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140 ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛНО 
ДЕЛО ЧЕСТВАХА В ЗВЕРИНО 
С юбилейно тържество 

навръх своя патронен 
празник - 25 ноември, 

СУ „Св. Климент Охридски” 
- Зверино чества 140 години 
от своето създаване. Двой-
ният празник събра ученици, 
учители, родители, бивши 
възпитаници и педагози, 
много гости. Сред тях бяха 
кметът на Община Мездра 
Иван Аспарухов, кметът на 
Зверино Стоян Петров, об-
щински съветници, кметове 
на населени места, предста-
вители на РУО - Враца и на 
Регионален център за под-
крепа на процеса на приоб-
щаващо образование, ЦПЛР, 
Дирекция „Социално подпо-
магане“ и БЧК - Мездра, ди-
ректори на училища и детски 
градини, ръководители на 
читалища, спомоществова-
тели. 

Юбилейният празник под 
наслов „Пътеката е дълга 
140 години…“ започна с 
освещаване на новото учи-
лищно знаме, изработено по 
инициатива на родителите на 
децата от начален етап - ри-
туал, който извърши енорий-
ският свещеник отец Антон 
Петков. 

„Да си учител и ученик 
в такова училище е чест и 
призвание, сърцата ни се из-
пълват с гордост, че сме част 
от неговата история, заяви 
в словото си директорът на 
учебното заведение Вилия 
Димова. Празникът на учи-
лището е личен празник за 
всеки от нас. Докосвайки се 
до него, ние се докосваме до 
духа и магията на една тра-

диция, вплела в себе си опи- 
та на миналото, силата на на-
стоящето и вярата в новатор-
ството на идния ден. 

Честит празник на всички, 
докоснали се до приказката 
„140 години на крилете на 
мечтите! И нека заветът на 
нашия патрон: „Да оставим 
на земята добра памет“ при-
съства неизменно в думите и 
делата ни!“ 

„Благодаря на всички вас 
за усилията, които полагате, 
за да може това наше учебно 
заведение да бъде перлата 
на образователната система 
в Искърското дефиле“, каза 
от своя страна Иван Аспа-
рухов. По повод кръглата 
годишнина градоначлникът 
връчи на училището юбиляр 
отличието „Почетен знак на 
кмета на Община Мездра“. 

Особен интерес сред при-
състващите предизвика фил-
мът за развитието на учили-
щето, заснет от настоящи 
ученици, главни действащи 
лица в който са бивши въз-
питаници на школото, както 
и филмът за „Посланици на 
доброто“ от Клуб „БМЧК и 
приятели на Искърското де-
филе” с ръководител Петя 
Илиева, чиято премиера 
беше на концерта спектакъл 
„Празник на доброто“, орга-
низиран наскоро от Държав-
на агенция „Закрила на дете-
то“ в зала 1 на НДК в София. 

По време на тържеството 
беше представен литера-
турният алманах „С криле 
на птици…“, в който са съ-
брани стихове и есета на 
бивши и настоящи ученици, 
учители и приятели на учи-

лището. 
В рамките на дарителска-

та кампания за обогатяване 
книжния фонд на училищ-
ната библиотека, „Данон 
– Сердика” АД - София по-
дари на училището учебна 
литература на обща стой-
ност 500 лв. и два фотьойла 
тип „Барбарони“. 

По повод юбилея беше 
обновен интериорът на 
учебната сграда на СУ „Св. 
Климент Охридски“, като 
подобно на елитни столич-
ни гимназии, стълбите в зве-
ринското школо вече са из-
писани със значими дати от 
българската история, видни 
личности и послания. Ос-
вежен е също алпинеумът в 
двора на учебното заведение 
и благоустроена училищна-
та библиотека.
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Предизвикателства пред 
Община Мездра в началото 

на мандат 2019-2023 г.
Кметът Иван Аспарухов 

представи на прес-
конференция предизви-
кателствата, пред които е 
изправена Община Мездра 
в началото на мандат 2019-
2023 г. На брифинга стана 
ясно, че размерът на об-
щинския дълг към момента 
е 3 069 000 лв. Неразплате-
ните разходи в Общинската 
администрация възлизат 
на 503 хил. лв., а на ОбП 
„Чистота“ са 250 хил. лв. В 
т. ч. 154 хил. лв. на „Екоп-
роект“ ООД - Враца, опера-
тор на Регионалното депо 
за неопасни отпадъци край 
Косталево, за дейността на 
което от началото на годи-
ната не са правени никакви 
вноски. 

В навечерието на избори-
те са поети задължения за 
ремонт на улици за 290 хил. 
лв., а по време на предиз-
борната кампания е изпъл-
нено асфалтиране в райо-
на на Автогарата, без да е 
сключен договор за това, на 
стойност 46 хил. лв. Извър-
шен е също ремонт на са-
лона в село Моравица, до-
говорът за който е сключен 
неправомерно от директора 
на местното училище, като 
стойността на ремонта над-
вишава значително това, 
което е заложено в догово-
ра. 

Аспарухов определи като 
рискови проектите за сани-
рането на многофамилни 
и еднофамилни жилищни 
сгради по ОП „Региони в 
растеж“, нито един от кои-
то не е верифициран през 
последните 8 месеца. Като 
примери той посочи въвеж-

дането на мерки за енергий-
на ефективност в повече от 
50 такива сгради. Само по 
три от проектите Управля-
ващият орган на Програма-
та е отказал да възстанови 
над 366 хил. лв., а наложе-
ните финансови корекции 
надхвърлят 86 хил. лв.  

Същевременно за теку-
щото изпълнение на тези 
проекти не са използвани 
финансовите инструменти 
на Фонд ФЛАГ или други 
такива, а са ползвани мест-
ни приходи и собствени 
средства на Община Мез-
дра. В резултат на това на 
практика са „замразени“ 
около 525 хил. лв. общин-
ски средства, а като се при-
бавят и задълженията към 
Фонд ФЛАГ, сумата набъб-
ва на 857 хил. лв. 

Най-рисков обаче е про-
ектът „Нови услуги за де-
цата на Мездра и техните 
семейства“, срокът за из-
пълнението на който изти-
ча на 13 декември, а стро-
ително-монтажните работи 
(СМР) са започнали едва 
през първата десетдневка 
на месец септември. Ста-
ва дума за разкриването на 
Център за обществена под-
крепа и Дневен център за 
подкрепа на деца с увреж-
дания и техните семейства 
в бившото средношколско 
общежитие, над Дома за 
стари хора. Проектът е на 
обща стойност 746 хил. лв., 
от които на изпълнителя 
са преведени авансово 266 
хил. лв., а на този етап СМР 
са извършени само частич-
но.

Продължава на стр. 2

МБАЛ - Мездра 
с нов управител

Общински съвет

Общинският съвет пре-
крати договора на д-р 
Илиана Михайлова за въз-
лагане управлението на 
МБАЛ - Мездра, без да я 
освобождава от отговор-
ност, считано от датата на 
вписване на нововъзникна-

лото обстоятелство в Тър-
говския регистър на Аген-
цията по вписванията. Това 
решение бе взето с 18 гласа 
„За“, при трима негласу-
вали, на ноемврийската 
сесия на местния парла-
мент, след като в началото 

на месеца д-р Михайлова 
подаде заявление да бъде 
освободена от заеманата 
длъжност във връзка с из-
бирането й за общински 
съветник. Същевременно 
ОбС избра за вр. и. д. уп-
равител на лечебното за-
ведение д-р Петьо Вълчев 
за срок до провеждане на 
конкурс и назначаване на 
управител, но не повече от 
90 дни. 

С друго решение бяха 
утвърдени изключения от 
минималния брой на уче-
ниците в самостоятелни и 
слети паралелки за учеб-
ната 2019/2020 г. в ОУ „Ва-
сил Кънчов“ - с. Моравица, 
както следва: три слети (в 
I-III, II-IV и VI-VII клас) и 

една маломерна паралелки 
(в V клас). За целта учебно-
то заведение ще бъде дофи-
нансирано от общинския 
бюджет с 40 552 лв. 

Председателят на ОбС 
Яна Нинова беше опреде-
лена за делегат в Общото 
събрание на Национално-
то сдружение на общини-
те в Република България 
(НСОРБ) и за член на Об-
ластния съвет за развитие 
на Област Враца. При не-
възможност да участва в 
заседание на Общото съ-
брание на НСОРБ или в 
работата на Областния съ-
вет за развитие, тя ще бъде 
замествана съответно от 
инж. Георги Валентинов и 
от инж. Мирчо Мирчев. 

ОбС даде съгласие пред-
седателят Яна Нинова да 
членува в Националната 
асоциация на председате-
лите на общински съвети в 
Република България (НА-
ПОС-РБ), разреши ежегод-
ното изплащане на членски 
внос към НАПОС-РБ и 
даде съгласие да бъде пре-
веден годишният членски 
внос в Асоциацията за 2020 
г. в размер на 630 лв.   

Местният парламент от-
кри процедура за определя-
не на 1 съдебен заседател 
за Районен съд - Мездра с 
мандат 2020-2024 г. и избра 
временна комисия за про-
веждане на процедурата по 
избор с председател Катя 
Йотова. 

Определен беше съставът 
на Постоянната комисия за 
предотвратяване и устано-
вяване конфликт на инте-
реси към ОбС Мездра: Ти-
хомир Илчев - председател 
и членове - д-р Ивайло То-
доров, Катя Йотова, Мирчо 
Мирчев, Христина Стояно-
ва и Яна Нинова. 

По повод 100-годиш-
нината от подписването 
на пагубния за България 
Ньойски мирен договор 
съветниците почетоха с 
едноминутно мълчание  
паметта на загиналите за 
Свободата, а Илчев проче-
те декларация. Следващото 
заседание на Общински съ-
вет - Мездра ще се проведе 
на 11 декември.

Verba volant, scripta manent
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12-метров кръст ще пази 
хората на с. Типченица
Жители и гости на мез-

дренското с. Типче-
ница се радват на нова за-
бележителност. 12-метров 
кръст, издигащ се в мест-
ността „Градището“, ще 
отразява слънчевите лъчи 
през деня, а през нощта ще 
бъде осветен с прожектори. 
При ясно време кръстът ще 
може да бъде видян в ра-
диус до 60-70 км. Кръстът 
беше осветен от отец Васил 
навръх Архангеловден.

Местността „Градище-
то“ не е избрана случайно. 
Още от римско време на 
мястото е имало крепост и 
редица сигнални кули. По-
средством огън и дим те са 
изпращали една към друга 
предупреждения за прибли-
жаващи врагове.

Съоръжението е изграде-
но с финансовата помощ на 
Иван Георгиев – собстве-
ник на „Тениди“ ЕООД – гр. 
Мездра, ВиК –  Враца, ЛКС 
ООД – Мездра, „Еспейс“ 
ООД – гр. София и безвъз-
мезден труд на младежите 
от селото. Бригадата работи 
усърдно около 10-12 дни за 
направата на път, изливане 

на бетон и прокопаване на 
канал за захранващ кабел.

В момента се извършват 

довършителни дейности по 
изграждането на дървена 
беседка за отдих.

Децата на Мездра се включиха 
в инициативата „100 000 садим гора”

Стотици деца от Мездра и 
от съставните села на Об-
щината ще отгледат първо-
то си собствено дърво в жи-
вота. Това стана възможно 
след като Община Мездра се 
присъедини към добровол-
ческата инициатива „Гора-
та.бг - 100 000 садим гора”. 
За целта местните училища, 
детски градини и социални 
заведения получиха 1 200 
образователни детски ком-
плекти за засаждане на дър-
вета - дарение от Фондация 
„77” с председател Никола 
Рахнев, създател на иници-
ативата „Гората.бг”, който 
наскоро беше определен за 
„Будител на 2019 г.”. 

Всеки комплект съдържа 

екологична саксия от реци-
клиран материал, биотор и/
или торопочвена смес, жъ-
лъди от червен дъб и семена 
от явор, подробни инструк-
ции за засаждане и грижа 
във видеоформат и на хар-
тия, опаковъчен материал и 
етикети за всяка саксия, с 
които децата да отбележат 
кога и от кого е засадено 
дръвчето. 

Образователни детски 
комплекти за засаждане на 
дървета са предназначени за 
деца от началния образова-
телен курс (I-IV клас), както 
и за деца в по-големите гру-
пи в детските градини. 

След една до две години 
отгледаните дръвчета ще 

бъдат засадени в градска 
среда, което ще направи гр. 
Мездра и селата от Община-
та още по-зелени и красиви. 
Като награда и благодар-
ност за участието си в това 
голямо добро, Общината и 
децата ще получат почетни 
сертификати. 

В рамките на инициатива 
„Гората.бг - 100 000 садим 
гора” 90 хиляди деца у нас 
ще получат комплекти за 
отглеждане на собствено 
дърво. Само през последни-
те 8 години, благодарение 
на „Гората.бг” и с участието 
на хиляди доброволци, на 
територията на цялата стра-
на са засадени над 625 000 
нови дървета. 

На 26 ноември се про-
веде Ден на кмета. 
Кметът на Общината 

Иван Аспарухов, кметовете 
и кметските наместници на 
селата, и служители в об-
щинската администрация 
обсъдиха актуални пробле-
ми от дейността на местната 
власт и набелязаха неотлож-
ни мерки за работа. 

След като представи но-
воизбраните кметове и 
кметски наместници Иван 
Аспарухов запозна при-
състващите с предстоящите 
проблеми, чието решава-
не е на дневен ред. Беше 
разисквана готовността и 
подготовката за есенно-зим-
ния период, транспортните 
връзки между общинския 
център и населените места, 
финансовото състояние на 
Общината, проблемите в 
ОП “Чистота”, санирането, 
подпомагането на възраст-
ните хора, защитата на лич-
ните данни, събираемостта 
на данъците и др.

Особен акцент се постави 
върху почистването на тре-
токласната и четвъртоклас-

ната пътна мрежа през зи-
мата, като бяха определени 
отговорностите на кметове-
те и кметските наместници 
за почистването на уличната 
мрежа в селата. 

В експозето си Иван Аспа-
рухов анализа и финансово-
то състояние, като изтъкна, 
че задълженията на Общи-
ната в момента възлизат на 3 
069 000 лв. Необосновано са 
отклонявани финанси от об-
щинския бюджет в различни 
направления. Макар и труд-
но, но ще се търсят възмож-
ности за разплащане.

“Идеята ми е в рамките 
на 100 дена да набележим 
как ще работим през след-
ващата година и занапред” 
- подчерта Аспарухов. Той 
посочи необходимостта от 
подобряване на комуника-
цията между кметовете и 
общинското ръководство. 
Ще се търси допълнителен 
финансов ресурс за водния 
цикъл, за задълженията по 
капиталовите вложения на 
ОП “Чистота”, за изоста-
ващия ремонт на бившето 
Средношколско общежитие, 

за реконструкцията на водо-
проводната мрежа в Долна и 
Горна Кремена, за допусна-
тото нарушение да се сани-
рат частни къщи и коопера-
ции с общински ресурс, за 
което Мездра е единствен и 
уникален случай в държава-
та.

От своя страна кметовете и 
кметските наместници спо-
делиха основни проблеми за 
своите села. Ръководителят 
на Общинския център за со-
циални услуги и дейности 
Наталия Христова - Горанова 
представи възможността на 
Центъра да подпомага хора-
та в неравностойно положе-
ние, възрастните и немощни 
хора. Пепа Христова - начал-
ник отдел “Местни данъци и 
такси” информира присъст-
ващите за събираемостта на 
данъците, която до момента 
е 69%, с очакване значително 
да нарасне до края на годи-
ната. За имоти, които не се 
ползват, се подават деклара-
ции - припомни Христова, - а 
самотните собственици над 
65-годишна възраст ползват  
облекчения.

ДЕН НА КМЕТА

Предизвикателства пред Община Мездра 
в началото на мандат 2019-2023 г.

От стр.1
„Ще направим всичко 

възможно, каквото зависи 
от нас, за да спасим тези 
проекти, заяви по този по-
вод Аспарухов. Въпросът 
тук е малко и за „честта 
на пагона“. Защото един 
неуспешен проект, без 
значение кой и как е упра-
влявал преди това Общи-
ната, ще ни носи негатив 
през следващия планов 
период“. 

Нарушения са налице 
и при изпълнението на 
проекта „Реконструкция 
и рехабилитация на части 
от уличната мрежа в гр. 
Мездра“, финансиран по 
Програмата за развитие на 
селските райони. Конста-
тирано е, че извън обхвата 
на този проект е извърше-
но асфалтиране на участъ-
ка от ул. „Христо Ботев“ 
от моста на река Мора-
вешка до стария пазар. 

Във връзка с проекти-
те, изпълнени от Община 
Мездра през последните 4 
години или които са в про-
цес на изпълнение, Аспа-
рухов е изпратил писмо до 
АДФИ за извършване на 
проверка относно всички 
проведени обществени 
поръчки, спазени ли са 
процедурите, сключените 
договори, как са изпълне-
ни, както и на търговете, 
които са проведени. 

„За съжаление, опитите 
на моя предшественик да 
прехвърли отговорност-
та върху друг донякъде 
са „успешни“, коментира 
по този повод Аспарухов. 

Тъй като всички действия 
по обществените поръчки, 
сключване на договори и 
т. н. са били прехвърлени 
на зам.-кмета Сашо Или-
ев, който вече не е в ОбА. 
Това, разбира се, не осво-
бождава от отговорност 
бившия кмет, ако мисли, че 
по този начин ще се отър- 
ве - няма да стане.“ 

Проблемен е и проектът 
„Реконструкция и рехаби-
литация на водоснабди-
телни системи и съоръже-
ния в агломерации с под 
2000 е. ж. на територията 
на Община Мездра“, фи-
нансиран по ПРСР, с бю-
джет 5,5 млн. лв., за който 
в началото на декември ще 
стане ясно дали ще бъде 
сключен договор с фирма-
та изпълнител, спечелила 
обществената поръчка.  

Вече са подписани до-
говорите с фирмите из-
пълнители за саниране на 
жилищните блокове на ул. 
„Дунав“ № 3 и № 5 и, ако 
времето позволи, изпъл-
нението на тези проекти 
ще започне в скоро време. 
Предстои това да се случи 
и с проекта за саниране 
на блока на ул. „Христо 
Ботев“ № 2. По-тежка е 
процедурата с блока на ул. 
„Христо Ботев“ № 43, но и 
по нея се работи активно. 

В процес на определяне 
на изпълнител е проектът 
за ремонт и реконструкция 
на пешеходната алея на ул. 
„Ал. Стамболийски“ - V и 
VI участък. Предстои да 
бъде реализиран и проек-
тът за изграждане на мно-

гофункционално спортно 
игрище в с. Долна Креме-
на. Тези два проекта също 
са финансирани по ПРСР 
на обща стойност около 
877 хил. лв. 

Сериозни проблеми са 
налице и при изпълнение-
то на проекта за патронаж-
на грижа към възрастни 
хора и лица с уврежда-
ния, финансиран по ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“ с около 250 хил. 
лв., по който на практика 
няма движение, но Общи-
ната ще направи всичко 
възможно да го изпълни. 

Добре върви изпълне-
нието на двата проекта 
по Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во Interreg V-A Румъния 
- България „Съвместни 
усилия срещу природни 
бедствия“, който се реали-
зира съвместно с Жандар-
мерийската служба в ок-
ръг Мехединци, и „Добре 
дошли в Средновековие-
то“, в партньорство с Об-
щина Добрословени. 

„Не искам да изгубим 
първите 100 дни от упра-
влението, за да „ровим в 
кошчето за боклук“, под-
черта Аспарухов. През 
този период ще се опита-
ме да потърсим възмож-
ности за минимилизиране 
на щетите. Защото за нас 
е по-важно какво ще пра-
вим занапред, а не какво е 
ставало през последните 4 
години. Не може Община 
Мездра да страда от това, 
че през предишния мандат 
не е управлявана добре.“

Традиционен Коледно-новогодишен базар
Във връзка с наближаващите светли християнски празници Община Мездра Ви кани да се 
включите в традиционния Коледно-новогодишен базар. През периода 6 декември 2019 г. - 
1 януари 2020 г. всеки инициативен гражданин има възможност да предложи за продажба 
саморъчно изработени изделия, предмети и сувенири, а така също украшения и играчки 
в духа на Рождество Христово. 
Определеното за целта място е централният градски площад „България“ (в района срещу 
Банка „ДСК“ и магазин „Всичко по 1 лев“). 
Заявления се подават в Центъра за информация и административни услуги на граждани-
те в Общинска администрация - Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27), след предварително 
уточняване на предлаганите артикули и необходимата площ. 
За допълнителна информация: тел.: 0910/ 921 56, 921 16, вътр. 137.
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Атлет на България за 2019 г. Милица, Иво и Митко отново сред 
най-добрите атлети на България 

Трима състезатели на СК 
Атлет - Мездра намериха 

място сред най-добрите атлети 
у нас в традиционната анкета 
„Атлет на България за 2019 
г.”. Националната рекордьорка 
на 10 000 м и в полумаратона 
при жените Милица Мирчева 
беше определена за Атлет №9 
на нашата страна, а нейните 
съотборници Иво Балабанов и 
Митко Ценов се наредиха съ-
ответно на десето и на четири-
надесето място в допитването. 
Мирчева събра 49 точки, Бала-
банов - 35, а Ценов - 9 т. 

Атлет № 1 на България за 
2019 г. е Ивет Лалова-Колио 
(100 м и 200 м), която получи 
най-много точки в допитването 
- 309. Най-добрата българска 
спринтьорка печели това прес-
тижно отличие за рекордния 
пети път, след 2004-а, 2005-а, 
2008-а и 2012-а г. Нейни под-
гласнички станаха Радослава 
Мавродиева (тласкане на гюле) 
с 261 т. и Мирела Демирева 
(скок височина) с 245 т. 

В 22-ото издание на анкетата 
„Атлет на България” намериха 
място 24 атлети, които имат 

най-добри резултати и най-го-
леми успехи на най-важните 
състезания през годината - 
световни и европейски шам-
пионати, Европейско отборно 
първенство - Втора лига, бал-
каниади, участия в турнирите 
от „Диамантената лига” или 
са поставили национални ре-
корди. 

Милица Мирчева е номи-
нирана в анкетата за пети 
път. През 2017 г. тя раздели 
16-а-17-а позиция, през 2016 
г. зае 14-о, през 2015 г. - 12-о, 
а през 2014 г. - шесто място. 

Иво Балабанов намира място в 
допитването за трети път. М. г. 
той се нареди 12-и, а през 2016 
г. раздели 18-о-19-о място.  

Митко Ценов е номиниран 
в анкетата за шеста поредна 
година. През 2018 г. той стана 
Атлет №10 на България, през 
2017 г. зае 14-о място, през 2016 
г. раздели осмо-девето място, а 
през 2015 г. и 2014 г. се класира 
на трето място. Треньорът на 
Милица, Иво и Митко - Йоло 
Николов, през 2017 г. се нареди 
на 19-а позиция, а през 2015 г. 
раздели 21-во място.

Децата на Локо (Мездра) - 
шести на турнира в Бургас
Детският отбор на ОФК 

Локомотив (Мездра) - 
момчета, родени 2010 г., се 
класира на шесто място в 
зимното издание на Нацио-
налния футболен турнир 
„Футболни звезди в Бъл-
гария”, който се проведе в 
Бургас. В груповата фаза 
на турнира възпитаниците 
на треньора Стоян Стоянов 
записаха две победи и две 
загуби. Те се наложиха с 1:0 
над Етър - Велико Търново 
(голмайстор: Самуил Вале-
риев) и с 4:2 над ОФК Кар-
нобат (Самуил Валериев и 
Михаил Карашлийски - по 2) 
и отстъпиха с 1:0 пред дома-
кините от ФК Звезденбург и 
с 6:1 пред Кронос - Пловдив 
(Михаил Карашлийски). 

Така децата на Локо (Мз) 
заеха трето място в предва-
рителна група „А“ и добиха 
правото спорят за пето-шес-
то място с третия от предва-
рителна група „Б” - ОФК Не-
себър. В този двубой малките 
„железничари“ отстъпиха с 
1:2 (Михаил Карашлийски) и 
се наредиха шести в крайно 

класиране. 
Освен купа, медали и гра-

мота, подрастващите фут-
болни таланти на Мездра 
заслужиха специалната на-
града за най-коректен отбор 
(Fair Play Team), а Стоян 
Стоянов беше определен за 
най-добър треньор на турни-
ра.

Детският тим на Локо 
(Мз) игра в състав: Преслав 
Николаев, Марио Иванов 
(кап.), Михаил Карашлий-
ски, Самуил Валериев, Бо-
рислав Цветков, Владимир 

Георгиев, Иван Николов, 
Константин Христов, Мар-
чело Атанасов, Петър Па-
новски и Цветомир Караи-
ванов. 

Това е второто участие на 
ОФК Локомотив - деца, ро-
дени 2010 г., в Националния 
турнир „Футболни звезди в 
България”. През месец март 
т. г. те заеха осмо място в 
крайното класиране в своята 
възраст в пролетното изда-
ние на турнира, като отно-
во спечелиха наградата за 
феърплей.

Младежите до 19 г. на ХК 
Локомотив (Мездра) започ-
наха с две победи участието 
в първенството по хандбал в 
Зона „Витоша”. В първия тур-
нир от зоналния шампионат, 
който се проведе в Благоев-
град, момчетата на треньора 
Евгени Йоловски се наложиха 
над Пирин 64 (Гоце Делчев) 
с 33:29 и над домакините от 
Интер (Благоевград) с 35:31. 

В останалите срещи се полу-
чиха следните резултати: Асти 
91 (Хасково) - Пирин 64 (Гоце 
Делчев) 19:18, ЦСКА (Со-
фия) - Асти 91 14:36 и Интер 
- ЦСКА 41:15. 

Начело във временното кла-
сиране в зоната са Асти 91 
(Хасково) и Локомотив (Мез-
дра) с пълен актив от 4 точки, 
пред Интер (Благоевград) с 2 
т., Пирин 64 (ГД) и ЦСКА (Сф) 

без спечелена точка. 
Младежите до 19 г. на Локо 

(Мз) бяха в състав: Петър Га-
нев, Божидар Симеонов, Га-
бриел Георгиев, Деян Дачев, 
Йордан Тонов (кап.), Влади-
слав Андреев, Илиян Младе-
нов, Милен Валентинов, Деян 
Василев и Жоро Иванов. 

Следващият турнир от зонал-
ното първенство е на 14 декем-
ври в Гоце Делчев. 

М19 на ХК Локомотив (Мездра) стартира с победи в Зона „Витоша”

На 9 ноември Храмът на 
източните бойни изкуства в 
Мездра - КИБИ „Лотос-М“, 
чества 30 години от своето 
създаване. Кръглата годишни-
на беше отбелязана с богата 
програма, която уважиха пове-
че от 100 гости. Сред тях бяха 
Мисаки Нишимура, културно 
аташе в Посолството на Япо-
ния в България, вр.и.д кмет на 
общината Валентин Вълчев, 
множество бивши и настоящи 
състезатели, родители и прия-
тели на клуба. 

С нескрито вълнение осно-
вателят на КИБИ „Лотос-М“ 
сенсей Василий Ковяр благо-

дари на всички, които са му 
помагали през изминалите три 
десетилетия. Той заяви, че е 
поканил духа на своя пръв съ-
мишленик - покойния кмет на 
Мездра - инж. Цветко Петков, 
неговите наследници Иван 
Аспарухов и Генади Събков, 
както и своя бивш възпитаник 
Преслав Христов. Благодари 
също на своите сподвижници 
и колеги треньори Лили Нико-
лова (ЖКХГ „Анелия“) и Жа-
нета Лашкова (СК „Атлет“). 

Най-вълнуващият момент 
бе признанието на Василий 
към неговата съпруга и ду-
ховна Муза - Феня Караней-

чева. Думите му бяха повече 
от признание, те бяха израз на 
преклонение пред тази неве-
роятна жена, която и днес ос-
мисля живота му: „Ако Хрис-
тос е правил чудеса, то Феня е 
моят Христос тук. Щом имам 
нея тук, в Мездра, значи съм 
попаднал в Рая!“. 

Сред акцентите в празнична-
та програма бяха демонстра-
ции на подрастващите кара-
теки, на бразилското бойно 
изкуство „Капоейра“ в изпъл-
нение на Вита Дончева и спе-
циална чайна церемония, под-
несена от Биляна Николова.

КИБИ „ЛОТОС-М“ 
СТАНА НА 30 ГОДИНИ

Мездра и Добрословени задълбочават 
своето сътрудничество На съвместна конферен-

ция общините Мездра и 
Добрословени отчетоха 
докъде е стигнало изпъл-
нението на проекта „Добре 
дошли в Средновековието” 
(„Welcome to The Middle 
Ages”), по който двете об-
щини работят по Програ-
мата за трансгранично съ-
трудничество Interreg V-A 
Румъния - България 2014-
2020 г. 
Ръководителят на проекта 
Пламен Червенков пред-
стави същността, бюджета, 
целите и планираните ре-
зултати, какви дейности са 
изпълнени или предстои да 
бъдат изпълнени в рамките 
на „Добре дошли в Средно-
вековието”. 
Сред тях са организиране и 
провеждане на Фестивал на 
средновековните традиции, 
бит и култура в Археоло-
гически комплекс „Калето” 

- Мездра и на Античен рим-
ски фестивал „Romula Fest” 
в археологически обект Ро-
мула-Малва край с. Решка, 
община Добрословени, про-
мотиране на тези интегрира-
ни туристически продукти 
чрез участие със собствени 
щандове в най-големите 
туристически изложения в 
двете страни - „Ваканция 
и Спа EXPO” в София и 
„Romexpo” в Букурещ. 
Закупено е оборудване, не-
обходимо за организирането 
на двата фестивала. В т. ч. 
за нуждите на Община Мез-
дра - автентична българска 
юрта, средновековни кос-
тюми, снаряжение и оръжия 
за пет различни типа воини, 
телевизор, озвучителна 
система, тенти и пейки, а 
за Община Добрословени - 
костюми на римски воини, 

въоръжение („скорпион”), 
озвучителна система, тенти 
и пейки. 
В напреднал етап е изработ-
ването на уеб сайт на про-
екта. Готов е един от трите 
каталога на български, ру-
мънски и английски език - с 
рецепти от римската кухня и 
български рецепти от сред-
новековния период, както и 
трансгранична карта с мес-
тоположенията на антични 
и средновековни обекти в 
трансграничните региони на 
двете страни. 
Предстои да бъдат израбо-
тени още два каталога - за 
фестивали и събития и за 
средновековни и римски 
групи. Ще бъдат заснети и 
два филма - един за римски-
те традиции в окръг Олт и 
друг за средновековните в 
България. 
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Илия Борисов
Обидно кратък е човеш-

кият живот! Кога се изни-
заха тези години? Сякаш 
мина някаква вихрушка 
и ги отнесе надалеч... По 
пътя имаше остри завой, 
придружени и със страш-
ни бури и изненади, но и 
с надежди. Все гонех онзи 
примамлив хоризонт, а той 
непрекъснато се отдалеча-
ваше от мен. Сега съзна-
вам, че никога няма да го 
достигна.

...Родих се на гара, край 
железопътна линия. И все 
вървя по нея, стремя се да 
бъда верен на тази линия, 
за която се бях врекъл от 
най-младите си години - 
едва деветнадесетгодишен.

Първите дописки написах 
през 1949 година, като уче-
ник в прочутата за времето 
си ломска гимназия „Най-
ден Геров”. Тя и досега си 
остана за мен най-голямата 
„Алма Матер”. Печатах в 
местния вестник „Народ-
на трибуна” и в софийския 
- „Народна младеж”. От-
даден на печатното слово, 
рано осъзнах, че написа-
ното остава..., и че умният 
пише - шашавият помни!

Когато през 1951 г. постъ-
пих на работа във в. „Народ-
на младеж” на ул. „Гурко” 
№ 23 в столицата, попаднах 
в навалица от умни и та-
лантливи хора - първенци 
на духа. В този „врящ твор-
чески котел”, какъвто бе 
младежкият вестник, биту-
ваха имената на бъдещите 
прочути журналисти и кул-
турни дейци - Иван Башев, 
Стела Авишай, Лалю Ди-
митров, Димитър Георгиев, 
Георги Тодорчев, Добри 
Жотев, Христо Цачев, То-
дор Абазов, Донка Акьова, 
Йорданка Татарлиева, Ген-
чо Бъчваров, Стефан Пет-
ров, Дамян Дамев, Стамен 
Мирчев… Тогава разбрах, 
че журналистиката обхва-
ща целия живот. И прозрях 
много добре думите на не-
забравимия Йосиф Хербст, 
че „Вестникарството вече 
се признава за наука, макар 
че то всъщност е изкуство”.

Вече 65 години профе-
сията на журналиста е 

моя съдба. Близка и скъ-
па, същност на целия ми 
живот. Щастлив съм, че 
като кореспондент на пар-
тийния вестник през вто-
рата половина на XX век 
буквално всеки ден пишех 
за живота на хората и за 
промените в любимия Вра-
чански край. Девизът ми 
бе: „Нито ден без ред”. На 
вратата в кореспондентска-
та ми стая висеше надписът 
„Приемен ден - всeки ден”. 
Сближих се с много хора, 
опознах отблизо бурния 
кипеж на живота. Увлякох 
се не само в писането, но 
и в обществената дейност. 
Обикнах фотографията, 
туризмът ме привличаше с 
някаква магнетична сила. 
В България съм бил почти 
навсякъде-по планините и 
в градовете, в най-хубавите 
природни кътчета, в при-
казните курорти. Пристра-
стието ми към пътешест-
вията и професията ми на 
журналист ми дадоха въз-
можност да посетя 20 стра-
ни в Европа и с очи да видя 
хубостите и сътвореното от 
човешкия гений в Париж, 
Рим, Москва, Ленинград, 
Осло, Лилехамер, Берлин, 
Атина, Неапол, Киев, Буда-
пеща, Прага, Варшава, Гьо-
теборг, Малмьо, Скопие, 
Белград - къде ли не още!

Написаното и отпечата-
ното във вестниците стък-
мих в 52 свитъка, побрали 
над 11 000 публикации. На 
лавицата ми има десетки 
издадени от мен книги и 
брошури, илюстровани ал-
буми и специални издания 
на вестници. Притежавам 
около 100 папки с матери-
али, свързани с живота в 
този край. Съхранил съм 
стотици метри филмови 
ленти, както и десетки ка-
сети с различни записи от 
дейността на Клуба на дей-
ците на културата.

Не може да се обхване 
всичко! Позицията, на коя-
то стоях някога, отстоявам и 
сега в конфликтното и тре-
вожно време. 

И както пише в едно от 
любимите ми стихове Евс-
тати Бурнаски:

От нищо свято аз не се 
отричам. 

И не проклинам българ-
ския ден. 

Дойдох на този свят, за 
да обичам. 

Не мога да си ида озло-
бен…

Животът много пъти ме 
наказва 

да вадя от сърцето си 
осил.

Но горд ще бъда, ако от 
омраза 

поне едно сърце съм изце-
рил...

Свидетелствам, 
че живях...

Откровение

„ПОСЛАНИК НА ДОБРОТО“
КЛУБ „БМЧК И ПРИЯТЕЛИ НА ИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕ” ПОЛУЧИ ПОЧЕТНАТА НАГРАДА
В Деня на християнското 
семейство и младеж - 21 но-
ември, членовете на Клуб 
„БМЧК и приятели на Ис-
кърското дефиле“ при СУ 
„Св. Климент Охридски“ - 
Зверино, с ръководител Петя 
Илиева, получиха поредното 
признание за своята активна 
добротворческа дейност. Те 
бяха удостоени от Държав-
ната агенция за закрила на 
детето с наградата „Посла-
ник на доброто“ 2019. Това 
стана на концерта спектакъл 
„Празник на доброто“ в зала 
1 на НДК в София. Събити-
ето е част от кампанията за 
отбелязване на 30-ата годиш-
нина от приемането на Кон-
венцията на ООН за правата 
на детето
По време на спектакъла бяха 
представени 10 истории за 
добрия пример на хора и ин-
ституции, помогнали на деца 
в беда и на техните семей-
ства. Добротворците бяха 
удостоени с почетното отли-
чие „Посланик на доброто“. 
Целта е да бъде популяризи-

рана и Националната кампа-
ния „Мисията е възможна“ на 
МТСП. 
Сред отличените бяха и мла-
дите червенокръстци от Клуб 

„БМЧК и приятели на Ис-
кърското дефиле“. Стилния 
плакет с формата на сърце 
и грамота за „Посланик на 
доброто” получи ръководи-

телят на зверинския клуб на 
БМЧК Петя Илиева. Награ-
дата връчи председателят на 
Народното събрание Цвета 
Караянчева.

Ученици от Мездра гостуваха в bTV
Ученици от ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий” в гр. Мездра 
посетиха иновативното, ви-
сокотехнологично, 360-гра-
досово студио на bTV по 
повод 19-ия рожден ден на 
Новините. В новото студио 
ги посрещнаха Нели Тодо-
рова и Веселина Петракиева, 
избрани за репортер и проду-
цент на годината чрез тради-
ционния вътрешен конкурс. 
„Най-важното е да питаш, 

да можеш да питаш всичко. 
Да не се притесняваш, че 
човекът срещу теб няма да 
иска да отговори, няма да му 
бъде удобно да отговори. На 
теб не ти е работа да осигу-
ряваш комфорта на човека 
срещу теб. Задължително е 
да уважаваш събеседника, но 
задължително е да питаш”, 
обясни на учениците „Репор-
тер на годината” Нели Тодо-
рова. 

Веселина Петракиева, отли-
чена за „Продуцент на годи-
ната”, подчерта, че най-ва-
жното за малките е да запазят 
детското си любопитство, 
защото добрите журналисти 
са любопитните и любозна-
телните. 
Заинтригувани от магията на 
телевизията, учениците вля-
зоха и в ролята на водещи на 
новините. А едно от най-ус-
михнатите лица в нюзрума 

на bTV - Натали Трифонова, 
им показа как се изготвя про-
гнозата за времето. 
Гостите от Мездра са чле-
нове на единствения у нас 
„Говорящ вестник” - вест-
ник, който не се пише, а се 
говори. 
Именно тяхното училище 
през 2016 г. дава името на 
талисмана на кампанията на 
bTV „Да изчистим България 
заедно” - Зеленко Зеленков.

За рождения си ден почерпи:
• Наталия Христова, общест-
веник - 30 ноември
В следващите дни рождени-
ци са:
• Николина Дишова, кметски 
наместник на с. Люти дол - 7 
декември; 
• Д-р Илиана Михайлова-Ти-
холова, общински съветник - 
11 декември;
• Румен Тодоров, общественик 
- 12 декември;
• Яна Нинова, председател на 
Общински съвет - Мездра - 13 
декември;
• Иван Иванчев, директор на 
ОУ “Христо Ботев” - 14 декем-
ври;
• Инж. Стефчо Симеонов, 
бивш директор на ОП “Чистота” 
- 16 декември;

Абонирайте се за в. “Мездра XXI век”!
Годишен абонамент - 9,60 лева;
За шест месеца - 4,80 лева;
За три месеца - 2,40 лева.
Абонирането става в Информационния 
център в Общината.
Телефон за връзка: 0897 830395
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