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МЕРКИ СРЕЩУ
КОРОНАВИРУСА

Със Заповед №152/10.03.2020 г. кметът на община Мездра сформира Общински оперативен щаб за превенция
срещу разпространението на коронавируса. Щабът ще координира и контролира изпълнението на противоепидемичните мерки, въведени от министъра за здравеопазването,
както и указанията на Националния оперативен щаб и на
Областния оперативен щаб.
Решения на Общинския оперативен щаб, взети на
заседание на 14.03.2020 г.
На основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с противоепидемичните мерки, приети от Областния оперативен щаб на
14.03.2020 г.,
ОБЩИНСКИЯТ ОПЕРАТИВЕН
ЩАБ РЕШИ:
1. Незабавно да бъде изготвен списък на търговските
обекти, посочени в заповедта на здравния министър - увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти,
заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе
сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, които
развиват дейност на територията на община Мездра. Управителите на търговските обекти или техни представители
да бъдат запознати със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.
на министъра на здравеопазването.
2. Да бъде сформиран Общински оперативен екип в състав: кметът на община Мездра Иван Аспарухов, кметовете
и кметските наместници на населени места, представител
на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца, Стилиян Тотков - гл.
експерт „Икономика, стопански дейности, търговия и защита
на потребителите“, и представители на отдел „Икономика,
стопански дейности, търговия и защита на потребителите“
в Община Мездра, който да упражнява контрол относно изпълнението на заповедта на здравния министър.
3. Ръководствата на детските заведения в община Мездра
незабавно да бъдат запознати със заповедта на здравния
министър и да упражняват последващ контрол за нейното
изпълнение.
4. ОбП „Чистота“ да продължи да извършва регулярно дезинфекция на най-натоварените пътни артерии в гр. Мездра, зони за отдих, детски площадки и обществени места с
най-голям пътникопоток.
5. Кметът на община Мездра да внесе предложение до Общински съвет - Мездра собствениците на търговски обекти,
ползващи за извършване на търговска дейност общински
терени, които са засегнати от ограничителните мерки, да
бъдат освободени от такса „масички“ за периода на тяхното
действие.
6. С цел предотвратяване създаването на паника сред населението, препоръчваме на представителите на медиите
да ползват в материалите си, свързани с кризата, официална информация от институциите, отговорни за ограничаване разпространението на заразата.
Общинският оперативен щаб благодари на всички
граждани за проявеното от тях разбиране, съпричастност и отговорност при изпълнение на мерките
за преодоляване на кризата.
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С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО
За трета поредна година
стотици родолюбци от района на Искърското дефиле се
събраха в най-голямото село
в община Мездра - Зверино,
за да отбележат заедно Националния празник - 3 март,
и да се присъединят към
общобългарската
инициатива „Пробуждане с хоро“.
Организатори на събитието
бяха кметствата в Зверино,
Игнатица и Оселна, със съдействието на местните читалища „Факел-1926“, „Никола
Вапцаров-1919“ и „Просвета-1929“.
По традиция честването започна с водосвет, отслужен от
отец Антон Петков в параклиса „Рождество Богородично” към православния храм
„Св. Димитър”. Да запалят
по свещичка и да се помолят
за здраве дойдоха множество
деца и възрастни, пременени
в народни носии и четнически униформи.
По-сетне от църквата към
площада потегли литийно
шествие, начело с иконите
на Св. Богородица, черковни
хоругви, национални знамена и огромен трибагреник

Зверино, Игнатица и Оселна честваха заедно 3 март

с надпис „Да живее България!“. Под звуците на „Боят
настана”, „Кой уши байряка“
и „Песен за Капитан Петко
войвода”, пъстрото множество поведоха зверинската
Райна Княгиня - 8-годишната
Данита Павлова, възседнала
кон, и Войводата Борислав
Радославов, развял байрака
с клетвените слова „Свобода
или смърть“.
По същото време на десния
бряг на Искъра пристигнаха
празнични шествия от съсед-

ните села Игнатица и Оселна.
Начело на групата от Игнатица бяха млади самодейци
от планинското селище, а на
тази от Оселна - Повелителите на Ржана планина Пиринка
и Десислав Иванови от с. Зли
дол.
Празникът на българщината
продължи с тематична програма, водещи на която бяха
Мирела Николова и Петя Тодорова. Акценти в нея бяха
„Легенда за Печена църква“,
Ботевите стихотворения „Към
брата си“ и „Обесването на
Васил Левски“, рецитирани
от Станислав Стоянов и Цветелина Ценова, и „Песен за
Райна Попгеоргиева“ в изпълнение на талантливата
възпитаничка на музикалния
педагог Тони Яшова Данита Павлова от Вокална група
„Little Wings“.
Кулминацията на Деня
на Свободата в Зверино бе

най-дългото, пъстро и продължително хоро, което се изви на
площада като част от инициативата „Пробуждане с хоро“,
организирана за пети път у
нас и в чужбина от Сдружение „Азбукари“ и гражданска
платформа Единение „Българи за България“. Под ритмите на народни мелодии, на
него се хвана мало и голямо.
Сред играорците бяха хора от
различни поколения и което
е най-радостно - много деца.
Най-малкото българче, украсило тържеството, достойно
за разказ на Николай Хайтов,
бе 2-месечната Крисия, първородна дъщеря на сем. Кирил и
Гергана Иванови.
Така - с България в сърцето
- пазителите на традициите
почетоха задружно Деня на
Освобождението, построявайки своеобразен духовен мост
между жителите на населените места от Дефилето.

чорба за постещите. Да уважат празника дойдоха гости
от съседните села и общини.
Кметският наместник Роман Иванов пожела на всички здраве, кураж и дълги години занапред да се събират
и веселят заедно, след което
отец Георги Няголов отслужи водосвет и освети тодоровденската трапеза.
Кметът на Мездра Иван
Аспарухов също приветства
жителите и гостите на село-

то, пожелавайки им да бъдат
живи и здрави, както и да не
забравят традициите, които
са крепили Ослен Криводол
от създаването му до днес.
Празнична програма изнесоха Фолклорна група „Искрица“ при Пенсионерски
клуб „Мездрея“, Детският
фолклорен ансамбъл „Мездренче“ с худ. ръководител
Йоанна Аспарухова и гайдарът Станислав Генчин.
Продължава на стр. 2

ТОДОРОВДЕН В ОСЛЕН КРИВОДОЛ
От поколение на поколение
се предава сказанието как и
защо точно на това място се
е появило село Ослен Криводол. Било по турско време.
Жителите на орханийското
село Скравена тънели в нищета и плащали дан от набезите на черкези, башибозуци
и какви ли още не. В една
тъмна доба част от скравенчани, предвождани от дядо
Вълко Терзията, натоварили
покъщнината си на магарешки каручки и тръгнали
да търсят по-спокойно място
за живот. Заселили се в една
скътана долина, където техните наследници живеят и до
днес. А името дошло от само
себе си - от дола, през който
протича тукашната рекичка
- крив дол. Така се родили и
селото, и неговото име. От
тогава, та до наши дни. Такава е в кратце легендата, а об-

щоселският празник се появил на Тодоровден (известен
и като Конски Великден).
Подхванали го най-първите
заселници от Магаретарския
род. За това празникът е хем
на селото, хем на фамилията.
Година след година наследниците на онези свободолюбиви българи отбелязвали
своя празник. Празнувало
цялото село, идвали гости и
от съседните села, от Мездра, Враца и София. Но през
последните 15 години традицията прекъснала. Празникът сякаш бил забравен. Но
ето че на 7 март тази година,
благодарение на сърцати ослен-криводолчани празникът
възкръсна от полузабравата.
Множество хора се събраха
в м. „Ливадето“, където още
от зори бяха накладени огъньове, на които къкреха два
казана с курбан чорба и с боб
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ТОДОРОВДЕН В ОСЛЕН КРИВОДОЛ „ЙОТОВ СТОУН“ ПОЛУЧИ
Продължава от стр. 1
беше кушията - надбягвания
16-годишната Габриела Ва- с коне, с конски и магарешки
ПРЕСТИЖНА НАГРАДА
силева подреди изложба на каруци. Призьор в надпреваЕдна от водещите ком- личие се връчва на менисвои картини и ръчно плетени пана, които се предлагаха
за благотворителна продажба. Средствата, събрани от
изложбата, в размер на 1 172
лв., ще бъдат използвани за
зографисване на централната икона на строящия се
в селото храм „Св. Николай
Чудотворец“.
В програмата се включи и
един представител на Магаретарския род - Ваньо Донков, който, въпреки че живее
и работи в Лион, Франция,
изпрати две стихотворения,
пресъздаващи красотите на
родното му село.
Кулминацията на празника

рата стана кобилата Бисерка, водена от своя стопанин
Захарин. Той получи по 5
кг овес и царевица, както и
парична награда. При магаретата първо място заслужи магарето Марин, което,
въпреки своя нрав, успя да
завърши обиколката на ливадата.
Специална награда получи
и най-отрудената кобила в
селото - Траянка, която съпровожда бита на жителите
на Ослен Криводол и в радост, и в мъка. Собственикът
й, бай Стоян, се сдоби с нов
кожен оглавник с пискюли. В
ролята на впрега́тни коне пък

се превъплътиха Влади Петров и Павел Иванов.
Чак до икиндия на мегдана
се вихриха народни хора́. А
на изпроводяк всички си по-

желаха догодина отново да
се съберат, за да празнуват
заедно. Докато го има на този
свят Ослен Криводол, докато
има ослен-криводолчани.

пании у нас за добив,
обработка и доставка на
международния пазар на
врачански варовик - „Йотов Стоун“ ЕООД - Мездра, беше отличена с
престижна награда в шестото издание на годишните награди Balkan Business
Awards 2020. Това стана
на официална церемония,
която се състоя в столичния хотел „Маринела“, организирана от агенцията
за публични комуникации
VIP Communication PR.

джъри на фирми, оказали
положително въздействие
върху обществения живот, в т. ч. компании, които предоставят възможности за бизнес на други
фирми, заетост на образовани кадри, подкрепа
за здравословен начин на
живот или подкрепа за
Общността и целите на
образованието.
От името на „Йотов
Стоун“ наградата получи
Мария Асенова, търговски директор на фирмата.

Мездренската
фирма,
чийто собственик и изпълнителен директор е
бизнесменът Димчо Йотов, стана победител в категорията “Корпоративна
и социална отговорност”
(“Best corporate and social
responsability”). Това от-

Плакет и уникални 24-каратови златни житни класове, символ на плодородие, изобилие от успехи
и духовна чистота, връчи
народният представител
от Коалиция „Обединени патриоти“ Красимир
Богданов (ВМРО).

ОБЩИНАТА ЩЕ КАНДИДАТСТВА
С ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ
НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

О

бщинският съвет даде
съгласие
Община
Мездра да кандидатства с проектно предложение по Процедура „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура
- Системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по
Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021
г. Това решение бе взето на
февруарската сесия на местния парламент.

Проектът предвижда обновяване на уличното осветление в гр. Мездра и в селата
Моравица, Игнатица, Руска
Бела и Дърманци. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която е до 100% от допустимите
разходи, е 200 000 евро (391
166 лв.), а максималният 600 000 евро (1 173 498 лв.).
Крайният срок за кандидатстване е 20 март.
ОбС възложи на Отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ изпълнението на Услугата от общ
икономически интерес „Патронажна грижа“ по Проект

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“, финансиран по ОПРР 2014-2020
г. Проектът е на обща стойност малко над 250 хил. лв. и
се изпълнява за период от 15
месеца, от които 12 месеца
пряко предоставяне на услугата. Той ще даде възможност
минимум 90 нуждаещи се да
получат патронажна грижа в
рамките до 2 часа дневно за
период от 1 година чрез екип
от медицински специалисти,
домашни помощници, психолог и социален консултант.
Съветниците решиха да бъдат предоставени за ползва-

не под наем от Общинския
поземлен фонд 52 223,422
дка мери, пасища и ливади
за стопанската 2020/2021 г.
на земеделски стопани, които
отглеждат пасищни селскостопански животни.
Местният парламент разреши на „МБАЛ - Мездра“
ЕООД да отдаде под наем
чрез провеждане на публичен търг и сключване на договор за наем на общински
недвижим имот - масивна
едноетажна сграда, състояща
се от 5 бр. гаражни клетки и
помещение за изгаряне на медицински отпадъци (‚сметогорна пещ“).

12 ПРИНЦИПА ЗА ДОБРО
ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
НА МЕСТНО НИВО

ДЕЦА ИЗНЕНАДАХА ГРАЖДАНСТВОТО НА МЕЗДРА
ПРИЯТНО ОБЩИНАРИ ПОЧЕТЕ ДЕНЯ НА СВОБОДАТА

Възпитаници на Детска градина „Мир“ изненадаха приятно
служителите в Община Мездра
по случай Баба Марта и Сирни
Заговезни. Водени от Първолета
Манчева, директор на детското
заведение, и от своите учителки
Петя Дамянова и Цецка Йотова,
малчуганите от подготвителната група подариха на общинарите собственоръчно изработени
мартенички.
От своя страна кметът Иван
Аспарухов, неговите заместници инж. Николинка Кътовска
и Нели Минева, председателят
на ОбС Яна Нинова и секретарят на общината инж. Светлана Мицева също закичиха за
здраве децата с червено-белите
символи на пролетта и ги почерпиха с лакомства. По повод жизнерадостния празник малките
палавници бяха подготвили ли-

тературно-музикална програма
от стихчета и песнички, посветени на Баба Марта. В ролята на
добрата старица се превъплъти
артистичната Теодора Мишева, а в образите на любимите
първомартенски герои Пижо и
Пенда влязоха Самуил Костов
и Християна Михайлова. Партнираше им гиздавият юначко
Константин Петров, пременен в
народна носия.
По-сетне домакини и гости си
взеха взаимно прошка с пожелания за здраве, обич и благоденствие. По случай Баба Марта
ДГ „Детелина“, „Мир“, „Роза“
и „Слънчице“ - гр. Мездра и
„Звездичка“ - с. Зверино украсиха сградата на Общинската
администрация с пъстри мартенички и декорираха дърветата в
централната градска част в червено и бяло.
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С общоградско тържество десетки
жители и гости на Мездра почетоха
142-годишнина от Освобождението
на България от османско иго. Сред
тях бяха народният представител
Красен Кръстев, кметът на общината Иван Аспарухов, председателят
на Общинския съвет Яна Нинова,
ИД на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски, общински съветници.
В утрото на 3 март градският
площад се огласи от възрожденски
песни и военни маршове, а млади
гвардейци застанаха на почетен караул пред пилоните. Под звуците на
„Мила Родино“ кметът и девойки в
народни носии издигнаха националния трибагреник, знамето на общината и флага на ЕС.
„Днес празнуваме една светла
дата - датата, на която се осъществи вековната мечта на българина
за свобода, каза в словото си Аспарухов. В нашата история има още
много важни дати, но най-важната
е 3 март. Тя възвести възкръсването на Нова България. И както пише
Вазов, нашата свобода е пропита с
реки от кръв. Извоювана е с десетки хиляди жертви - руснаци, украинци, поляци, румънци, финландци
и български опълченци, които под

знамената на руската армия храбро
се сражаваха и погиваха, за да го
има днес българският дух. И нека се
запитаме: какъв щеше да е този дух
без Шипка, без хилядите примери
на истински героизъм и саможертва
в името на Свободата!
На 3 март 1878 г. България не
само се появи отново на географската карта. Тя скъса с Ориента и
днес заема своето достойно място в
Европа и Европейския съюз. Затова,
когато се питаме били ли сме някога
по-свободни, нека с признателност
помним на каква цена е извоювана
тази свобода!“
Празникът продължи с литературно-музикална програма, която
включваше танците „Боят на настана“ и „Де е България“ в изпълнение
на мажоретния състав към ЦПЛР с
ръководител Христинка Стоянова и
рецитал на Групата за художествено слово с ръководител Лилия Христова, както и песните „Ясен месец“
и „Майчице България“, изпълнени
от Вокална група „Уингс“ с ръководител Тони Яшова. Накрая присъстващите се отправиха към паметника
на загиналите във войните, където
бяха поднесени венци и цветя на
признателност към героите.

Общинският съвет и Община Мездра приеха и се ангажираха
да прилагат в своята дейност 12-те принципа за добро демократично управление на местно ниво: 1. Честно провеждане
на изборите, представителност и гражданско участие; 2. Отзивчивост; 3. Ефикасност и ефективност; 4. Откритост и прозрачност; 5. Върховенство на закона; 6. Етично поведение; 7.
Компетентност и капацитет; 8. Иновации и отвореност за промени; 9. Устойчивост и дългосрочна ориентация; 10. Стабилно
финансово управление; 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство; 12. Отчетност.
В тази връзка ОбС даде съгласие Община Мездра да участва в Петата процедура за присъждане на Етикет за иновации
и добро управление на местно ниво. Съществен момент в настоящата процедура е, че общините, на които е присъден Европейски етикет, ще могат да кандидатстват по схема за подкрепа
на малки проекти, с цел насърчаване развитието и иновациите
при прилагане на принципите на добро демократично управление.
Сертификатът се присъжда от Национална платформа на
партньорите за добро демократично управление на местно
ниво за период от 2 години. Основната цел на тази инициатива е да се насърчават усилията на все повече местни власти и
продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да
доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.
Досега са проведени четири процедури, в рамките на които
са връчени 64 сертификати, в т. ч. на 29 общини. Сред тях е и
Община Мездра, която през 2013 г. получи Европейски етикет
за иновации и добро управление на местно ниво, удостоверяващ постигнато високо качество на управлението в общината и
ангажираността й да прилага европейските принципи за добро
управление.
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Спорт

XVIII ШОСЕЕН ПРОБЕГ „3 МАРТ”

Н

авръх националния
празник на България
- 3 март, в Мездра
се проведе XVIII Републикански шосеен пробег „3
март”. В него взеха участие 160 атлети от 21 спортни клуба от цялата страна,
както и от четири градски
училища. Те се съревноваваха на дистанции от 300 до
5000 м, разделени в 7 възрастови категории.
При мъжете, които бягаха 5000 м, победи Митко
Ценов (Атлет - Мездра).
Негови подгласници станаха Георги Гергов (Стратеш
Атлетик - Ловеч) и Мирослав Спасов (Младост
2012 - Благоевград). Първа
на 3000 м при жените финишира Маринела Нинева (Локомотив - Дряново),
следвана от Елица Тодорова
(Средногорски атлет - Пирдоп) и Билсерин Сюлейман
(СКЛА Нови пазар).
Най-бърз при юношите

под 20 г., които се съревноваваха на 3000 м, бе Иван
Иванов (Оборище - Панагюрище), а при девойките
в същата възраст без конкуренция на двукилометровата дистанция бе Стефани Стоянова (Локомотив
Сф - Никола Карапетров).

На 2000 м при юношите
под 18 г. над всички доминира Емил Веселов (Спартак - Койнаре), а на 1500 м
при девойките мл. възраст
победи Дуйгу Адилова
(СКЛА Нови Пазар).
В останалите възрастови
категории победители станаха: VII-VIII клас, момчета (1500 м) - Илиян
Петков (Атлетик 90 - Луковит), момичета (1000
м) - Аделина Павлова
(СКЛА Шумен); V-VI
клас, момчета (1000
м) - Мартин Раленеков
(Оборище - Панагюрище), момичета (800 м)
- Мелани Венциславова
(Атлет - Мз); III-IV клас,
момчета (800 м) - Ангел
Дарандашев (Атлетик
90 - Луковит), момичета (500 м) - Елеонора
Ангелова (Атлет - Мз);

I-II клас, момчета (300 м)
- Емилиян Момчилов (СК
Мизия), момичета (300 м) Валена Георгиева (СК Милка Михайлова - Перник).
Призьорите получиха медали, грамоти и парични
награди. Общият награден
фонд на шосейния пробег
бе 2 560 лв. Неофициалното
комплексно класиране по
медали оглавиха домакините от СК Атлет - Мездра
с 3 златни, 1 сребърен и 3
бронзови медала. Със специални награди бяха отличени най-малките участници - Елиас Насеф (Олимпия
- Враца), на три години и
половина, и 4-годишната
Беатрис Стоянова (Атлет
- Мз). Главен съдия на състезанието бе доайенът на
леката атлетика Георги Митев, почетен гражданин на
общината.

М19 НА ХК ЛОКОМОТИВ
СТАРТИРАХА С ДВЕ ПОБЕДИ
Младежите до 19 г. на ХК
Локомотив - Мездра стартираха с две победи през пролетния полусезон от първенството по хандбал в Зона
„Витоша”. В третия турнир
от зоналния шампионат,
който се проведе на 7 март в
Хасково, момчетата на треньора Евгени Йоловски се
наложиха над Интер (Благоевград) с 36:32 (20:16) и
над Пирин 64 (Гоце Делчев)
с 45:32 (22:17).
Най-много точни попадения за локомотивци - 30,
отбеляза пивотът Божидар
Симеонов, национален състезател за младежи до 18 г.
16 гола добави разпределителят Илиян Младенов, а
по 11 - капитанът на отбора Йордан Тонов и десният
гард на отбора Милен Валентинов.
Начело във временното
класиране в Зона „Витоша“
при М19 е ХК Локомотив
- Мездра с пълен актив от
12 точки и голово съотношение 201:151. На второ

място е Асти 91 (Хасково)
също с 12 т. (176:124), но с
мач повече. Тези два отбора на практика се класираха
за Държавния финал в тази
възраст, който ще се прове-

де от 15 до 17 май в Горна
Оряховица.
Трети е Пирин 64 (Гоце
Делчев) с 4 т. (188:167), а
четвърти - Интер (Благоевград) с 2 т. (171:176). В дъ-
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ното на таблицата е ЦСКА
(София) без спечелена точка (52:170).
Следващият турнир от зоналния шампионат е на 11
април в столицата.
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ОФК Локомотив - Мездра
картотекира в Зоналния съвет на БФС - Велико Търново 12 нови попълнения
за пролетния полусезон от
първенството по футбол
в Северозападната Трета
лига. Това са вратарят Милен Георгиев (20 г., идва
от Чавдар - Етрополе), защитниците Михаил Михайлов (24 г., Първа атомна
- Козлодуй), Мартин Димитров (25 г., ОФК Бдин 1923
- Видин), Давид Стоянов
(21 г., Миньор - Перник) и
Стоян Терзиев (20 г., Вихрен - Сандански), халфовете Илия Илиев (45 г.),
Гроздан Илиев (21 г., ОФК
Несебър), Боби Симеонов
(23 г., Михаиони - Солун),
Ваклин Николов (21 г.,
Първа атомна - Козлодуй)
и Александър Миков (38
г., Ботев - Криводол), нападателите Петър Димитров
(38 г., ОФК Бдин - Видин)
и Владимир Стоянов (34 г.,
Скала 2015 - Оселна).
От досегашния състав в
отбора остават титулярният страж Ивайло Сайков,

братята Валдемар и Браиан Стоянови, офанзивният
халф Светослав Валериев
и защитникът Мартин Михайлов.
Старши треньорът на
„железничарите“ Николай
Нинов ще разчита също на
услугите на 18-годишния
нападател Алекс Савчев,
който през есента играеше
за юношите старша възраст
на Кариана (Ерден), както
и на възпитаника на Детско-юношеската школа на
клуба Матю Майкъл.
Междувременно, поради отлагането на старта на
пролетния полусезон в Северозападната Трета лига,
във връзка с коронавируса,
Локо - Мездра изигра контролна среща срещу отбора
на Ком (Берковица). В нея
ръководеният от Николай
Нинов отбор отстъпи с 1:2,
като точен за мездренчани
беше Петър Димитров, а
с добра игра се отличиха
братята Брайан и Валдемар Стоянови, защитникът
Владимир Стоянов, както и
халфът Гроздан Илиев.

БФС СПРЯ ПРОВЕЖДАНЕТО
НА
ФУТБОЛНИТЕ ПЪРВЕНСТВА
Във връзка с приетото менно съгласувани с Ми-

от Народното събрание
извънредно положение на
територията на Република
България заради епидемията от коронавирус, ръководството на Българския
футболен съюз взе решение да преустанови първенствата в професионалния и аматьорски футбол
до 13 април 2020 г.
Работни групи към БФС
ще изготвят варианти за
актуализиране на програмата на футболните първенства в зависимост от
развитието на обстановката и решенията на държавните власти. Всички
решения на Българския
футболен съюз са своевре-

нистерството на младежта
и спорта, Министерството на здравеопазването,
Националния оперативен
щаб, ФИФА и УЕФА, като
след конферентния разговор с представителите на
Европейската футболна
централа и страните-членки във вторник, 17 март,
ще бъде внесена по-голяма
яснота около календара на
местните и международните турнири.
Препоръчва се на футболните клубове да спазват
всички мерки за ограничаване на разпространението
на заразата, ако вземат решение да продължат тренировъчния си процес.

За рождения си ден почерпиха:
• Стела Костова, директор на дирекция „Финансова
политика и управление на човешките ресурси“ – 21
март;
• Иван Василев Караджилски, общественик – 22
март;
• Инж. Тодор Беломорски, бизнесмен – 24 март;
• Ваня Сиракова, счетоводител в Общината – 24 март;
• Инж. Делян Дамяновски – изпълнителен директор
на Национална Асоциация на Председателите на Общинските съвети в Република България – 27 март;
• Д-р Митка Лечева, личен лекар – 1 април;
• Д-р Ивайло Тодоров, общински съветник – 3 април;

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 16 март в 10:00 ч.

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

НАГРАДИХА ПРИЗЬОРИТЕ В
ОСМОМАРТЕНСКИТЕ КОНКУРСИ

В

навечерието на Международния ден на жената - 8 март, Община
Мездра отчете резултатите
и награди призьорите в традиционните Изложба конкурс „Жените в изкуството”
и Конкурс рецитал „Жената
- майка и любима”. В тазгодишното, 17-о издание, на
двете осмомартенски прояви
взеха участие 24 жени творци
- 14 художнички и 10 поетеси.
В Изложбата конкурс
„Жените в изкуството” се
включиха 14 художнички от
различни поколения: Анна
Митова, Ана Николова, Ивелина Ивова, Кристина Котларска, Мария Цолова, Рени
Митева, Светла Дамяновска,
Светла Караджилска, Силвия

Жители и гости на второто по големина село в
община Мездра - Моравица, отбелязаха подобаващо
142-ата годишнина от Освобождението на България
от турско иго. Организатори на проявата бяха местното Кметство, ОУ „Васил
Кънчов“ и НЧ „Светлина
1926“.
Честването на националния празник започна с авто-мото шествие, което
тръгна от емблематичния
за това населено място самолет, разположен на входа
откъм Мездра и Руска Бела,
премина по улиците на селото и спря пред войнишкия
паметник, където се състоя
общоселско тържество.
За мястото и значението на
3 март 1878 г. в българската история говориха кметът
на Моравица Росен Ценов и
Рени Влахова, директор на
ОУ „Васил Кънчов“. Ученици от моравeшкото школо
изнесоха литературно-му-

Петкова, Снежана Петрова,
Стела Цветкова, Теменужка
Маринова, Феня Каранейчева и Цветана Христова. Те
показаха общо 35 произведения на изобразителното изкуство, които
бяха подредени в обща
художествена изложба.
Всяка една участничка
и нейните творби бяха
представени пред публиката от Светла Дамяновска - гл. експерт
„Културно наследство и
религиозни дейности“ в
Община Мездра.
С първа награда комисията с председател
Нели Минева, зам.-кмет
на общината, отличи

Ана Николова за картината
й „Свежест“, изпълнена с
маслени бои. Втора награда
заслужи Ивелина Ивова за
акварелната й рисунка върху
картон „Дърво на хълма“, а
с трета - Стела Цветкова за
портрета „Дядо Добри“.
В Конкурса рецитал „Жената - майка и любима” взеха участие 10 поетеси: Галя
Василева, Дарина Цветкова,
Иванка Гьонова, Надежда
Нинова, Павлина Русева,
Савина Стоянова, Светлина
Стоевска, Татяна Вадинска,
Тодорка Василева и Цеца
Гьонова. Те подадоха 27 поетични творби, които бяха
оценени от комисия с председател Валентин Вълчев,

председател на НЧ „Просвета
1925”. Обзор на литературната продукция на конкурса
направи Христинка Иванова,
филолог и член на журито, а
всяка от авторките прочете
по едно свое стихотворение.
На първо място комисията
класира Тодорка Василева за
стихотворението й „Кръговрат“, на второ - Павлина Русева за „Не унивай“, а на трето - Дарина Цветкова за „По
кораба с алените платна“.
Всички участнички в двата
конкурса получиха грамоти и
букет цветя, а призьорите - и
парични награди. Отличията
връчи инж. Николинка Кътовска, зам.-кмет на Община
Мездра.

В МОРАВИЦА ЧЕСТВАХА 3 МАРТ

зикална програма, посветена на Деня на Свободата,
а младата народна певица
Елена Митова изпълни песента „Ясен месец веч изгрява“.
Гости на тържеството бяха
секретарят на Община Мез-

Децата на Община Мездра

Никола, 7 г.
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дра инж. Светлана Мицева,
общинският съветник Десислава Костова и Велислава Маринова, главен експерт в Община Мездра.
Празненството завърши с
поднасяне на венци и цветя
пред войнишкия паметник,
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• 1 март 1974 г. - в Мездра влиза официално в експлоатация промишленото предприятие „Радиокерамика” (в момента „Техкерамик-М“ АД).
• 12 март 1923 г. - положено е началото на гимназиалното образование в Мездра. На този ден комисия в състав:
Георги Апостолов - председател, и членове Мато Манчев
и Георги Томов, решава да ходатайства пред Врачанския
училищен съвет към прогимназията в железничарското
селище да бъде разкрита реалка, считано от началото на
учебната 1923/1924.
• 15 март 1925 г. - в с. Лик е роден Киро Киров, просветен
и читалищен деец, общественик. Дългогодишен учител по
физика и директор на мездренската гимназия. Председател
на НЧ „Васил Коларов“ - Мездра (сега „Просвета 1925”)
през периода 1969-1986 г. Носител на почетното звание
„Заслужил учител“ (1981). Починал на 26 май 1999 г.
• 17 март 1992 г. - С Решение №7/ Протокол 8 Общинският
съвет определя 6 май (Гергьовден) за Ден на Мездра. Решено е също занапред на този ден да започват традиционните
Празници на културата „Мездра - май”, които дотогава се
провеждали в периода от 9 май - Деня на победата, до 23
май - предишния Ден на Мездра.
• 28 март 1905 г. - Мездренското църковно настоятелство
в състав: свещ. Андрей п. Петров - председател, и членове
Тошо Ганов, Ангел Иванов и Георги Христов, постановява „да се помоли Н. В. Пр. Св. Врачанският митрополит
Константин да благослови и даде архиерейското си благословение” относно построяването на църква в с. Мездра.
Решено е да се открие подписка за събиране на доброволни
пожертвувания. С постановление от 27 април с. г. Врачанският епархийски духовен съвет разрешава да се открие
подписката и благославя начинанието. Храмът „Св. Георги” е изграден четвърт век по-късно, през 1930-1932 г.
• 1 април 1949 г. - Министерството на индустрията и занаятите решава в Мездра да бъде открито Фабрично-заводско
училище (днес ПГ „Алеко Константинов”) към текстилната фабрика „Станке Димитров” с двегодишен курс на обучение по памучно тъкачество. Учебните занятия започват
на 22 април с. г. с 80 курсисти, а официалното откриване
на училището става на 6 май 1949 г. Първоначално ФЗУ,
чийто пръв директор е Танка Стоянова, се помещава в
Чорбановото здание, а от 25 октомври с. г. се премества в
ремонтираната сграда на пашкулената фабрика (бившeто
ученическо общежитие на УТР-то).

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

въздигнат в центъра на селото през 1936 г. В навечерието на 3 март, в три поредни вечери, в салона на
училището бяха прожектирани българските игрални
филми „Време разделно“,
„Козият рог“ и „Под игото“.

Фотоескиз
„Оръжията на Свободата“ - под това мото протече
урокът по родолюбие, който се проведе в навечерието на
3 март в ОУ „Христо Ботев“ - Мездра. Организатори на
събитието бяха учителите от Целодневна организация
на учебния ден, а главно действащо лице - художникът
Евгени Кучков. Той показа на аудиторията пушки, участвали в национално-освободителните борби на българския
народ и с увлекателен разказ върна времето назад, за да
припомни на учениците не само за сраженията, станали в нашия край, но и за славната Шипченска епопея, за
боевете при Плевен и за героизма на обикновените хора,
които с живота си плащат цената на нашата свобода.
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