взаимно: „Воис-
тина воскресе!“ Оттогава е 
останал обичаят до Възнесе-
ние Господне да се поздравя-
ваме по този начин. 

Обредната практика симво-
лично да се боядисват яйца 
е заимствана от славяните 
през втората половина на 
V-и и началото на VI-и век. 
Този обред е обграден с тър-
жественост, изпълнява се 
с най-светли мисли. В него 
домакинята показва своето 
майсторство и умение, своя-

та вещина и търпение, усет 
към хармония и красота. 

Великденският козунак е 
вторият основен символ за 
този ден. Поверието пове-
лява обредният хляб и ве-
ликденският козунак да се 
замесват с нов квас, затова 
квасът на този ден се под-
новява. В миналото дом без 
квас не осъмвал - че ако се 
изгуби квасът, къщата остава 
без берекет през следващата 
плодна година. 

Традиционните обредни 
практики са неизменна част 
от съвременните великден-
ски тържества. Съхранен е 
духът на празника, както и 
вярата в идното добро - праз-
нува се за здраве, сговор и 
любов, за да е пълен домът и 
всичко да се множи, за мир-
ни и честити бъднини. 

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕ-
НИЕ ХРИСТОВО!

Марияна Йорданова

ПРИЗИВ КЪМ ЗАЕТИТЕ 
В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА 
Уважаеми съграждани, 
В условията на извънредно положение в Република 

България на Община Мездра й се налага да прави 
значителни непредвидени разходи, свързани с въве-
дените превантивни мерки за ограничаване разпрос-
транението на COVID-19. За съжаление, средствата 
за това в общинската хазна са крайно недостатъчни. 
Ето защо в борбата с новия короновирус разчитаме 
изцяло на приходите от местни данъци и такси. 

В тази връзка се обръщам с призив към всички да-
нъчно задължени лица, които за заети в бюджетната 
сфера, да внесат дължимите от тях местни данъци и 
такси. По този начин ще подкрепите общинския бю-
джет и извънредните разходи, които правим в нерав-
ната битка със заразата. За да опазим живота и здра-
вето на нашите родители, деца, близки и приятели. 

В тези трудни времена, повече от всякога, институ-
циите, от една страна, и гражданското общество, от 
друга, трябва да сме единни, да си помагаме взаимно. 
За да се справим заедно с огромното изпитание, пред 
което сме изправени.   

Убеден съм, че бъдещето на нашия дом - община 
Мездра, е в споделената отговорност! 

Бъдете здрави! 
ИВАН АСПАРУХОВ, 

Кмет на община Мездра

Приключи оценката на по-
дадените в Община Мездра 
заявления за интерес и финан-
сова помощ (ЗИФП) от сдру-
жения на собственици по про-
цедура за подбор на проекти 
BG16RFOP001-2.003 “Енер-
гийна ефективност в перифер-
ните райони-3”, Приоритетна 
ос 2 “Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни центро-
ве в периферните райони” на 
ОП “Региони в растеж” 2014-
2020 г. 

В указания срок ЗИФП пода-
доха 39 сдружения на собстве-
ниците (СС). Комисия, опреде-
лена в утвърдената от кмета на 
Мездра Процедура за оценка 
на подадените заявления, раз-
гледа, оцени и класира подаде-
ните ЗИФП, с цел включването 
на многофамилни жилищни 
сгради в предвидените за кан-
дидатстване проектни предло-
жения на Община Мездра по 
горната процедура в рамките 
на допустимия финансов ре-
сурс. 

В резултат на извършената 
проверка на подадените заяв-
ления, комисията допусна до 
финансова и техническа оцен-
ка 37 СС и отстрани поради 
липса на наличие на админи-

стративно съответствие две СС 
- СС „Хемус“, ул. „Христо Бо-
тев“ №4 и СС „Димитър Благо-
ев 2“, ул. „Ал. Стамболийски“ 
№104-106. 

Класирането на допуснати-
те СС е извършено съгласно 
условията на Процедурата за 
оценка на подадените ЗИФП, 
по низходящ ред, като при на-
личие на еднакъв брой точки са 
отчетени описаните в процеду-
рата и последователно прила-
гани обстоятелства, на които се 
дава приоритет. 

Комисията предлага Община 
Мездра да изготви максимално 
определените по тази проце-
дура проектни предложения, 
а именно „не повече от три 
броя“, като за включване в тях 
се определят сгради по реда на 
класирането им, до изчерпване 
на определения по настоящата 
процедура максимален финан-
сов ресурс. 

Предвид определения макси-
мален финансова ресурс, ко-
мисията предлага в трите про-
ектни предложения, с които ще 
кандидатства Община Мездра, 
да бъдат включени първите 7 
сгради в извършеното класи-
ране, а именно: 1. СС „Кара-
велов 31“ с адрес: ул. „Любен 

Каравелов“ №31, получило 
137 т.; 2. СС „Оптимистите“, 
ул. „Св. Патриарх Евтимий“ 
№8 - 134 т.; 3. СС „Леденик 3“, 
ул. „Христо Ботев“ №76“, ул. 
„Христо Ботев“ №72-74-76 - 
125 т.; 4. СС „Блок 1, вх. А-Г“, 
ул. „Св. Патриарх Евтимий“ 
№35 - 125 т.; 5. СС „Мездра, 
ул. „Ал. Стамболийски“ №132, 
бл. 4“, ул. „Ал. Стамболийски“ 
№132, бл. 4 -125 т.; 6. СС „Ис-
кър“, ул. „Христо Смирнен-
ски“ №70-72, ул. „Ал. Стам-
болийски“ №9 - 125 т.; 7. СС 
„Железничар“, ул. „Св. Патри-
арх Евтимий“ №4 - 120 т. 

В срок до 21 април Община 
Мездра ще кандидатства пред 

Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г. с максимално оп-
ределените по тази процедура 
три проектни предложения, 
в които ще бъдат включени 
първите 7 сгради в извърше-
ното класиране. Проектните 
предложения на Община Мез-
дра ще се конкурират с тези на 
останалите 27 общини от чет-
върто ниво на националната 
полицентрична система. Кои 
проектни предложения, пода-
дени от въпросните общини, 
ще бъдат одобрени за предос-
тавяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ, ще реши Ръ-
ководителят на Управляващия 
орган на ОПРР 2014-2020 г.

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ЗАЯВЛЕНИЯТА  
ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

НАД 90 ВЪЗРАСТНИ 
ПОЛУЧАВАТ ТОПЛА ХРАНА

В отговор на молба, отправена от Фондация “Проект 
Северозапад”, Община Мездра подпомогна финансово 
с 2 000 лева дейността на Фондацията, която предоста-
вя патронажна услуга на възрастни хора в 11 населени 
места на общината, необхванати от Домашния социален 
патронаж. 

От месец ноември м. г., благодарение на създадена-
та със съдействието на Общината Патронажна кухня, 
“Проект Северозапад” доставя ежедневно топла храна 
на повече от 90 нуждаещи се от селата Очин дол, Ели-
сейна, Зли дол, Зверино, Игнатица, Оселна, Люти брод, 
Люти дол, Кален, Цаконица и Горна Бешовица. 

„В настоящата кризисна ситуация обаче, за нас е невъз-
можно да се справяме с издръжката на социалната ни ус-
луга с размера на таксата, която събираме от възрастните 
хора, а не считаме за редно да увеличим размера й“, се 
казва в писмото, изпратено от Яна Рупева, директор на 
Фондация “Проект Северозапад”, до кмета на общината. 

“Обръщаме се към вас с молба да ни помогнете за заку-
пуване на продукти за патронажната услуга, месечните 
разходи за които са на стойност около 1 500 лв. Молбата 
ни е да ни помогнете за период от месец и половина, за 
да успеем да преминем през този период на изпитания, 
като продължим грижата за възрастните хора с ежеднев-
но доставяне на сготвена питателна храна.” 

Община Мездра си сътрудничи успешно с Фондация 
“Проект Северозапад” в различни сфери на социални-
те услуги - от осигуряване на заетост на младежите от 
Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания 
(КСУДЛУ) до Патронажна услуга за възрастни хора. 

Междувременно детските градини също подпомогна-
ха Патронажната кухня на Фондация “Проект Северо-
запад” и КСУДЛУ, като им предоставиха остатъчни хра-
нителни продукти, които са налични на склад в детските 
заведения.
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СНАБДЯВАТ НУЖДАЕЩИ СЕ С ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ И ЛЕКАРСТВА

Кризисният център към 
Община Мездра продъл-
жава да изпълнява заявки, 
подадени на горещите теле-
фони от нуждаещи се хора, 
за закупуване на хранител-
ни продукти и медикамен-
ти. През последните две 
седмици дежурните екипи 
помогнаха на повече от 10 
възрастни да се снабдят с 
лекарства и стоки от първа 
необходимост. Сред тях са 
четири пенсионерки, които 
живеят на ул. „Патриарх Ев-
тимий“, „Александър Стам-
болийски“ и „Св. св. Кирил 
и Методий“ и един жител на 
Горна Бешовица, който е на 

преклонна възраст. 
Община Мездра откликна 

на молбата за помощ на сто-
личанка, временен жител на 
Боденец, която се грижи за 
82-годишния си баща, стра-
дащ от хронична обструк-
тивна белодробна болест 
(ХОББ). Със съдействието 
на Общината и на Кметство 
Боденец на жената е изда-
дено удостоверение за на-
стоящ адрес, за да може да 
пътува безпроблемно до Со-
фия и обратно, където рабо-
ти и живее постоянно, като 
същевременно се грижи за 
своя баща. 

ОбП „Чистота“ пък снабди 

домакинството с нова кофа 
за смет и ремонтира улич-
ната лампа пред дома на 
семейството. Възрастният 
мъж ще продължи да ползва 
и услугите на Домашния со-
циален патронаж, откъдето 

му доставят топла храна. 
По молба на негови близ-

ки в Домашния социален 
патронаж е включен и труд-
ноподвижен възрастен мъж, 
който живее на ул. „Георги 
Димитров“. 

ЗАВОДЪТ НА SEBN-BG ОСТАВА 
ЗАТВОРЕН ДО ВЕЛИКДЕН

Ръководството на “СЕ 
Борднетце - България“ 
ЕООД удължи с още една 
седмица временното пре-
установяване на работа на 
завода за производство на 
автомобилни компоненти в 
Мездра. Така вместо от 23 
март до 12 април, локацията 
ще остане затворена до 20 
април (включително). 

Решението е взето, пред-
вид епидемиологичната 
обстановка в страната, обя-
веното извънредно положе-
ние в Република България 
и допълнителното удължа-
ване периода на временното 
спиране на производството 
в заводите на клиентите на 
компанията. Планираното 

към момента възобновяване 
на работа на двете локации е 
21 април (вторник). 

От дружеството съобщиха, 
че заплатите за месец март 
са изплатени в пълен размер 
и без забавяне на 7 април, 
а ваучерите за храна ще се 
раздават по график от вто-
рия ден след възобновяване 
на нормалния работен про-
цес в компанията. 

Предоставянето на платен 
годишен отпуск се извърш-
ва в съответствие с разпо-
редбите на Закона за мер-
ките и действията по време 
на извънредното положение, 
поради което не е необходи-
мо попълването на молби за 
ползване на отпуск.

В ЗВЕРИНО И РУСКА БЕЛА 
РАЗДАДОХА НАД 500 МАСКИ

По инициатива на кмета 
на Зверино Стоян Петров в 
най-голямото село в община 
Мездра бяха раздадени пове-
че от 300 маски за лице. Една 
част от тях са дарение от мез-
дренската шивашка фирма 
„Диди М“ ЕООД с управител 
Мариела Стефанова, а оста-
налите са ушити от 71-годиш-

ната Камена Костова. 
Лични предпазни средства 

за многократна употреба по-
лучиха предимно възрастни 
хора, които нямат възмож-
ност да си ги купят сами. Това 
стана при получаване на пен-
сиите със съдействието на со-
циалния работник Марияна 
Луканова. 

„Достоен за уважение! Бла-
годарим ти, господин Кме-
те!“, написа по този повод в 
социалната мрежа признате-
лен зверинчанин. 

В Руска Бела по инициа-
тива на кметския наместник 
Владимир Пенчев над 200 
местни жители, най-вече от 
третата възраст, също се сдо-
биха с предпазни маски. Тe са 
ушити с безвъзмездния труд 
на Катюша Гергова, Виолета 
Станоева и Маргарита Въл-
чева, а необходимите матери-
али - памучен плат и ластик, 
дариха Дафина Маркова, Ан-
гелина Митова, Донко Гри-
горов, Ивалина Цекова, Валя 
Тодорова, Дафина Саравска и 

Лиляна Маврова. В акцията 
се включи и секретар-библи-
отекарят на тамошното чита-
лище Силвия Митова. 

Останалите маски, ушити 
от рускобелчани, бяха дарени 
на Общинското предприятие 
„Чистота“ и на Центъра за ус-
луги и информация на граж-
даните при Община Мездра. 

„Благодарим на всички, от-
делили от своето време и вло-
жили усилия в ушиването на 
маските, както и на тези, кои-
то се отзоваха и дариха ма-
териали, сподели Владимир 
Пенчев. Искам да ви уверя, 
че целият труд си заслужава-
ше - заради благодарността и 
надеждата в очите на хората!“

ДОБРИЯТ ПРИМЕР

Център за услуги и информация на гражданите

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ 
СТАТУС

Във връзка с въведеното из-
вънредно положение в страна-
та, включително ограничени-
ята, свързани с придвижване 
между отделни населени мес-
та, НАП отправи молба до Об-
щина Мездра да осигури въз-
можност на лица с прекъснати 
здравноосигурителни права 
да подават Декларация обра-
зец №7 “Данни за възникване 
на задължение за внасяне на 
здравноосигурителни вноски“, 
както и други документи, не-
обходими за актуализиране на 
здравноосигурителен статус, 
чрез посредничеството на Об-
щинската администрация. 

В тази връзка жителите на 
общината, които имат необхо-
димост да подадат въпросните 
документи, вече могат да го 
направят всеки делничен ден 
от 8:00 до 17:00 ч. в Центъра за 
услуги и информация на граж-
даните, който се намира на 
партерния етаж в сградата на 
Общинската администрация. 

Съгласно указанията от 
НАП, експертите в Община 
Мездра не се ангажират с оказ-
ване на съдействие, даване на 
разяснения, предоставяне на 
допълнителна информация 
за размера на задължения за 
здравноосигурителни вноски, 
както и анализ на представени-
те документи. 

В случай на необходимост, 
такава информация може да 

бъде получена от служители на 
приходната агенция чрез обаж-
дане в офиса на НАП - Враца 
на тел. 092/ 6684 114 или на 
телефона за информация на 
НАП 0700 18 700 (на цената 
на един градски разговор за 
стационарни телефони и по 
стандартната тарифа на опера-
тора при обаждане от мобилен 
телефон). 

Служителите на Община 
Мездра установяват само-
личността на лицето, направи-
ло волеизявлението чрез про-
верка на лична карта или друг 
официален документ за само-
личност, сканират представе-
ните документи и ги изпращат 
по електронна поща в офиса на 
НАП - Враца. 

След входиране и обработка 
на документите, служител на 
НАП ще върне информация за 
резултата от обработката им по 
електронната поща на Община 
Мездра или на конкретното 
лице (в зависимост от изразе-
ното желание), за да може съ-
щата да бъде предоставена за 
сведение на лицето.

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА
З А П О В Е Д  № 219/07.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация и чл. 63 от Закона за здравето и 
във връзка с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за 
обявяване на извънредно положение на територията на Републи-
ка България и Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на министъра на 
здравеопазването, 

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Считано от 09.04.2020 г. се подновява дейността на Общин-

ския кооперативен пазар в гр. Мездра САМО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, с цел реализация на следната продукция: 
зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга 
готова продукция, която отговаря на изискванията на Закона 
за храните. 

1.1 За тази цел на територията на пазара се въвежда СЛЕД-
НИЯТ ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ: 

• Вход - по локалното платно на улица на ул. „Александър Стам-
болийски“, разположено северно от Общинския кооперативен па-
зар и хипермаркет „Ариел“; 

• Изход - по прилежащата улица, разположена южно от Общин-
ския кооперативен пазар и хипермаркет „Ариел“. 

1.2. ОбП „Чистота“ да организира търговските площи на те-
риторията на пазара и, съвместно с Районно управление „По-
лиция“ - Мездра, да осигурят строг контрол на определените 
входно-изходни пунктове. 

1.3 Продавачите, предлагащи продукция на пазара и потре-
бителите са длъжни: 

• да ползват лични предпазни средства - защитни маски и ръка-
вици; 

• да спазват дистанция от минимум 2 м помежду си. 
II. Възстановява се дейността на вендинг машините на те-

риторията на община Мездра, при строго спазване на сани-
тарно-хигиенните мерки по поддръжка и експлоатация на съ-
оръженията. 

2.1. Лицата, стопанисващи вендинг машини, са длъжни: 
• да извършват ежедневно 4-кратна дезинфекция на лицевата 

страна на машините;
• да подпишат и да представят в Община Мездра или в съответ-

ното кметство по местонахождение на вендинг машините Декла-
рация, с цел гарантиране осигуряване на изискванията, посочени 
в настоящата заповед.

2.2 Клиентите са длъжни да ползват вендинг машините само 
с предпазни ръкавици.

III. Отменям т. 3 и т. 5 от моя Заповед №172 от 19.03.2020 г. 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на управителя 

на ОбП „Чистота“, началника на Районно управление „Полиция“ 
- Мездра, кметовете и кметските наместници на населени места 
в общината, Общинския оперативен екип към Общинския опера-
тивен щаб и всички останали заинтересовани лица за сведение 
и изпълнение. 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на контролните 
екипи към Общинския оперативен щаб.

ИВАН АСПАРУХОВ   
Кмет на Община Мездра
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За рождения си ден почерпиха: 
• Гена Кръстева, кметски наместник на с. Лик - на 1 

април, 
• д-р Митка Лечева, личен лекар - на 1 април. 

В следващите дни рожденици са: 
• Лидия Илиева, общественик - на 21 април,
• Мирослав Гетов, гл. експерт „Връзки с обществе-

ността и протокол“ в Община Мездра - на 21 април,
• Любомир Минковски, художник, Почетен гражда-

нин на Мездра - на 23 април, 
• Венета Балканска, бивш уредник на ГХГ - Мездра 

- на 26 април,
• Инж. Евгения Христова, директор на Държавно 

горско стопанство - Мездра - на 28 април,
• Красимир Стефанов, журналист, Почетен гражда-

нин на Мездра - на 30 април.

Броят е приключен редакционно на 13 април в 10:00 ч.

In memoriam
На 3 април 2020 г. почина Лилия Тодорова Ганчева - дъл-

гогодишен директор на Детска градина „Звездичка“ в село 
Зверино, община Мездра. 

Отиде си един добър човек, прекрасен педагог и всеотда-
ен ръководител, който се ползваше със заслужен автори-
тет сред колеги, родители, деца и съселяни, отдаден през 
целия си живот както на своето семейство, така и на 
работата си. 

Община Мездра изказва искрени съболезнования на се-
мейството на починалата! 

Поклон пред светлата й памет! 

На 6 април 2020 г. на 59-годишна възраст внезапно почи-
на Красимир Костов Иванов - кметски наместник на село 
Старо село, община Мездра.

Напусна ни един честен и отговорен човек, социално ан-
гажиран към жителите на своето родно село. С кончина-
та му Община Мездра загуби всеотдаен приятел и колега, 
който живееше с проблемите, радостите и скърбите на 
хората. 

Ще го запомним с благодарност, уважение и признател-
ност като стойностен човек, извървял достойно житей-
ския си път. 

Община Мездра изказва съболезнования и дълбока съп-
ричастност към семейството, близките и роднините на 
починалия по повод тяхната непрежалима загуба.

Почивай в мир, Kраси!

МЕЗДРЕНСКИ АТЛЕТИ ОГЛАВЯВАТ 
БЪЛГАРСКИТЕ РАНГЛИСТИ ЗА 2019 г.

Водещите мездренски атлети 
- Милица Мирчева, Митко Це-
нов, Иво Балабанов и Йоло Ни-
колов, оглавяват българските 
ранглисти за 2019 г. в 14 дисци-
плини в зала и на открито. Топ 
10 на най-добрите национални 
и световни постижения за ми-
налата година са публикувани 
в новия брой на списание „Ат-
летика“, който вече е на пазара. 

Спортист №1 на община Мез-
дра за 2019-та Милица Мир-
чева, която през м. г. подобри 
три национални рекорда (на 
10 000 м, полумаратон и 10 км 
на шосе), оглавява ранглистата 
в 7 дисциплини при жените: 
1500 м (4:21.68 мин.), 3000 м 
(9:20.50 мин.), 5000 м (15:45.97 
мин.), 10 000 м (32:30.07 мин., 
NR) и полумаратон (1:11:14 ч., 
NR) на открито, както и на 1 
миля (4:44.24 мин.) и на 3000 м 
(9:07.33 мин.) в зала. 

Националният рекордьор 
на 3000 м стипълчейз Митко 
Ценов е лидер в ранглистата 
за миналата година в 5 дисци-
плини при мъжете: 3000 м сти-
пълчейз (8:34.97 мин.), 5000 м 
(14:04.23 мин.), полумаратон 
(1:07:23 ч.) на открито, както и 
1500 м (3:44.86 мин.) и 3000 м 
(8:01.20 мин.) в зала. 

Неговият съотборник Иво Ба-
лабанов е с най-добри пости-
жения у нас в две дисциплини 
на открито при мъжете: 2000 
м стипълчейз (5:38.64 мин.) и 
3000 м (8:10.79 мин.). Съще-
временно той е с втори резулта-
ти на 1500 м (3:45.4 мин.), 3000 

м стипълчейз (8:47.20 мин.), 
5000 м (14:15.30 мин.) и в полу-
маратона (1:07:40 ч.) на откри-
то, както и на 1500 м (3:47.71 
мин.) и на 3000 м (8:01.24 мин.) 
в зала. 

Десеткратният „Треньор на 
годината“ на община Мездра 
Йоло Николов е с трети резул-
тати в 4 дисциплини при мъже-
те: 5000 м (14:26.85 мин.), 3000 
м стипълчейз (9:00.17 мин.) 
и в полумаратона (1:07:40 ч.) 
на открито, както и на 3000 м 
(8:14.96 мин.) в зала. 

17-годишният юноша Мар-
тин Балабанов записа през 
миналата година четвърти 
резултат при мъжете в дисци-
плината 2000 м стипълчейз 
(6:51.65 мин.), пети на 3000 м 
(9:37.2 мин.) и десети на 3000 
м стипълчейз (10:45.35 мин.).                            

Илия Йотов Радовенски е 
роден на 5 септември 1914 
г. в с. Влашко село (дн. с. 
Царевец). Израства в много-
людно бедно семейство. От 
малък е приучен да помага 
в домакинската и селскосто-
панската работа, грижовен е 
към по-малките си братя и 
сестри. 

През 1934 г. е призован на 
редовна военна служба. В 
казармата проявява интерес 
към военното дело, което 
се харесва на командирите 
му и е изпратен в Школа за 
допълнително обучение. За-
вършва съкратените курсове 
и е произведен в чин подо-
фицер. 

Осем години след увол-
нението си, през лятото на 
1944 г., е мобилизиран в 35 
пехотен врачански полк. 
За тази мобилизация чичо 
Илия разказваше един мно-
го интересен случай. Някол-
ко дена след като облякъл 
униформата вдигнали полка 
по тревога, за да организи-
рат блокада на Веслеца, къ-
дето се смятало, че се укри-
ват партизани. 

Разгърнали се войничетата 
във верига и поели нагоре 
по ската. Като отдельонен 
командир подофицерът ко-

мандвал десетина момчета, 
разпределени през 5-6 м 
един от друг, а той вървял 
десетина метра пред тях. 
Придвижването нагоре било 
трудно, защото неокосената 
трева стигала човешки ръст. 
Вече били на билото, кога-
то - о, небеса! – изведнъж 
набитото око на отдельония 
ги зърнало - били налягали 
ниско в тревата и го гледали. 
Един от партизаните дори 
му дал знак с пръст на уста 
да мълчи. Тогава подофице-
рът вдигнал ръка към вой-
ниците, което означавало да 
спрат и извикал към капита-
на, прикрит на двайсетина 
метра отзад: 

- Господин капитан, тука 
няма никой! Да се връщаме, 
а? 

Тръбата свирила отбой и 
блокадата приключила… 

Тази история беше потвър-
дена не от друг, а от един 
пряк участник в нея - пар-
тизанина Петър Тодоров 
(Радко) от с. Кален. Той я 
разказваше преди години 
пред пионерите на Основно 
училище „Христо Ботев“ в 
Мездра. А в свои спомени 
други партизани от Пета 
чета (защото това е била 
точно Пета чета с командир 

Динко Петров-Юшан) на от-
ряд „Гаврил Генов“, също я 
описват и други партизани 
в спомените си, като допъл-
ват, че след блокадата четата 
се е спуснала от Веслеца, 
пресякла пътя Враца - Мез-
дра и се приютила в дебрите 
на Стара планина над село 
Люти брод… 

През есента на същата го-
дина Илия Радовенски зами-
нава за фронта в Югославия. 
Назначен е за отдельонен 
командир в разузнавателен 
взвод и участва в няколко 
бойни операции. Към среда-
та на ноември при боевете 
за Капаоник планина една 
нощ е изпратен с двама вой-
ници на разузнаване зад вра-
жеските позиции. 

При завръщането им след 
изпълнение на задачата, те 
били усетени от немците, 
които откриват яростен огън 
по тях. Три куршума преряз-
ват корема на подофицера. 
Тежко ранен, той нарежда 
на войниците да го оставят 
и да се оттеглят по най-без-
опасния начин. Те не изпъл-
няват заповедта и повличат 
своя командир по калната 
земя. И невредими достигат 
нашите окопи. 

Раненият веднага е закаран 

във военнополевата болни-
ца на полка, а след ден - в 
Александровска болница в 
София, където лекарите дни 
наред се борят за живота 
му. Писано му било да ожи-
вее… 

След войната Илия Радо-
венски се връща на село 
и се включва в селскосто-
панската работа, по-късно 
става майстор строител. 
Създава семейство, има 
син, радваше се на внучка 
и внук. 

Почина на 31 март 1998 
г. Погребан е в родното си 
село Царевец. 

Това, което може още да се 
допълни за Илия Радовен-
ски, е неговата безпределна 
храброст. Той беше силен и 
смел мъж. Страхът за него 
беше непознато чувство! 

75 години от Победата

ПОДОФИЦЕР ИЛИЯ РАДОВЕНСКИ

ДО 30 АПРИЛ ПЛАЩАМЕ 
С ОТСТЪПКА ТАКСА СМЕТ

Съгласно § 26 от Закона 
за мерките и действията 
по време на извънредното 
положение, обявено с ре-
шение на Народното съ-
брание от 13 март 2020 г. 
(ДВ, бр. 28, 24.03.2020 г.), 
през 2020 г. отстъпка от 5 
на сто се прави на лицата, 
предплатили до 30 юни 
данъка върху недвижими-
те имоти за цялата година 
или данъка върху превоз-
ните средства за цялата 
година. 

Крайният срок за плаща-

не на такса битови отпадъ-
ци с 5% отстъпка при вна-
сяне на цялото задължение 
обаче, остава непроменен 
- 30 април, напомнят от 
отдел „Местни приходи“ в 
Община Мездра. 

Такса битови отпадъ-
ци, данък сгради и данък 
МПС се внасят на две 
вноски - до 30 юни и до 31 
октомври. След изтичане-
то на всеки от тези сро-
кове върху невнесеното 
задължение се начислява 
лихва.
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ФотоескизДецата на Община Мездра

• 17 април 1970 г. - официално е открита новата 
учебна сграда на ПТУ по текстил - Мездра (в момента 
ПГ „Алеко Константинов”). Директор на училището 
по това време е Георги Генов. 

• 21 април 1960 г. - излиза брой 1 на вестник „Ис-
кърска комуна”, печатно издание, излизало най-про-
дължително време в гр. Мездра. В неговата първа ре-
дакционна колегия влизат: Ангел Рангелов - редактор, 
и членове - Йордан Симеонов, Петко Вешев, Георги 
Тодоров, Страхил Велков и др. Вестникът излиза до 12 
октомври 1990 г., когато е преименуван на независим 
седмичник „Искърски страници”. През този 30-годи-
шен период са отпечатани 699 броя. 

• 20-23 май 1974 г. - провеждат се първите Празници 
на културата „Мездра-май”. Те завършват със заклю-
чителен концерт на най-изявените самодейни колекти-
ви в областта на фолклорното танцово изкуство, шко-
луваното пеене, музикалната естрада, художественото 
слово и театъра. Голямата награда - „Мраморен приз”, 
е присъдена на театралната трупа при Дома на култу-
рата към текстилно предприятие „Станке Димитров” 
с ръководител Върбан Бояджийски - златен медалист 
от IV Републикански преглед на художествената само-
дейност за постановката „С коня ход напред” по пие-
сата на Михаил Величков. 

• 23 май 1988 г. - за първи път 23 май е честван 
като Ден на Мездра. Той е обявен за такъв с Решение 
№4/25.03.1988 г. на Изпълнителния комитет на Об-
щинския народен съвет с председател инж. Георги Да-
видков. По този повод от 22 до 24 май с. г. се провеждат 
панаирни дни с участието на търговски предприятия 
от Мездра, Враца, Своге и Тетевен. Организирани са 
също модно ревю на СО „Рила”, изложба базар на про-
мишлени стоки и общоградска кулинарна изложба. 23 
май се отбелязва като Ден на Мездра до 1992 г., когато 
Общинският съвет решава за празник на града да бъде 
възстановен 6 май (Гергьовден), когато е и храмовият 
празник на църквата „Св. Георги Победоносец”. 

• 29 април 1980 г. - официално е открит първият у 
нас електрифициран магистрален железопътен пръс-
тен София - Мездра - Горна Оряховица - Дъбово - Кар-
лово - София. Лентата на новата придобивка прерязва 
Тодор Живков - председател на Държавния съвет на 
НРБ и генерален секретар на ЦК на БКП. По този по-
вод на площада пред ж. п. гарата се провежда митинг.

ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР

Алгара, 1 г. и 3 м; Тервел, 2 г. и 7 м.

НАЗДРАВЕ ЗА НЕЯ
Към българските евродепутати 

Хей, кръчмарю, я налей 
от червеното вино, 

да отпием глътка за отмора. 
Да разтушим болка от 

житейска несгода… 
Искра 

да ни парне за светли 
надежди 

и покрусена вяра… 
Налей, 

кръчмарю, да пием! 
Да пием, да се напием, 

та белким тогаз отрезнеем 
и се разбуним: 

кои сме? 
Накъде сме поели? 

Що става със славното 
българско племе! 

И 
докога все ний ще сме 

утайка 
в кафето на Европа? 
Хей, кръчмарю, налей 
от червеното вино, 

наздравица да вдигнем 
за нея - 

на кръст разпъвана, 
низвергната, 

с омъчнена душа, 
но 

все възкръсваща. 
И песенна. 

И ненадломена е тя - 
България! 

Евдокия Марангозова

Антология „Ескус“

Краезнание

ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ 
В  СЕЛО КАЛЕН

Като орган на държавната 
власт и на местното самоупра-
вление, Общинското управле-
ние на село Кален съществува 
от края на XIX в. под формата 
на самостоятелна община, а 
впоследствие като кметство 
или пълномощничество към 
други общини. 

Каленската селска община, 
включена в състава на Вра-
чанска околия, е образувана 
непосредствено след Освобож-
дението през 1878 г. и просъ-
ществува две години. За кмет 
е поставен Дилко Генов Дилко-
вски - човек грамотен, с авто-
ритет и влияние сред селяните. 

По официални данни на ру-
ската регистрация от 1878 г. 
в Кален е имало 70 къщи, от 
които 3 цигански; 632 жители, 
от които българи - 316 мъже и 
293 жени, и 23 цигани, от тях 
10 мъже и 13 жени. 

Грамотни били 40 души, в т. 
ч. две жени. Обработваемата 
земя била 4 809 дка, ливади - 
626, лозя - 181 дка, бостани - 9 
дка, дворни места - 202 дка, 
животни: 35 биволи, 26 воло-
ве, 181 крави, 2176 овце, 1207 
кози, 120 свине. В селото не е 
имало политически партии, но 
на изборите каленчени гласу-
ват за партията на либералите. 
Учреждения няма, с изклю-
чение на Общината и старото 
училище от 1867 г. 

До края на XIX век с. Ка-
лен два пъти e самостоятелна 
община и три пъти кметство 
към други общини. Кметовете 
и помощник-кметовете се из-
бират от Общинските съвети, 
а самите те - чрез избори на 
населението с пряко или тай-
но гласуване, с мандат от три 
години. 

Кметовете на Каленска об-
щина от 1880-1883 г. и от 
1887-1890 г. са Дилко Генов 
Дилковски и Стоян Йотов Да-
кински. Помощник-кметове 
на Кметство с. Кален от 1883-
1887 г. и от 1896-1899 г. към 
Община Горна Бешовица са 
Георги Младенов и Цеко Ива-
нов Гольовски, а към Община 
Горна Кремена през 1890-1896 
г. - Атанас Стоянов Ганчовски. 

По инициатива на Кметство-
то и под негово ръководство, 
през 1896 г. селяните изграж-
дат с доброволен труд втора-
та сграда на първоначалното 
училище „Христо Ботев“. 
Кметове от с. Кален на гор-
ните две общини са Иван Пе-
тров, Кръстьо Гергов и Цеко 
Ив. Гольовски. 

С новото административ-
но-териториално деление на 
страната от 1901 г. с. Кален 
става кметство към Община 
Горна Бешовица - чак до 1934 
г. Имената на помощник-кме-
товете през първото двайсети-
летие на XX в. са неизвестни, 
поради липсата на архивни 
документи в кметството, об-
щината и Враца. А кметовете 
от с. Кален на Г. Бешовишка-
та община са Кръстьо Гергов 
(1901-1903 г.), Цеко Ив. Го-
льовски (1904-1908 г.), Ми-
хаил Младенов (1915/1916 
г.) и Георги Генов Дилковски 
(1918/1920 г.) 

При управлението на Де-
мократическия сговор и на 
Народния блок (1923-1934 
г.) Кметството се управля-
ва от помощник-кметове, 
представители на различни 
политически партии, спече-
лили най-много гласове на 
провежданите избори. Но 
поради вмешателството на 
околийския управител, който 
ги назначава и предпочитал 
тези, които са приближени на 
управляващата власт, е налице 
голямо текучество. Някои за-
емат длъжността година-две, 
други - по няколко месеца от 
годината. Това са Деян Мари-
нов Пешински, Дано Хр. Вен-
ковски, Дилко Цеков Дилко-
вски, Йордан Ив. Ганчовски, 
Гено Цеков Лилковски, Иван 
Димитров Димитровски, Сав-
чо Николов Катранкьовски, 
Стефан Тошов Иванов, Цеко 
Митов Марински, Димитър 
Ив. Димитровски, Тошко Си-
меонов Вътовски, Христо 
Иванов-Шарения, Мито Тош-
ков Марински. 

Продължава в следващия 
брой

Петър Кръстев 

55 ГОДИНИ ОТ 
ГИБЕЛТА НА ГОРУНЯ

Иван Тодоров-Горуня е роден 
на 2 януари 1916 г. в с. Горна 
Кремена, Врачанско. Завършва 
основно образование. На 8 го-
дини остава полусирак, почива 
баща му. 

• 1931-1932 г. - изучава ши-
вашкия занаят при Симеон 
Панчев в с. Горна Кремена. 
Приет е за член на РМС. 

• 1933-1934 г. - работи в Ка-
менната кариера на АД „Ци-
клоп” в с. Горна Кремена. Ор-
ганизира работническа стачка, 
за което е уволнен. 

• 1934-1935 г. - работи като 
каменнооблицовчик на строи-
телни обекти в София. Поради 
нелегална дейност е изселен от 
София. 

• 1935-1936 г. - секретар на 
Районния комитет на РМС за 
Искърския район. Работи в 
семейното земеделско стопан-
ство. 

• 1936-1937 г. - осъден е на 3 
години лишаване от свобода в 
Сливенския затвор. Амнисти-
ран по случай рождението на 
Симеон II. Приет е за член на 
БРП, помага на секретаря на 
Околийския комитет на БРП - 
Враца Иван Енгьовски. 

• 1938-1941 г. - секретар на 
Околийския комитет на БРП - 
Враца. 

• 1 август 1941 г. - преминава 
в нелегалност. Първият пар-
тизанин в Северна България. 
Приема поръчението на ЦК да 
работи като Секретар на ОК на 
БРП - Враца. 

• 1942 г.  - създава първата 
партизанска чета във Врачан-
ско, на която става политкоми-
сар. 

• 27 септември 1943 г. - пре-
избран е за секретар на ОК на 
БРП - Враца и за политкомисар 
на партизански отряд „Гаврил 
Генов”. 

• януари 1944 г. - съпругата 
му Дена е арестувана и изте-
завана в продължение на два 
месеца в училището в с. Горна 
Кремена. 

• 4 май 1944 г. - преизбран 
е за секретар на ОК на БРП - 
Враца. 

• юни 1944 г. - полицаи изга-
рят родната му къща; интерни-
рат майка му, съпругата и деца-
та им в Айтоско. 

• юли 1944 г. - става командир 
на Първа група (трета, четвър-
та и шеста чети) на партизан-
ски отряд „Гаврил Генов”, кой-
то на 09.09.1944 г. установява 
властта на ОФ в Бяла Слатина, 
Кнежа, Хайредин, Търнава, 
Борован и Баница. 

• 14 септември 1944 г. - пър-
ви командир на доброволче-
ската гвардия във Враца. 

• 20 септември 1944-1949 г. - 
избран е за секретар на Област-
ния комитет на БРП - Враца. 

• декември 1948 г. - делегат 
на Петия конгрес на БКП, из-
бран е за член на ЦК. 

• 1950-1951 г. - инспектор в 
МВР - София с чин подполко-
вник. 

• 1951-1954 г. - следва във 
Висшата школа на ЦК на БКП. 
Защитава кандидатска дисер-
тация по аграрна икономика. 

• 1954-1959 г. - секретар на 
Областния комитет на БКП - 
Враца. 

• 1960-1962 г. - Председател 
на ДЗС - с. Коневец, Ямболски 
окръг. 

• 1962 - април 1965 г. - Пред-
седател на Комитета по водно 
стопанство към Министерския 
съвет с ранг на заместник-ми-
нистър на земеделието. 

• Членува и е избиран в ръко-
водните органи на ОФ, ЦК на 
ДОСО, Общонародния коми-
тет за българо-съветска друж-
ба, Дружеството за дружба и 
приятелство с Куба и др. Чле-
нува също в БЧК.  

• 1948-1965 г. - член на ЦК на 
БКП и народен представител. 

• ноември 1964 г. - април 
1965 г. - организира и ръково-
ди група от партийни дейци и 
висши офицери, която планира 
да свали Тодор Живков. 

• 7 срешу 8 април 1965 г. - 
според официалната версия, се 
„самоубива“ в дома си на бул. 
„Димитър Благоев” №2 в сто-
лицата. Преди това пише пред-
смъртно писмо: „След като 
подготви идейния разгром на 
партията, се започва физиче-
ската кървава разправа с кадри-
те. Жив в ръцете на враговете 
не съм свикнал да се предавам. 
Блокиран съм! Умирам, но не 
се предавам. 8.IV.1965 г.“ 

Поклон пред паметта и де-
лата му! 

Биографичната справка из-
готви Иван Братинов
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