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Денят на Мездра - 6 май (Гергьовден)

ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН
ПРАЗНИК

В условията на извънредно
положение на 6 май за 19-а поредна година чествахме празника на града - Гергьовден.
Той е обявен за Ден на Мездра през 1992 г. с решение на
Общинския съвет, съобразно
традицията до 9.IX.1944 г. На
този ден е храмовият празник
на енорийската църква „Св.
Георги Победоносец“ и съборът на селището.
По повод тройния празник
на площад „България“ се
състоя ритуал по издигане на
националния трибагреник,
знамето на община Мездра и

флага на Европейския съюз.
Тържеството уважиха кметът
Иван Аспарухов, председателят на Общинския съвет Яна
Нинова, общински съветници,
представители на Общинската администрация.
Особен колорит на честването придадоха трима гвардейци, пременени по идея на
художника Евгени Кучков в
автентични четнически униформи. В ролята на младите
левенти се превъплътиха д-р
Искрен Красимиров, преподавател в НБУ и основател на
проекта „НЕзабравимата Бъл-

гария“, Лъчезар Димитров,
оператор в БНТ, и Христо
Кръстев, мл. експерт в ОбА.
По-сетне присъстващите се
отправиха към паметника на
загиналите във войните от община Мездра, където в знак на
признателност бяха положени
венец и цветя.
По оригинален начин отбелязаха Деня на Мездра в ДГ
„Слънчице“. Деца, учители
и родители се обърнаха с отворено писмо до кмета на
общината, общинските съветници и всички граждани и
пуснаха от двора на детската
градина 135 балона с имената на децата. В тях имаше
„послание, надежда и вяра,
че скоро всичко ще свърши и
ще преминем под божествения мост на дъгата, заедно с
една-единствена молба: „Св.
Георги, върни ни радостта на
детството!”

По случай празника на града
Поздравителен адрес до Община Мездра изпрати Националното сдружение на общините в Република България.
Общината пък организира
онлайн концерт под наслов:
„Мездра, доброто предстои!“,
в който се включиха безвъзмездно популярни изпълнители като Илия Луков, Светлин Миланов, Юри Крумов,
Николай Славеев, Евелина
Александрова,
Светослав
Стойчев, Студентска музикална формация „Жарава“ и Вокално-инструментална формация “Miki Group“, както и
местните таланти Илона Иванова, Венцислав Кътов, Ангелина Стефанова, Вокална
група „Wings”, Танцова формация “Keep It Real”, Детски
танцов състав „Мездренче“ и
Фолклорен танцов ансамбъл
„Мездра“.

ПОЧИТ КЪМ ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ
По повод 75-годишнината от
Победата над хитлерофашизма кметът на Мездра Иван
Аспарухов и председателят
на Общинския съвет на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) инж.
Стефчо Симеонов посетиха
единствените останали живи
участници от общината във
Втората световна война - капитан Илия Григоров (на 96 г.)
от с. Царевец и поручик Никола Илиев (на 95 г.) от Мездра.
Аспарухов връчи на двамата фронтоваци поздравителен адрес, почетен знак на
кмета на общината и книгата
„Мездра - кратък исторически
очерк“, а инж. Симеонов им
подари сладкарски изделия и
плодови напитки.
Със съдействието на ОбП
„Чистота“, Илия Григоров,
който е бивш служител на
Енергото, и уважаваният адвокат Никола Илиев, който
е роден в с. Камено поле, ще
получат по 3 кубика дърва за
огрев.

„За мен е изключителна чест
и удоволствие да Ви поздравя
от името на Община Мездра и
лично от свое име по случай
75-годишнината от Деня на
Победата - 9 май, се казва в
поздравителния адрес до двамата ветерани. Благодарение
на хора като вас - участниците
в заключителния етап на Втората светна война (1939-1945
г.), България успя да запази
своя суверенитет и да защити
българските национални интереси пред международната
общност.
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Приемете нашата признателност за достойно изпълнения
отечествен дълг, за проявената саможертва и героизъм по
време на войната.
Благодарим Ви, че защитихте мира, съхранявайки
териториалната цялост на
нашата страна. За да могат
днешните и идните поколения
да живеят по-добре. За да се
стремим да създадем по-хубаво бъдеще за нашите деца.
Дълбок поклон пред Вашата
доблестна служба към Родината.

От все сърце Ви желая
крепко здраве, бодър дух и
още много радостни мигове с
близки и приятели!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“
По традиция на 9 май общинската организация на
СВВБ отбеляза Деня на Победата с поднасяне на цветя
през паметника на капитан
Динко Петров-Юшан (18981944 г.) - един от 56-мата
бойци от община Мездра,
загинали в най-големия военен конфликт в световната
история.

ЦЕНА: 0,40 лв.

ПРАЗНИЧНА
АНКЕТА
В навечерието на 24 май - Деня на българската просвета

и култура и на славянската писменост, Общински вестник
„Мездра XXI век” проведе анкета сред творците от Литературен клуб „Христо Ботев” при НЧ „Просвета 1925“, като ги
помоли да отговорят на следните въпроси:
1. Какво е за Вас 24 май?
2. Кой е любимият Ви автор от класиците на българската литература?
3. Кой е любимият Ви автор от съвременните български писатели?
Ето отговорите, които получихме:
Валентин Вълчев: 24 май е един от най-светлите празници на България и на цялото славянство. От класиците на
българската литература предпочитам Иван Вазов, а от съвременните писатели - Георги Господинов.
Дарина Цветкова: 24 май за мен е ден на българското самосъзнание. От класиците на българската литература
най-много харесвам Димчо Дебелянов. От съвременните
български писатели избирам Калин Терзийски.
Емилия Гарванска: За мен 24 май е празник на училището, на книгата и на страстта към ново знание. Любимият ми
класик е Христо Ботев, а от съвременните автори - Владимир
Зарев.
Иван Алексиев: 24 май е светлина. Любимият ми класик
на българската литература е Иван Вазов, а колкото до любим
съвременен автор - не мога да посоча.
Иванка Начева: Това е най-българският празник. От класиците на българската литература избирам Иван Вазов, а от
съвременните посочвам Георги Апостолов.
Калина Арсенова: 24 май за мен е един от най-светлите
български празници. Иван Вазов ми е любимият класик на
българската литература. Затруднявам се да посоча любим съвременен автор.
Калин Топалски: 24 май е не просто празник на българската просвета и култура, а празник на българската духовност.
Любим поет от класиците ми е Пейо Яворов, а от съвременните автори - Георги Господинов.
Милен Димитров: Любимият ми класик е Йордан Йовков, а от съвременните български писатели харесвам Милен
Русков.
Мирослав Гетов: 24 май е най-българският празник в календара. Защото това, което ни отличава от останалите народи, е нашата писменост и култура. За мен той е истинският
Национален празник на България. Убеден съм, че един ден
ще бъде обявен официално за такъв. Любимите ми български
писатели са Димитър Талев, Атанас Далчев, Йордан Йовков,
Емилиян Станев, Йордан Радичков, Николай Хайтов и Борис
Христов.
Николай Ненов: 24 май е неофициалният български национален празник. Сред любимите ми класици на българската литература е Елин Пелин, а от съвременните български
автори - Калин Терзийски.
Павлина Русева: 24 май е най-българският празник, повод за гордост, защото сме дали азбука на милиони славяни
и празник на българската култура. От класиците любим ми е
Йордан Йовков, а от съвременните български автори - Ивинела Самуилова.
Росица Петкова: 24 май е много хубав български празник,
а освен това ми е и професионален празник. От класическите
автори предпочитам Йордан Радичков, а от съвременните Георги Господинов.
Рени Митева: 24 май е най-светлият празник на българщината. От класиците любим ми е Димитър Талев, а от съвременните творци - Борис Христов.
Светла Дамяновска: 24 май е празник на българските
букви - без азбука не би имало българска църковна и светска
книжнина, нито наука и култура и, разбира се, в частност класическа и съвременна литература. Любим класически писател ми е Емилиян Станев, а от съвременните автори - поета
Борис Христов.
Тодорка Василева: 24 май е празник на духовността.
Йордан Йовков е най-харесваният от мен писател-класик. От
съвременните творци предпочитам Недялко Йорданов.
Цветко Стеев: Това е най-големият български празник,
празник на цялото славянство. От класиците най-любим ми
е Пейо Яворов, а от съвременните творци - Минчо Минчев.
Анкетата проведе Светла Дамяновска
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Общество

ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Общинският съвет (ОбС)
допълни т. 2 от Решение
№61/27.02.2020 г., с което разреши и даде съгласие за провеждане на публичен търг за
отдаване под наем на недвижим имот - сграда с идентификатор 47714.500.363.8 по
Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мездра, реализирана в общински
имот УПИ I, пл. №363, кв. 17
по действащия ПУП-ПРЗ на
гр. Мездра, като в решението
беше добавен следният текст:
„при следните условия: за извършване на производствени
и търговски дейности, несвързани със събиране, третиране и
съхранение на отпадъци”.
Местният парламент възложи на бившия вр. и. д. управител на „МБАЛ - Мездра“
ЕООД д-р Петьо Вълчев да
представи писмени обяснения
за поставеното в търга условие за използване на имота за
„всестранни и производствени дейности по обработка на
опасни отпадъци“ и защо не е
уведомил за това ОбС, и възложи на новия управител на мездренската болница да прекрати
договора за наем, сключен със
спечелилия търга - „Ресайкъл
Груп“ ООД - София.
С друго свое решение ОбС
възложи на кмета на Мездра

да предприеме всички правни и фактически действия по
прекратяване на три търговски дела, водени между Община Мездра и „Галчев Инженеринг“ ЕООД по реда на
съдебната спогодба и с оглед
предотвратяване натрупването
на още суми за лихви по делата
в тежест на Община Мездра,
като отношенията между двете страни бъдат уредени при
финансови параметри по отношение на размера средства,
дължими от Община Мездра,
не повече от предложените
суми, заложени в Предложение за спогодба, направено от
„Галчев Инженеринг“, а именно 786 678,92 лв.
ОбС реши да бъдат освободени от заплащане на месечни
вноски всички лица, сключили
договори за наем на терени и
обекти - общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или
дейността си вследствие на
въведеното извънредно положение и мерките, предприети
в изпълнение на заповедите
на министъра на здравеопазването и на кмета на община
Мездра за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19,
за срока на извънредното положение от 13 март 2020 г. до

отмяната му. От заплащане
на такси и наемни цени няма
да бъдат освободени лицата,
за които е установен влязъл в
сила акт, че не са преустановили дейността си в изпълнение
на заповедите на министъра на
здравеопазването и на кмета на
община Мездра. Всички заплатени авансово наеми и такси
за месеците, за които лицата
са освободени от плащане, ще
се считат за платени за първия
месец след отмяна на извънредното положение.
Приет бе годишен доклад
на финансовия контрольор
в „МБАЛ - Мездра“ ЕООД
Пламен Велков относно предварителен контрол на приходни и разходни документи,
одобряване и отхвърляне на
предложения за поемане на
задължения и извършване на
разходи и сравнителен (икономически и финансов) анализ
на дейността на дружеството
през 2019 г. ОбС сезира компетентните органи по три точки
от доклада, а именно: че не се
следят сроковете за действие
по сключени договори и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки,
в т. ч. при изтекъл още през
2018 г. договор между „МБАЛ
- Мездра“ ЕООД и „Фьоникс
Фарма“ ЕООД, „Фаркол“ АД

и „Лъки Враца“ ЕООД за доставка на лекарствени продукти за нуждите на болницата,
през 2019 г. те са продължили
да се закупуват от тези фирми
без подписан договор; че в аптеката на лечебното заведение
се съхраняват лекарства и медикаменти с изтекъл срок на
годност от 2013 г. до 2018 г.,
които би трябвало да се бракуват и транспортират извън
болницата, но до този момент
това не е направено, както и за
нарушения при доставката на
комарници в отделенията на
болницата.
ОбС удължи договора на
Пламен Велков за възлагане
контрола на „МБАЛ - Мездра“
ЕООД, считано от 22.04.2020 г.
до приемане на Годишния финансов отчет на дружеството
за 2019 г., който трябва да бъде
представен пред местния парламент не по-късно от 20 май.
Във връзка с липсата на верифициране от страна на Управляващия орган на разходите, направени от Община Мездра по
проект за саниране на многофамилни жилищни сгради по ОП
„Региони в растеж“, сключен
през 2016 г. и финансирани с
кредит от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД,
беше удължен със 7 месеца - до
25.12.2020 г., срокът за погасяване на кредита.

Национална кампания „За чиста околна среда - 2020”

ЧЕТИРИ
ПРОЕКТА
ЩЕ
ПОЛУЧАТ
ФИНАНСИРАНЕ
Проектите на две кметства,
дух - в здраво тяло (5 000 лв.)
едно училище и една детска
градина от община Мездра
бяха одобрени за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна
среда - 2020“ и обявения от
Министерство на околната
среда и водите и от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда конкурс на тема „Обичам природата - и аз участвам”.
От постъпилите 901 проектни предложения на общини и
кметства със средства в размер
до 10 000 лева ще бъдат финансирани 232 проекта. Сред
тях са проектите на Кметство
Игнатица за създаване на зона
за отдих и спорт до новото
футболно игрище в селото (с
бюджет 9 362 лв.) и на Кмет-

ство Крета за изграждане на
детска площадка в района на
оброк Св. Георги (10 000 лв.).
От трите проектни предложения, подадени от кметства в
община Мездра, не е одобрено
единствено това на Кметство
Люти брод - за обновяване на

детската площадка при моста
на река Искър (10 000 лв.).
Сред одобрените за финансиране 110 от общо 506 постъпили проекта на училища
и ЦПЛР/ОДК, които ще получат финансиране в размер до
5 000 лв., е и проектът „Здрав

170 НУЖДАЕЩИ СЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД
170 уязвими лица от гр.
Мездра и от съставните села
на общината, които поради
бедност и продължителна
социална изолация са в затруднение да осигурят сами
прехраната си, ще получават
топъл обяд в продължение на
повече от месец и половина.
Това стана възможно след
като Община Мездра кандидатства с проект, който беше
одобрен за изпълнение по
Целева програма „Топъл обяд
в условията на извънредна
ситуация - 2020 г.“, финансирана от републиканския бюджет. Той ще бъде реализиран съвместно с Общинския

център за социални услуги и
дейности, детските градини
и Комплекс социални услуги
за деца и лица с увреждания
(КСУДЛУ).
Проектът е насочен към
следните целеви групи:
• Лица с ниски доходи, под
линията на бедност, определена за страната, за времето, в
което са поставени под задължителна карантина.
• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 г., без
доходи и с доход под линията на бедност, определена за
страната, които живеят сами
и нямат близки, които да се
грижат за тях и в условията
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на извънредното положение,
обявено за страната не са в
състояние да си осигурят прехраната.
• Лица, които поради възрастта си, поради трайно
увреждане или в резултат
от заболяване не могат да се
самообслужват и не могат да
осигурят сами или с помощта
на близките си своите ежедневни потребности от храна.
В рамките на 33 работни
дни, от 1 май до 19 юни, в
реновираната кухня-майка в
КСУДЛУ - гр. Мездра ще се
приготвя и доставя до домовете на най-нуждаещите се
топъл обяд - супа, основно яс-

на СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино за направа на
фитнес площадка на открито в
двора на учебното заведение.
Не получават финансиране
проектите „Еко класна стая за
нас” (4 988 лв.) на СУ „Иван
Вазов“ и „Спорт и екология в
професионалното образование” (4 999 лв.) на ПГ „Алеко
Константинов“.
Със средства в размер до 5
000 лв. в тазгодишното издание на конкурса „Обичам
природата - и аз участвам“ ще
бъдат финансирани 132 от постъпилите 426 проекта на детски градини от цялата страна.
Сред тях е и този на ДГ „Слънчице“ в гр. Мездра (5 000 лв.)
за изграждане на съоръжения
за игра във филиала на детската градина в село Дърманци.

тие, хляб и поне веднъж седмично десерт. В съответствие
със санитарно-хигиенните
изисквания и въведените
противоепидемични мерки,
готовата храна ще се предоставя в пластмасови купички
за еднократна употреба. Нераздадената храна за деня ще
се преразпределя между тези,
които отговарят на целевите
групи и са включени в списъка на чакащи.
При необходимост на потребителите ще бъде оказвана и допълнителна подкрепа
- закупуване на хранителни
продукти, лекарства и медикаменти, заплащане на сметки или такси (със средства на
самите потребители).
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НОВИЯТ УПРАВИТЕЛ
НА БОЛНИЦАТА
ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

В изпълнение на Решение
№62/09.04.2020 г. на Общинския съвет, кметът на Мездра
Иван Аспарухов, в качеството
му на упълномощен представител на едноличния собственик на капитала на „МБАЛ
- Мездра“ ЕООД, и д-р Соня
Съботинова, в качеството й
на управител на лечебното
заведение, сключиха договор
за възлагане управлението
на дружеството за срок от 3
години. Веднага след подписването на договора д-р Съботинова беше представена
официално като управител на
МБАЛ - Мездра пред Медицинския съвет на лечебното
заведение.
Досегашният вр. и. д. управител на дружеството д-р
Петьо Вълчев заяви, че според него изборът на д-р Съботинова за управител ще има
благоприятен ефект, в близко
и по-далечно бъдеще, върху
състоянието и дейността на
мездренската болница. Той
благодари на членовете на Медицинския съвет за съвместната работа през последните
5 месеца и им пожела, преди
всичко здраве, разбирателство
и да работят в колективен дух.
Иван Аспарухов благодари

на д-р Вълчев за това, че в такъв труден момент се е съгласил да поеме управлението на
болницата и че е изпълнил успешно двете основни задачи,
които му е поставил: първо
- да подобри финансовите показатели на дружеството и да
стопира напускането на кадри,
и второ, което е още по-важно
- да сключи новия рамков договор със Здравната каса.
Аспарухов пожела успех
на д-р Съботинова и дълги
години да влиза и излиза от
болницата с високо вдигната
глава, че си е свършила работата. „Уверявам ви, че в лицето на Община Мездра и на
Общинския съвет ще имате
едни изключително отговорни
партньори. Всяко ваше конструктивно предложение ще
получава съдействие от наша
страна.“
Кметът помоли членовете
на Медицинския съвет да работят заедно, в екип, така че
лечебното заведение да бъде
оздравено и да предлага качествени здравни услуги на
хората от общините Мездра и
Роман. „Оттук-нататък всичко
е във вашите ръце!“, каза в заключение Аспарухов.

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА!

Община Мездра напомня на собствениците на домашни кучета, че
съгласно Закона за местните данъци и такси и чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност следва да регистрират своя домашен
любимец и заплатят годишна такса за притежаване в срок до 31 март на
текущата година. Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се извършва в Центъра за услуги и информация
на граждани в Община Мездра. Към декларацията се прилагат копие от
ветеринарномедицинския паспорт на кучето - страниците с описание и
идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия
ветеринарен лекар и, при необходимост, документ, удостоверяващ целта на ползването му.
Регистрацията се извършава от длъжностно лице в Общинска екологична инспекция, стая 110 в Община Мездра, след попълване на декларация от собствениците на кучета и заплащане на такса за притежаване
на домашен любимец в Центъра за услуги и информация на граждани.
При административната регистрация данните за всяко домашно куче и
неговия собственик се вписват в регистър.
От заплащане на такса са освободени, след представяне на съответния документ, собствениците на:
• кучета на лица с увреждания;
• служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
• кучета, използвани за опитни цели;
• кучета, използвани от Българския червен кръст;
• кастрирани кучета;
• кучета, които придружават или охраняват селскостопански
животни, които се отглеждат в регистриран животновъден
обект;
• ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов
по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
Ако вашето куче попада в някоя от гореизброените категории, освободени от годишна такса, това не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец!
При установяване на нерегистрирано куче, на собственика, след направено предписание за регистрация, се налага глоба от 20 лв. до 200
лв., като собственикът на кучето се предупреждава писмено да извърши
декларирането в 15-дневен срок.
За допълнителна информация: тел: 0910/ 912 19 и 0910/920 08, Общинска екологична инспекция - Мездра.
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Спорт и общество
Кореспондентен шахмат

ТОШКО КИРКОВ СПЕЧЕЛИ
ГРАДСКОТО ПО БЛИЦ

Данаил Димитров стана
Correspondence Chess Master

Завърши Третото градско
индивидуално първенство
(3 ГИП) по блиц - кореспондентен шахмат „Мездра
2020“. В шампионата, организиран от Шахматен клуб
Локомотив, взеха участие
седем състезатели, които
играха помежду си по системата „всеки срещу всеки“.
След оспорвана надпре-

Данаил Димитров (ICCF
Rating 2272) с 3,5 т. (2 победи, 3 ремита и 1 загуба).
Четвърто-пето място си
поделиха CCE Деян Давидов (ICCF Rating 2295) и
Димитър Гаврийски (ICCF
Rating 2180) с по 2,5 т. (1
победа, 3 ремита и 2 загуби). Шести е CCM Добри
Семов (ICCF Rating 2356)
с 1,5 т. (1 победа, 1 реми и
4 загуби), а седми - Йордан
Стойков (ICCF Rating 1909)
с 1 т. (2 ремита и 4 загуби).
Междувременно един от

вара победител в турнира
стана CCM Тошко Кирков
(ICCF Rating 2342) с 5 точки от 6 възможни (4 победи и 2 ремита). Със същия
точков актив, но с по-лоши
допълнителни показатели,
втори се нареди IM Любомир Ценков (ICCF Rating
2395), който също записа 4
победи и 2 ремита. Призовата тройка допълни CCM

75 г. от Победата

МАЙОР АСЕН ПЕТРОВ

Асен Петров Иванов е
роден през 1921 г. в с. Типченица. Завършва основно
образование в родното си
село, а след това и гимназия
във Враца. През есента на
1943 г. е призован за войник
в Трети пехотен Бдински
полк. В началото на 1944 г.
е изпратен за шест месеца в
Школата за запасни офицери в София, която завършва успешно, произведен е в
чин фелдфебел-школник и
е изпратен в 35-и пехотен
Врачански полк.
През м. август 1944 г. е

водещите състезатели на
ШК Локомотив Данаил
Димитров беше удостоен
от Международната федерация по кореспондентен
шахмат (ICCF) със званието Correspondence Chess
Master - CCM (Майстор по
кореспондентен шах). „Благодарен съм на треньора и
приятеля Тошко Кирков,
както и за подкрепата и търпението на моята съпруга
Владислава Димитрова!“,
сподели по този повод Димитров.

командирован с полка си
в гр. Подуево, Косово, на
границата с Албания, за
обезпечаване охраната на
изтеглящия се от Македония български окупационен
корпус.
Непосредствено
след
9.IX.1944 г. следва демобилизация на изслужилия
набор, с който се уволнява
и Асен Петров. След като
България обявява война на
хитлеристка Германия, той
е мобилизиран, произведен е в чин подпоручик и
като адютант на дружина е
включен в състава на Втора българска армия, с която
участва в операциите за освобождението на Югославия по направлението Пирот - Ниш - Куршумлийска
баня - Подуево - Косовска
Митровица.
Изпълнил бойните си задачи, на 15.XII.1944 г. 35-и
пехотен Врачански полк се
завръща във Враца и Петров отново е демобилизиран.

През 1945-1946 г. завършва учителски институт и
започва работа като учител
в основното училище в с.
Типченица.
През 1951 г. е призован на
действителна военна служба в БНА, присвоено му е
звание поручик и е включен в 8-месечен курс за
обучение във Военна академия „Георги Раковски“.
Завършва го с отличие и е
назначен за помощник-началник щаб на поделение
55670 - Пазарджик. Тук
служи 3 години. Последната година разгръща мобилизацията на дивизия и
като началник щаб на един
от полковете участва в голямо командно-щабно учение между Първа и Втора
армии в района на Сливница. За показани добри
резултати в работата си е
произведен в чин капитан.
В началото на 1954 г. подава рапорт да бъде освободен от военни задължения, прехвърлен е в запаса
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с офицерски чин майор.
За участието си в Отечествената война 1944/45 г.
майор Асен Петров е удостоен с 8 ордени и медали,
от които три съветски. От
Централния съвет на БАС е
награден с грамота и значка „Деец на антифашисткото движение“, а от ЦУС на
СВВБ - с почетен плакет.
След уволнението си от
БНА работи като учител
и директор на основното
училище в с. Типченица,
където се и пенсионира.
Активно участва в обществено-политическия живот
на селото и общината. Авторитетен и добросърдечен, сладкодумен събеседник, постоянно търсен от
съселяните си за помощ и
съвети по различни въпроси. Беше добър стопанин,
съпруг и баща. С жена му
Райна създадоха, възпитаха и изучиха дъщеря си
Веса и сина си Иван, които
ги ощастливиха с внуци и
правнуци.
В последните си години
Асен Петров живееше сам
в с. Типченица. Почина на
31.10.2017 г. на 96-годишна
възраст.
Иван Братинов
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Регистрация на личните стопанства

РЕЖИМЪТ Е ОБЛЕКЧЕН
И БЕЗПЛАТЕН

Община Мездра уведомява собствениците и
ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни в лични
стопанства тип „заден двор“, че с приетите от
Народното събрание изменения и допълнения
в Закона за ветеринарномедицинската дейност,
в сила от 14.02.2020 г., е променен реда за регистрация на „животновъден обект - лично стопанство“. На регистрация „животновъден обект
- лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: едри преживни животни,
дребни преживни животни, прасета за угояване,
еднокопитни, зайци и птици.
Регистрацията на „животновъден обект - лично стопанство“ по населени места се осъществява чрез подаване в кметството/кметското
наместничество на Заявление-декларация по
образец на Българска агенция по безопасност
на храните (БАБХ): „Образец ЗХОЖКФ-17Д/
Утвърден със Заповед №РД 11-525/20.02.2020 г.
на изпълнителния директор на БАБХ“.
Заявленията се придружават от договор за ветеринарномедицинско обслужване, сключен
между собственика на животновъдния обект и
регистриран ветеринарен лекар.
Броят и видовете животни, които могат да бъдат отглеждани в „животновъден обект - лично стопанство“ за лични нужди, както и съответните изисквания, са определени в чл. 4а от
Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти и са до:
• два броя едри преживни животни и приплодите им до 12-месечна възраст;
• десет броя дребни преживни с приплодите
им до 9-месечна възраст;
• три броя прасета за угояване, различни от
свине майки и некастрирани нерези;
• два броя еднокопитни и приплодите им до
12-месечна възраст;
• десет възрастни зайци с приплодите им, но
не повече от сто броя общо;
• петдесет възрастни птици независимо от
вида;
• сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
За регистрацията не се събира такса!
С Ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни в лични стопанства тип
“заден двор“ може да се запознаете от официалния сайт на Общи`на Мездра: https://www.
mezdra.bg/, откъдето може да изтеглите и Заявление за регистрация на животновъден обект лично стопанство.
В следващите дни рожденици са:
• Д-р Лоренцо Асенов, кардиолог - 17 май;
• Илиана Минковска, журналист - 18 май;
• Кирил Радовенски, журналист - на 18 май,
• Цанко Петков, бизнесмен - на 19 май,
• Йошка Йотова, общественик - 21 май;
• Дора Василева, педагог - 21 май;
• Бисерка Драганова, бивш кмет на с. Люти дол - 23
май;
• Найден Христов, бивш кмет на с. Зверино - 25 май;
• Петър Минчев, бизнесмен - 26 май

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 11 май в 10:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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История и Култура

В ПАНТЕОНА НА БЕЗСМЪРТИЕТО
56 вóини от община Мездра загиват във Втората световна война

Фронтоваци, гара Мездра, IX,1944 г.
Според съхраняваните в Държавен военноисторически архив - Велико Търново списъци
по местоживеене на загиналите във Втората световна война
(1939-1945 г.) жители на областите в България, съставени
по искане на Министерството
на отбраната от кметовете на
населените места и общините
непосредствено след края на
войната, от присъединяването
на България към Тристранния
пакт на 1 март 1941 г. до безусловната капитулация на Германия на 8 май 1945 г. (и първите няколко месеца след нея)
загиват 56-ма военнослужещи
в Българската армия, които са
родени или са мобилизирани
от 28-те населени места, които
в момента влизат в състава на
община Мездра.
Шестима от тях са офицери,
в т. ч. 1 капитан, 2-ма поручици и 3-ма подпоручици; 20 - с
подофицерски (сержантски)
звания, в т. ч. 1 офицерски
кандидат, 1 фелдфебел, 11
подофицери и 7 кандидат-подофицери, а 30 - с войнишки
звания, в т. ч. 2-ма ефрейтори

край плевенското село Телиш.
Посмъртно е произведен в
чин подпоручик. Погребан е
с военни почести в Мездра,
като впоследствие на гроба
му е монтирана великолепна
скулптурна фигура, дело на
проф. Иван Фунев.
В старата част на гробищния парк в Мездра е погребан
и подофицер Кръстю Добрев Станчев (28 г.) от 2/6
граничен подучастък, убит
на 12 юни 1943 г. при с. Ерли
Садовина, община Виница,
Кочанишка околия, Скопска
област, Македония.
Останалите загинали през
периода 1 март 1941 г. - 9 септември 1944 г. са:
• редник Тодор Нинов Цоловски (набор: 1919 г.) от с.
Върбешница, военна част: 54ти пехотен беломорски полк,
1/10-и граничен участък, загинал на 20 септември 1943 г.
в м. Голак, с. Орданци, Битолско, Македония;
• ефрейтор Борис Григоров Луканов (1919 г.) от с.
Игнатица, 3-ти ескадрон на
1-ви конен полк, ранен и след
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и 28 редници.
От началото на март 1941 г.,
когато България става съюзник на силите на Оста (Германия, Италия, Япония), до началото на септември 1944 г.,
когато преминава на страната
на Съюзниците от антихитлеристката коалиция, загиват
17 военнослужещи от Мездренския край. За съжаление,
десетилетия наред техните
имена тънеха в дълбока забрава и те не се почитаха.
Първата жертва, която даваме в най-големия военен конфликт в световната история, е
фелдфебел-школник Георги
Константинов Самарджиев
- летец от 2-ри учебен орляк,
загинал при самолетна злополука на 2 октомври 1941 г.

това починал от раните си на
7 декември 1943 г. в 14-а дивизионна болница - Скопие,
Македония;
• редник Илия Дамянов
Христов (1923 г.) от с. Игнатица, 6-и пехотен търновски
полк, починал на 10 януари
1944 г. в казармите на 6-и пехотен полк - София;
• редник Дичо Петков Кънов (1903 г.) от с. Царевец, 6-а
охранителна дружина, починал на 15 януари 1944 г. при
охраната на с. Царевец;
• редник Кръстю Марков
Георгиев (1922 г.) от с. Елисейна, 52-ри пехотен полк,
6-и пограничен подучастък Куманово, загинал на 22 февруари 1944 г. при с. Бузовик,
Македония;
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• редник Киро Христов
Ташов (1912 г.) от с. Типченица, трудовак в 56-и пехотен
велешки полк, загинал на 10
април 1944 г. при кота 740, с.
Марганце, Вранско, Сърбия;
• редник Тодор Митов Гасашки (1903 г.) от с. Моравица, 28-о тежко позиционно артилерийско противовъздушно
отделение, загинал на 19 май
1944 г. в м. Сува река, между
гара Бор и с. Метовница, Тимошко, Сърбия;
• редник Нецо Кръстев Дилов (1922 г.) от с. Ослен Кри-

•
кандидат-подофицер
Милю Ценов Петков (1911
г.), от с. Лютиброд, 52-ри пехотен моравски полк, загинал
на 9 септември 1944 г. при
Кума̀ново, Македония.
В заключителния етап на
войната срещу Третия райх
(септември 1944 г. - май 1945
г.) вземат участие повече от
540 военнослужещи и доброволци от Мездренския край.
В първата фаза (септември
- ноември 1944 г.) те се сражават по бойните полета на
Вардарска Македония, Южна
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водол, 3-ти пехотен бдински
полк, загинал на 21 май 1944 г.
в м. Брезова чука, Поморавско,
Сърбия;
• редник Динко Цолов
Христов (1914 г.) от с. Царевец, 35-и пехотен врачански
полк, починал при злополука
в района на с. Върбешница
на 30 май 1944 г.;
• редник Петко Цолов
Кременски (1913 г.) от с.
Горна Кремена, 69-и пехотен
полк, загинал на 14 юли 1944
г. при с. Драни дол, Сърбия;
• редник Нино Йолов Нинов (1911 г.) от с. Старо село,
49-и пехотен калимански
полк, загинал на 16 август
1944 г. на вр. Лисец, Сърбия;
• редник Христо Савов Кременски (1910 г.) от с. Долна
Кремена, 56-и пехотен велешки полк, загинал на 6 септември 1944 г. край Велес, Македония;
• редник Мило Цветков
Атанасов (1916 г.) от с. Моравица, 9-а дивизионна тежкокартечна дружина, заболял при
Чуприя, Поморавско, Сърбия и
починал на 6 септември 1944 г.
в общовойскова болница - София;
• редник Георги Минов
Цветков (1904 г.) от с. Зверино,
9-а трудова дружина - Прилеп,
загинал на 9 септември 1944 г.
край гр. Прилеп, Македония;

Сърбия и Косово в Нишката
(8-14 октомври 1944 г.), Страцинско-Кумановската (8 октомври-19 ноември 1944 г.)
и Косовската настъпателни
операции (21 октомври-22
ноември 1944 г.). През този
период даваме 23 жертви:
• редник Йоло Василев Йолов (1923 г.) от с. Старо село,
45-и пехотен чегански полк,
загинал на 16 септември 1944
г. край с. Варош (дн. кв. на гр.
Прилеп), Македония;
• подофицер Цвятко Митов Мишков (1922 г.) от
с. Долна Кремена, жител и
мобилизиран от с. Мездра,
танкист от бронирания полк,
загинал на 17 септември 1944
г. при с. Шливовик, Белопаланско, Сърбия;
•
кандидат-подофицер
Марин Георгиев Маринов
(1923 г.) от с. Типченица,
служил в щабната рота на
15-и пехотен ломски полк,
загинал на 17 септември
1944 г. на кота 780, с. Шливовик, Белопаланско, Сърбия;
•
кандидат-подофицер
Цоло Иванов Тошев (1922
г.) от с. Царевец, 9-а дивизионна тежкокартечна дружина на 3-а пехотна дивизия,
загинал на 2 октомври 1944
г. под вр. Паежки камък, кота
1163, Пиротско, Сърбия;
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• подофицер Никола Цветков Йотов (1922 г.) от с. Долна
Кремена, доброволец от врачанския партизански отряд,
ранен под вр. Липова чука,
Пиротско, Сърбия, починал
на 5 октомври 1944 г. в 11-а
армейска лека хирургическа
болница;
• редник Давид Томов Давидов (1922 г.) от с. Лютиброд,
доброволец от врачанския партизански отряд, безследно изчезнал на 8 октомври 1944 г. на
вис. Остри връх, Бела паланка,
Сърбия;
• редник Дичо Цолов Петков (1924 г.) от с. Царевец,
35-и пехотен врачански полк,
загинал на 8 октомври 1944 г.
на вис. Остри връх, Бела паланка, Сърбия;
• офицерски кандидат
Дило Коцов Дилов (1919 г.)
от с. Ребърково, 35-и пехотен
врачански полк, загинал на 9
октомври 1944 г. в м. Стоин
връх, с. Теловац, Белопаланско, Сърбия;
• редник Георги Аргиров
Дабов (1909 г.) от с. Мездра,
4-ти инженерен полк - Плевен,
намушкан с нож и починал на
10 октомври 1944 г. в 4-а бригадна хирургическа болница,
с. Ружинци, Белоградчишко;
• редник Еленко Иванов
Вутов (1902 г.) от с. Боденец,
12-а трудова дружина от 4-та
скопска трудова област, загинал при автомобилна злополука на 16 октомври 1944 г. край
Велес, Македония;
• подофицер Ангел Пешев
Пейнински (1920 г.) от с. Горна Бешовица, 12-и дивизионен
артилерийски полк, загинал на
20 октомври 1944 г. при с. Дубишевци, Косово, Сърбия;
• редник Иван Найденов
Павлов (1914 г.) от с. Лютиброд, 16-и граничен участък,
починал на 22 октомври 1944
г. в 7-а дивизионна болница Дупница вследствие на падане
от влак;
• капитан Динко Петров
Тошев-Юшан (1898 г.) от с.
Върбешница, жител и мобилизиран от с. Мездра, командир
на първи взвод от врачанския
партизански отряд, загинал на
25 октомври 1944 г. при с. Турски Тачeвaц, Косово, Сърбия;
• поручик Христо Иванов
Гарвански (1911 г.) от с. Горна Кремена, 35-ти пехотен врачански полк, убит от мина на
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25 октомври 1944 г. на кота 822
при масива Преполац, Подуевско, Сърбия;
• подофицер Коцо Дичев
Иванов (1920 г.), от с. Върбешница, 35-и пехотен врачански полк, ранен под вр.
Преполац, Подуевско и починал на 29 октомври 1944 г. в
35-а полкова лечебница край
Куршумлийска баня, Сърбия;
• подофицер Методи Цветков Савов (1919 г.) от с. Игнатица, свързочната рота на
35-и пехотен врачански полк,
загинал на 29 октомври 1944
г. при масива Преполац, Подуевско, Сърбия;
• подофицер Петков Досев
Кръстев (набор: 1920 г.) от с.
Радотина, Ботевградско, жител и мобилизиран от с. Долна Кремена, моторизирания
полк, загинал на 3 ноември
1944 г. при масива Преполац,
Подуевско, Сърбия;
• подофицер Иван Георгиев Иванов (1921 г.) от с. Мездра, брониран полк - София,
загинал на 3 ноември 1944 г.
при масива Преполац, Подуевско, Сърбия;
• подофицер Георги Марков Георгиев (1917 г.) от с.
Елисейна, 2-ри въздушен щурмови полк, безследно изчезнал на 3 ноември 1944 г. в м.
Скопска Църна гора, Сърбия;
• редник Цоло Цеков Цолов (1915 г.) от с. Царевец,
35-и пехотен врачански полк,
под. 4582, безследно изчезнал на 4 ноември 1944 г. при
масива Преполац, Подуевско,
Сърбия;
• редник Славчо Димитров
Йончев ( 1923 г.) от с. Типченица, 6-и граничен полк
на 4-а гранична бригада, под.
8893, загинал на 10 ноември
1944 г. под вр. Седко, Прищина, Сърбия;
• редник Камен Павлов
Нешов (1922 г.) от с. Крапец,
6-и граничен полк, 6-а рота,
загинал на 17 ноември 1944
г. на кота 980, с. Джандарска
станица, в околностите на гр.
Прищина, Косово, Сърбия;
• редник Стоян Иванов
Стоянов (1922 г.) от с. Очиндол, 15-и пехотен ломски
полк, загинал на 19 ноември
1944 г. на кота 1583, Копаоник
планина, Сърбия.
Продължава в следващия
брой
Мирослав Гетов
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