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Най-добрата българска 
лекоатлетка в бяганията на 
дълги разстояния Милица 
Мирчева (СКЛА „Атлет“) 
беше определена за Спор-
тист №1 на община Мездра 
за 2022 г. Родената в Доб-
рич национална състеза-
телка, чийто личен треньор 
е Йоло Николов, оглави 
класацията с максималния 
възможен брой точки в до-
питването - 100. Наградата 
връчи кметът на Мездра 
Иван Аспарухов. 

През м. г. Милица подо-
бри националния рекорд в 
маратона при жените, пред-

стави достойно България 
на Световното първенство 
в Орегон, САЩ, на три ев-
ропейски първенства и на 
престижни международни 
маратони, спечели 5 златни 
медала на Националните 
шампионати в зала и на от-
крито и финишира първа на 
поредица шосейни пробе-

зи. Напълно заслужено, в 
края на годината тя беше 
определена за Атлет №2 на 
България за 2022 г. в тради-
ционната анкета „Атлет на 
България“. Милица Мир-
чева печели това отличие 
за трети път, след 2019-а и 
2020 г. 

Продължава на стр. 3

ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ЗА САНИРАНЕТО
При голям интерес от 

страна на гражданите в 
Община Мездра се прове-
де информационна среща 
във връзка с отворената за 
кандидатстване в края на 
2022 г. процедура „Подкре-
па за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния 
сграден фонд - Етап I“, фи-
нансирана със средства от 
Националния план за въз-
становяване и устойчивост. 

Кметът Иван Аспарухов 
благодари на присъства-
щите за проявения инте-
рес и им пожела успех при 
кандидатстването с про-
ектни предложения. Той 
заяви, че през последните 
години по ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г. и по 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 
сгради в гр. Мездра са са-
нирани множество жилищ-
ни и обществени сгради и 
подчерта, че съвместните 
усилия на заинтересова-
ните страни в тази посока 
трябва да продължат.   

Инж. Николинка Кътов-
ска, зам.-кмет „Стратегиче-
ско планиране, устройство 

на територията и инфра-
структурни проекти“, раз-
ясни условията за канди-
датстване по настоящата 
процедура за изпълнение 
на мерки за енергийна 
ефективност в многофа-
милни жилищни сгради. 
Тя запозна присъстващите 
с целите на процедурата за 
предоставяне на средства 
по линия на Механизма за 
възстановяване и устойчи-
вост, кои многофамилни 
жилищни сгради са допус-
тими за енергийно обновя-
ване по нея, с допустимите 
дейности за финансира-
не, степените на проектна 
готовност, критериите за 
административна допусти-
мост и за оценка на качест-
вото при оценяване на про-
ектните предложения. 

Кътовска обърна спе-
циално внимание на из-
искванията за постигнати 
енергийни параметри в 
резултат на изпълнените 
енергоспестяващи мер-
ки - постигнат клас на 
енергопотребление „B” и 
по-висок и постигане на 
минимум 30% спестяване 
на първична енергия. Ако 

тези енергийни параметри 
не бъдат постигнати, всич-
ки получени средства под-
лежат на възстановяване. 

Друго важно условие при 
кандидатстването е, че по-
ради промените в норма-
тивната уредба, касаеща 
обследването за енергий-
на ефективност, за всички 
допустими многофамилни 
жилищни сгради трябва 
да се направи (за сметка 
на собствениците) ново 
обследване или наличното 
обследване да се актуали-
зира съобразно новите из-
исквания.        

Одобрените сгради ще 
получат до 100% безвъз-
мездна финансова помощ, 
в т. ч. на собствениците ще 
бъдат възстановени поч-
ти напълно разходите за 
енергийно обследване и за 
изготвяне на технически 
паспорт. 

Инж. Розалина Георги-
ева. директор на дирекция 
„Устройство на територия-

та, икономика, общинска 
собственост и хумани-
тарни дейности“, запозна 
присъстващите с конкрет-
ните стъпки при подго-
товката на документите за 
кандидатстване с проектни 
предложения: учредяване 
на Сдружение на собстве-
ниците (СС), решение на 
СС за кандидатстване на 
сградата за енергийно об-
новяване по процедурата, 
възлагане и изготвяне на 
документи за обследване 
за енергийна ефективност 
на сградата, подготовка и 
подаване на документи-
те в Общината, проверка 
за административна до-
пустимост и за оценка на 
качеството, сключване на 
партньорско споразумение 
между Общината и СС. 

Крайният срок за прием 
в Община Мездра на заяв-
ления за участие по тази 
процедура е 10 май. Заяв-
ления, които не са оком-
плектовани с всички необ-

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2022СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2022 ОБНОВИХА ЧЕТИРИ 
ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ 
Завърши обновяването на четири детски площадки в гр. 

Мездра. Със средства, заложени от Община Мездра в Ин-
вестиционната програма на Бюджет 2022, напълно са ре-
конструирани детските площадки на ул. „Георги Кирков“ 
зад Младежкия дом, на ул. „Янко Сакъзов“ в междубло-
ковото пространство при бл. „Химик“ №1 и №3, на ул. 
„Христо Ботев“ в междублоковото пространство срещу 
„Хемус-М“ и на ул. „Христо Ботев“ при Енергото. 

На четирите детски площадки са монтирани комбини-
рани съоръжения за игра на открито, произведени от во-
деща българска фирма. Те са предназначени за ползване 
от деца на възраст от 3 до 12 години. Детските площад-
ки  са оборудвани с ударопоглъщаща каучукова настилка 
и отговарят на нормативните изисквания за безопасност. 
Гаранционният срок на съоръженията е 5 години. 

 За по-голяма безопасност на децата, площадките ще бъ-
дат оградени с дървена ограда в ярки тонове, а за удобство 
на ползвателите им ще бъдат монтирани пейки за отдих 
и кошчета за боклук. С поддръжката на съоръженията в 
изправност ще бъде ангажирано Общинско предприятие 
„Чистота“. 

Обновяването на детски площадки на територията на 
града и в съставните села на общината ще продължи и 
през тази година. 

Община Мездра призовава гражданите за по-отговорно 
отношение при ползване на съоръженията за игра, с цел 
тяхното опазване, както и за поддържане на детските пло-
щадки в чист и приветлив вид!

Милица Мирчева - Спортист №1 на община Мездра за 2022 г., Йоло Николов - „Треньор 
на годината“, представителният тим мъже на ОФК „Локомотив“ - „Отбор на годината“

ходими документи, няма 
да бъдат приемани. 

Насоките за кандидат-
стване и всички необхо-
дими документи са пуб-
ликувани на електронната 

страница на Община Мез-
дра в Раздел „Национален 
план за възстановяване и 
устойчивост“: 

h t t p s : / / w w w. m e z d r a .
bg/?page_id=64269. 
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НОВО НАЧАЛО ЗА ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ НОВО НАЧАЛО ЗА ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ 
След няколкогодишно 

прекъсване по обективни и 
субективни причини Пен-
сионерски клуб „Мездрея“ 
в гр. Мездра е на път да 
възстанови своята дейност. 
Инициативата за това е на 
Даринка Цонкова,  дългого-
дишен преподавател по нем-
ски език в езиковите гим-
назии във Враца и Правец, 
а понастоящем пенсионер, 
която е амбицирана, с под-
крепата на съмишленици, 
да възроди местната орга-
низация на хората от третата 
възраст. 

По този повод в салона на 
Общинския център за со-
циални услуги и дейности 
(ОЦСУД) се състоя подгот-
вителна среща, на поканата 
за която се отзоваха 33-ма 
пенсионери. Преди да за-
почне деловата работа му-
зикален поздрав отправи 
Фолклорна група „Искри-
ца“ към Клуб на пенсионе-
ра „Мездрея“ с художест-
вен ръководител Цветомир 
Дамянов. След което, със 
ставане на крака и едноми-
нутно мълчание, присъст-
ващите почетоха паметта на 
членовете на клуба, почина-
ли през последните години. 

В резултат на разменените 

мнения и на разискванията 
по тях присъстващите реши-
ха на 15 февруари на същото 
място да се проведе събра-
ние, на което ще бъде из-
брано ново ръководство на 
Пенсионерския клуб - Упра-
вителен съвет и Контролна 
комисия, ще бъде определен 
размерът на годишния член-
ски внос и приета програма 
за дейността на организа-
цията през настоящата го-
дина. 

Директорът на ОЦСУД 
Наталия Христова-Горано-
ва увери хората от третата 
възраст, че, както и досега, 
Общинският център за со-
циални услуги и дейности 
ще продължи да подпомага 
дейността на клуба.

НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА
84 семейства са получи-

ли еднократна финансова 
помощ в размер от 100 до 
700 лв. от Община Мездра 
през 2022 г. при раждането 
на дете. 45 от тях са под-
помогнати с по 350 лв. за 
първо родено дете, 31 - с по 
300 лв. за второ родено дете 
и 7 - със 100 лв. за трето ро-
дено дете. Едно семейство 
е получило еднократна фи-
нансова помощ от 700 лв. 
за новородени близнаци. 

За сравнение: през 2021 г. 
бяха подпомогнати 77 се-
мейства, а през 2020 г. - от-
ново 84 семейства. Обща-
та сума, която е изплатена 
през миналата година на 
правоимащи родители, е в 
размер на 26 450 лв. Целе-
вите средства са отпуснати 
в изпълнение на Решение 
№447/ 20.04.2022 г. на Об-
щинския съвет, с което е 
приет бюджетът на Общи-

на Мездра за миналата го-
дина. 

Условията за отпускане 
на еднократната финансова 
помощ остават непромене-
ни: поне един от родители-
те да има настоящ и посто-
янен адрес на територията 
на община Мездра една го-
дина преди раждането на 
детето и двамата родители 
да имат минимум средно 
образование. При ражда-
нето на близнаци децата 
се третират еднакво, а при 
осиновяване на дете важат 
същите условия като при 
раждане. 

Насърчителната мярка 
беше въведена преди 15 
години, с цел да се стиму-
лира раждаемостта и да се 
подпомогнат семействата 
при отглеждането на ново-
родени. Средствата за фи-
нансовото й обезпечаване 
се залагат ежегодно в об-

щинския бюджет. 
През периода 2008-2022 

г. Община Мездра е подпо-

могнала 1 762 семейства, за 
което от местната хазна са 
изплатени общо 560 050 лв. 

ПОЧИТ КЪМ ХРИСТО БОТЕВ
С поредица от образо-

вателни инициативи ОУ 
„Христо Ботев“ - гр. Мез-
дра отбеляза 175-ата го-
дишнината от рождението 
на Христо Ботев (1848-1876 
г.), който е патрон на учеб-
ното заведение. По този по-
вод учениците от прогим-
назиалния етап на обучение 
- V-VII клас, рисуваха по-
ета революционер и четоха 
христоматийните негови 
стихотворения „На проща-
ване“, „Майце си“ и „Обес-
ването на Васил Левски“. 

Седмокласниците прове-
доха открит урок по исто-
рия, посветен на живота и 
делото на Христо Ботев. Те 
изработиха постери в три 
категории: „Родословно 
дърво“, „Поетът и журна-
листът Ботев“ и „Револю-

ционна дейност“. В подред-
бата на таблата се включиха 
и гости, а директорът на 
училището Иван Иванчев 
прочете откъс от Ботевото 
стихотворение „В механа-
та“. 

Особен интерес към юби-
лея проявиха най-малките. 
Учениците от първи клас в 
Групи за целодневна орга-
низация на учебния ден с 
учители Христина Тодоро-
ва и Рени Митева се запоз-
наха с живота и делото на 
националния герой. Чрез 
подготвената от препода-
вателите презентация те 
успяха да се докоснат до 
житейския и творчески 
път на един от най-видни-
те българи на Българското 
възраждане. 

Рени Митева

Община Мездра уведомява данъчно задължените лица, че вече 
се приемат плащания на данък върху недвижимите имоти, 
такса битови отпадъци, данък върху моторни превозни сред-
ства, патентен данък и данък върху таксиметров превоз на 
пътници. 

Съгласно Закона за местните данъци и такси, за 2023 г. са опре-
делени следните срокове за заплащане на: 

1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: I вно-
ска - до 30 юни, II вноска - до 31 октомври. Предплатилите цялата 
сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто. 

2. Данък върху превозните средства: I вноска - до 30  юни, II 
вноска - до 31 октомври. Предплатилите цялата сума в срок до 30 
април ползват отстъпка от 5 на сто. 

3. Патентен данък. Физическо лице, включително едноличен 
търговец, което извършва патентни дейности се облага с годишен 
патентен данък за доходите от тези дейности. Лицата подават да-
нъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари 
на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето 
на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, 
декларацията се подава непосредствено преди започването на 
дейността. 

Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва: за пър-
вото тримесечие - до 31 януари, за второто тримесечие - от 1 фев-
руари до 30 април, за третото тримесечие - от 1 май до 31 юли, за 
четвъртото тримесечие - от 1 август до 31 октомври. 

Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия 
срок са заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка 
от 5 на сто. 

4. Данък върху таксиметров превоз на пътници. Внася се 
преди получаване на издаденото разрешение по Закона за авто-
мобилните превози. 

Задълженията си за местни данъци и такси може да платите 
по един от следните начини: безкасово по банков път Общи-
на Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ - клон Мездра, IBAN 
BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид 
плащане: 44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров 
превоз на пътници, 44 21 00 - данък недвижими имоти, 44 23 00 
- данък моторни превозни средства, 44 24 00 - такса битови от-
падъци, 44 28 00 - туристически данък; на касите на Община 
Мездра в Център за административно обслужване, вкл. чрез 
ПОС устройство, в „Български пощи“, в „Изипей“ и Фаст-
Пей, в Банка „ОББ“ и в Банка „ДСК“, в Кметствата по на-
селени места.

ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2023

Община Мездра напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси 
крайният срок за плащане на годишна такса за притежаване на куче е 31 
март. 

Годишната такса е 10 лв. За кучета, придобити през текущата година, 
таксата се дължи в размер на 1/12 от годишния размер за всеки месец до 
края на годината, вкл. за месеца на придобиването. След този срок ще се 
извършват проверки и при констатирани нарушения ще се налагат глоби в 
размер от 20 до 200 лв. на основание Наредба за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Мездра. 

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се из-
ползват за дейности, свързани с намаляване броя на безстопанствените 
кучета!

Всяко новопридобито куче трябва да бъде регистрирано в Община Мез-
дра от неговия собственик в срок до три месеца от придобиването му. 

От такса за притежаване на куче са освободени: кучета на лица с увреж-
дания, служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка, кучета, 
използвани от Български червен кръст, кучета, използвани за опитни цели, 
кастрирани кучета, кучета, които придружават или охраняват селскостопан-
ски 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. Освободените от такса собственици не са 
освободени от подаване на декларация за притежаване на куче. 

Всеки от нас може да помогне в усилията на Община Мездра за овладя-
ване популацията на безстопанствените кучета, ако: собствениците на до-
машни любимци декларират своето куче в Община Мездра и заплатят съ-
ответната такса; заведете своя домашен любимец на ветеринарен преглед, 
за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и на животните около 
вас; ако няма да ползвате кучето за разплод, е добре да го кастрирате, за да 
не допуснете нежелано потомство; домоуправителите впишат в домовите 
книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регис-
трацията им в Община Мездра.

За допълнителна информация: тел. 0910 920 08, Общинска екологична 
инспекция - Мездра. 
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СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2022 СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2022 
Продължава от стр. 1 
На второ и трето място в 

анкетата се наредиха ней-
ните съотборници от СКЛА 
„Атлет“ Иво Балабанов с 83 
т., номиниран в анкетата „Ат-
лет на България“ за 2022 г., и 
националният рекордьор в 
дисциплина 50 км шосе при 
мъжете Мирослав Спасов с 
64 т.

В Топ 6 влязоха също ханд-
балистът Милен Валенти-
нов (ХК „Локомотив“) с 62 
т., национален състезател 

за младежи до 20 г., лекоат-
летът Александър Божилов 
(СКЛА „Митко Ценов Ръ-
нинг Тийм“) с 43 т. и хандба-
листът Валентин Гачев (ХК 
„Локомотив“) с 38 т., който 
също е национал за младежи 
до 20 г. 

Десетката на най-добрите 
спортисти за 2022 г. допъл-
ниха футболистът Деян Ива-
нов (ОФК „Локомотив“) с 
30 т., гимнастичките Калина 
Илиева и Тереза Стоянова 
(ЖКХГ „Анелия“) с 28 т., 
лекоатлетката Таня Дими-
трова (СКЛА „Атлет“) с 24 т. 
и футболистът Васил Сапун-
джиев (ОФК „Локомотив“) с 
20 т. 

Грамоти за постигнати 
спортни резултати през годи-
ната получиха и останалите 

спортисти, номинирани в ан-
кетата: инж. Александър Па-
рушев (ШК „Локомотив“), 
Ваньо Иванов (ОФК „Локо-
мотив“), Георги Вълков (ХК 
„Локомотив“), Данаил Ди-
митров (ШК „Локомотив“), 
Ивайло Бояджиев (ОФК „Ло-
комотив“), Илиян Младенов 
(ХК „Локомотив“), Михаил 
Иванов (ОФК „Локомотив“), 
Николай Кауфман (СКЛА 
„Атлет“) и Тошко Кирков 
(ШК „Локомотив“). 

„Треньор на годината” за 

13-а поредна година стана 
Йоло Николов. Под негово 
ръководство през 2022 г. със-

тезателите на СКЛА „Атлет“ 
Милица Мирчева, Иво Ба-
лабанов, Мирослав Спасов, 
Таня Димитрова, Николай 
Кауфман и Мартин Балаба-
нов подобриха два нацио-
нални рекорда; представиха 
достойно България на Све-
товното и на Европейското 
първенство по лека атлетика, 
на Европейското първенство 
по планинско бягане, Ев-
ропейското първенство на 
50 км шосе и Европейското 
първенство по крос кънтри, 
на две Балканиади, както 
и на престижни междуна-
родни маратони; спечелиха 
общо 16 медала - 9 златни, 
4 сребърни и 3 бронзови, на 
Националните шампионати 
за мъже и жени и за юноши 
и девойки под 20 г. в зала и 
на открито, маратон, полума-
ратон, крос кънтри и оф-ро-
уд бягане; завоюваха призо-
ви места на международни 
турнири, шосейни бягания и 
кросове. 

Грамоти за високи пости-
жения в треньорската профе-
сия получиха и останалите 
треньори, които бяха номи-
нирани от своите клубове за 
„Треньор на годината 2022“: 

Диан Попов (ОФК „Локо-
мотив“), Евгени Йоловски 
(ХК „Локомотив“), Лили 
Николова (ЖКХГ „Анелия“) 
и Тошко Кирков (ШК „Локо-
мотив“). 

За „Отбор на годината” 
беше определен представи-
телният тим мъже на ОФК 
„Локомотив“ - лидер в ес-
енното класиране в Северо-
западната Трета лига. На-
градата получиха капитанът 
на отбора Генади Петров 
и старши треньорът Диан 
Попов. Мездренските „же-
лезничари“ печелят това от-
личие за 11-ти път, откакто 
през 2001 г. Община Мездра 
възроди традицията за про-
веждане на анкетата „Спор-
тист на годината“. 

Останалите клубни фор-
мации, номинирани в тази 
категория, бяха представи-
телният отбор мъже на ХК 
„Локомотив“, отборът по ма-
сов спорт „Клуб на готините 
баби“ на ЖКХГ „Анелия“ и 
отборът по кореспондентен 
шахмат на ШК „Локомотив“. 

На церемонията, която се 
състоя в Хотелски комплекс 
„Ариел“, бяха връчени и че-
тири специални награди: на 
Тошко Кирков (ШК „Локо-
мотив“) - за цялостен принос 
в развитието на шахмата и по 
повод неговия 75-годишен 
юбилей, на Емил Николов 
(ХК „Локомотив“), който в 
края на м. г. навърши 70 го-
дини - за цялостен принос в 
развитието на хандбала, и на 
отборите по Футбол 5 и по 
Футбол 7 на ОФК „Локомо-
тив“ - за „Най-прогресиращи 
клубни формации“. Отличи-
ята на подрастващите футбо-
листи получиха капитаните 
на двете формации Делян 
Шолев и Асен Асенов и тех-
ните треньори Владимир 
Найденов и Стоян Стоянов. 

Освен представители на 

Третодивизионният ОФК 
Локомотив (Мездра) започ-
на зимната си подготовка. 
Тя ще протече изцяло при 
домашни условия под ръ-
ководството на старши тре-
ньора Диан Попов. 

В паузата на първенството 
в отбора бяха привлечени 
три нови попълнения. Това 
са централният нападател 
Петко Петков (33 г.), играл 
в редица клубове във вто-
ра и трета дивизия, идва от 
Вихрен (Сандански), гол-
майсторът на „железнича-
рите“ през сезон 2020/2021 
Лионел Матадос (25 г., На-
дежда - Доброславци) и ро-
деният в Мали дефанзивен 
полузащитник Мохамед 
Сила̀ (24 г., ФК Дреновец). 

На проби са вратарят Ки-
рил Трохаров (21 г., ЦСКА 
1948 III - София), централ-
ните защитници - сенега-

лецът с френски паспорт 
Абдулай Камара, (22 г., Ви-
хрен - Сандански) и Ивайло 
Тодоров (19 г., ПФК Ботев 
II - Враца), нападателите 
Владислав Георгиев (24 г., 
Рилски спортист - Самоков) 

и Йордан Георгиев (22 г., 
Гранит - Владая). От досе-
гашния състав са освободе-
ни Васил Асенов, Ивайло 
Орлинов и Паоло Петков. 

Планирани са шест кон-
тролни срещи. В първата от 

Община Мездра, сред гости-
те на събитието бяха предсе-
дателят на Общинския съвет 
Яна Нинова, Мария Георги-
ева - експерт за Северозапад-
на България към Министер-
ството на младежта и спорта, 
Милен Бельов - председател 
на Областния съвет на БФС 
- Враца, Нина Данколова - 
дългогодишен секретар на 
Община Мездра и доайенът 
на леката атлетика Георги 
Митев.

За празничното настроение 
на присъстващите се погри-
жиха Вокална група „Детски 
свят“ към ЦПЛР, талантли-
вата вокална изпълнителка 
Елена Митова и Среднош-
колският танцов състав към 
НЧ „Просвета 1925“.

Водещ на церемонията 
беше Мелани Венциславова 
от Клуб „Умението да го-
ворим пред публика“ в СУ 
„Иван Вазов“, която е и изя-
вена лекоатлетка.

ФУТБОЛИСТИТЕ ЗАПОЧНАХА ПОДГОТОВКА

тях локомотивци победиха 
ФК Дреновец с 4:2 (гол-
майстори: Михаил Бешев 
- 2, Гроздан Илиев, Йордан 
Георгиев), а във втората 
загубиха от ПФК Ботев II 
(Враца) с 1:2 (Ивайло Бо-

яджиев). Останалите про-
верки са на 28 януари с 
Надежда (Доброславци), на 
3 февруари с Балкан 1929 
(Ботевград) и на 11 февру-
ари с Витоша (Бистрица). 
Търси се съперник за 18 

февруари. 
Шампионатът в Североза-

падната Трета лига ще бъде 
подновен на 25 февруари. В 
първия пролетен кръг Локо 
(Мездра) приема ОФК Лев-
ски 2007 (Левски).

В следващите дни рожденици са:  
• Цветан Марковски, почетен член на НЧ „Про-

света 1925“ - на 31 януари, 
• Цветко Лалов, ръководител на „ОЗК” - Враца 

- на 31 януари, 
• Д-р Антоанета Станкова, личен лекар - на 1 

февруари, 
• Йоло Николов, лекоатлет и треньор - на 4 фев-

руари, 
• Десислава Драганова, гл. експерт „Местни 

приходи“ в Община Мездра - на 5 февруари, 
• Георги Дизов, общественик - на 5 февруари, 
• Цветан Генков, футболист - на 8 февруари, 
• Антония Ганева, музикален педагог - на 9 фев-

руари, 
• Евтим Евтимов, прокурор - на 9 февруари, 59 г.
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ОСМОМАРТЕНСКИ КОНКУРСИОСМОМАРТЕНСКИ КОНКУРСИ
ОБЩИНА МЕЗДРА 

обявява
20-o, юбилейно издание на традиционните кон-

курси:
„ЖЕНАТА - МАЙКА И ЛЮБИМА” - за пое-

зия, и „ЖЕНИТЕ В ИЗКУСТВОТО” - за произ-
ведения на изобразителното изкуство, посветени на 
Международния ден на жената - 8 март. 

Право на участие в тях (с до 3 броя произведения) 
имат всички авторки от община Мездра, навършили 
18 години. 

Конкурсите са явни. Творбите се приемат в Общи-
на Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27), 
стая 304, Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно 
наследство и религиозни дейности“, тел. 0885 98 32 
83.

Краен срок за предаване на произведенията: 17 
февруари 2023 г. - за поезия и 24 февруари 2023 г. 
- за произведения на изобразителното изкуство (ма-
лък формат, оформени и рамкирани). Официалното 
отчитане на двата конкурса ще стане на 7 март 2023 
г. от 17:30 ч. в Заседателната зала на Община Мез-
дра, където ще бъде открита изложба и ще прозвучи 
рецитал на участничките.   

Отличените авторки ще получат награди.

ВЕЧНО ЖИВИЯТ 
Годините една след друга се изнизват и това, което е било 

вчера, става толкова далечно, че понякога човек започва да се 
пита дали се е случило. Но моето приятелство с Веселин Ис-
кърски беше реалност и времето не може да заличи спомени-
те. Жалко, че той ни напусна само на 62 години, а така му се 
живееше… Ако беше жив, тази година щяхме да празнуваме 
90-я му рожден ден. 

Веселин Искърски е 
роден на 24 февруари 
1933 г. в с. Крета, Вра-
чанско. Учи в Мездра 
и Враца. Завършва 
журналистика в СУ 
„Св. Климент Охрид-
ски“. Започва работа 
като кореспондент на 
в. „Работническо дело“ 
в Мадан, а след това години наред е кореспондент на Радио 
София за Врачански окръг. Бил е главен редактор на в. „Първа 
атомна“ - Козлодуй, завеждащ отдел и член на редколегията на 
окръжния вестник „Отечествен зов“, заместник-главен редак-
тор и главен редактор на ежедневника „Септемврийско дело“ в 
Михайловград (дн. Монтана). След промените издава първите 
частни вестници в нашия регион: „Истина“ и „Зов за истина“. 
Умира на 5 юни 1995 г. във Враца. 

Ето какво пишат за него авторите на сборника „Личности и 
съвременници“. 

„Надарен и талантлив човек, Веселин Искърски бе родѐн 
журналист - смел, с остро перо, боец от първата линия на жи-
вота… С критичните кореспонденции, сигнали и проблемни 
статии той се опитваше да направи по-добър живота на хора-
та… Сговорчив и сърдечен, откровен и добронамерен, живя с 
наивната мисъл, че ще промени света. В името на тази фикс 
идея пренебрегна личния си живот, за да осъществява всеки-
дневно контакти с пострадали и нещастни хора. Помагаше на 
много онеправдани, други остави с илюзията, че правдата все 
някой ден ще победи.” 

Тези редове най-точно представят човека и журналиста 
Веселин Искърски. А за него още и още може да се пише и 
разказва, защото в онова минало време той беше по-различен 
от всички нас, пишещите. Той беше врачанският Дон Кихот, 
който до последния си дъх не се умори да търси и да защитава 
истината. 

Такива личности не се забравят. Те остават живи в паметта 
на хората и трайно заемат полагащото им се място в историята. 
Сред тях е Веселин Искърски. Вечно живият. 

Кирил Радовенски

Спомен за Веселин Искърски

НЧ „ПРОСВЕТА 1925“ - 
МЕЗДРА
обявява

СЕДМИ ЧИТАЛИЩЕН 
КОНКУРС 

„ГЕОРГИ ТОДОРОВ“ 
в памет на  дългогодишния 

учител по български език и 
литература в община Мез-
дра, училищен инспектор, 
журналист, писател, краевед 
и читалищен деец. 

Регламент на конкурса: 
Конкурсът е явен и ще се 
проведе в две възрастови 
групи: ученици от VIII до 
XII клас (15-19-годишна 
възраст) и автори над 20-го-
дишна възраст. Творбите на 
участниците са на свободна 

тематика. 
Раздели: I. Поезия - прие-

ма се по едно непубликувано 
стихотворение от автор; II. 
Художествена проза - при-
ема се по един непублику-

ван разказ, не по-дълъг от 
3 стандартни машинописни 
страници; III. Краезнание - 
приема се по един непубли-
куван текст, не по-дълъг от 
5 стандартни машинописни 
страници. 

Текстовете могат да бъдат 
подадени: по пощата на 
адрес: гр. Мездра 3100, ул. 
„Просвета“ №2, НЧ „Про-
света 1925“ (за читалищния 
конкурс „Георги Тодоров“), 
на място в читалището при 
Моника Петкова, секретар 
на НЧ „Просвета 1925” или 
на e-mail: prosveta_1925@
mail.bg. Краен срок за пода-
ване на творбите: 10 април 
2023 г. 

Награди: В трите раздела 
в двете възрастови групи ще 
бъде връчена по една парич-
на награда, а всички автори 
ще получат грамота за учас-
тие в конкурса. 

Творбите ще бъдат оценени 
от комисия в състав: пред-
седател - Валентин Вълчев, 
председател на НЧ „Просве-
та 1925“ - Мездра и членове 
- Моника Петкова, секретар 
на читалището, и Мирослав 
Гетов - председател на Крае-
ведското дружество. 

Резултатите от конкурса 
ще бъдат отчетени на 20 ап-
рил 2023 г. в НЧ „Просвета 
1925“ - Мездра. Очакваме 
вашите творби! Успех!

СЕДМИ ЧИТАЛИЩЕН КОНКУРС „ГЕОРГИ ТОДОРОВ“

ТРЕТИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОНКУРС 
РЕЦИТАЛ НА ВАЗОВИ ТВОРБИ

ОБЩИНА МЕЗДРА и ЦЕНТЪР 
ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ - МЕЗДРА
обявяват

ТРЕТИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ 
КОНКУРС РЕЦИТАЛ НА ВАЗОВИ 

ТВОРБИ.
Конкурсът е предназначен за ученици в 

следните възрастови групи:  І група - учени-
ци от І до ІV клас, ІІ група - ученици от V до 
VІІ клас и IІІ група - ученици от VІІІ до ХІІ 
клас. Всеки участник има право да предста-
ви по едно стихотворение от Иван Вазов. 

Конкурсът ще протече в два етапа: 
• Вътрешноучилищен етап: провежда се 

до 24 май 2023 г. Всяко училище в общи-
ната ще проведе рецитал и ще излъчи три-
мата най-добри декламатори в отделните 

възрастови групи, които ще се класират за 
следващия, общински етап на конкурса. 

• Общински етап - той ще се проведе на 
26 май 2023 г. в ЦПЛР - гр. Мездра. В него 
ще вземат участие победителите от вътреш-
ноучилищния етап. Те ще рецитират избра-
ните от тях творби пред тричленно жури и 
ще се съревновават за първо, второ и трето 
място в отделните възрастови категории. 

Призьорите в трите възрастови групи 
ще получат грамоти и предметни награ-
ди. Класиралите се на първите три места 
в отделните възрастови групи ще изнесат 
рецитал на 24 юни 2023 г. в Туристически 
комплекс „Дядо Йоцо гледа” - с. Очиндол 
по време на отчитането на XII Национален 
литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо 
гледа“.

Лично мнение

СЛАГАЧЕСТВОТО КАТО 
НАЧИН ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ 
Ще започна с един виц, разказан преди години от неповторимия благо-

думец проф. Андрей Пантев: 
„Минава възрастен човек през Орлов мост на „Цариградско шосе“ в Со-

фия и вижда мъж на същата възраст - костюмиран, гладко избръснат и с 
разкошен букет цветя в ръцете. Чака. Минава възрастният човек на другия 
ден пак оттам, а наборът му стои на мястото си и чака. На третия ден - 
същото. Човекът не издържал и го попитал: 

- Вече трети ден стоите тук с този букет, какво чакате? 
- Чакам американците. 
- Ама вие и преди години така чакахте руснаците! 
- Е, не дойдоха ли!” 
Грозно звучи, но е истина, че слагачеството пред силните на деня е на-

чин за оцеляване. Неоспорим факт! Българската история е пълна с мно-
гобройни примери и по този показател безспорно сме първенци не само в 
Европа. Според психолозите слагачеството бива два вида: индивидуално 
и групово, като групата може да е от няколко човека до хиляди и милиони. 
Най-пагубно е, когато цял народ изпадне в подобно раболепно положе-
ние, което се превръща в норма на поведение спрямо останалите народи 
и държави. 

За съжаление, нашият народ, а респективно и държавата ни, не от днес 
и не от вчера е в това положение. Някой може да ме опонира, че не на-
родът е виновен, а управниците му (или така нареченият „елит“ на обще-
ството) са проводниците на слугинажа пред по-силните и мощни държави. 
Не е така. Защото управляващите, „елитът“, са избрани от същия този 
народ, т. е. от нас, от суверена, както някой се прехласват да ни наричат. 

Няма да спра да си задавам въпроса: на какво се дължи този срамен 

слугинаж в българската народопсихология? И търся отговора назад във веко-
вете. Помислете: двеста години живеем под византийско владичество, петсто-
тин - под турско робство.. И едва освободени, през 1878 г. се обръщаме към 
германците. И те стават наши „братя“, заради което претърпяваме две нацио-
нални катастрофи. После идват руснаците. И с тях се прегръщаме и целуваме, 
докато през 1989 г. социалистическата система рухва и ние оставаме сиротни. 
Но това не трае дълго. Новоизлюпените от НИЩОТО управници вдигат двата 
пръста, поголовно унищожават създаденото богатство по време на „съветската 
окупация“ и започват да скандират: „USA,USA!“ и насочват жадни погледи към 
Европейския съюз и НАТО. 

Къде съзнателно, къде несъзнателно, винаги в нашата история сме вървели 
в посоката на вятъра. Никога срещу него. Какъв парадокс! Защото в тази посока 
сме се оказвали все на губещата страна. Тъжна работа! 

Когато 48-ото Народно събрание (сегашното) с голямо мнозинство гласува за 
изпращане на военна помощ за Украйна, депутатите спонтанно аплодираха. Да 
ви припомня ли, че през 1941 г. тогавашното Народно събрание гласува за при-
съединяването на България към Тристранния пакт, т. е. към нацистка Германия 
и онези депутати също ръкопляскали и се изправили на крака. Та тогава цар 
Борис III рекъл: „Добре гласувахте, ама защо се радвате!?“ И наистина, само 
след три години тази радост народът ни заплати с много кръв и сълзи! 

До такъв край води слугинажът пред по-силните на деня, а той е втъкан в 
гените на издигналите се във властта. В най-новата история на родината ни 
властимащите винаги са се стремели първо да запазят постовете си и второ 
- никак, ама никак не са мислели за народа, който ги е издигнал на тези пост-
ове. За тях по-важни са били (и си остават) привилегиите и парите. Те обаче 
не се дават даром, а само срещу послушание и слагачество пред Господаря. 
Каквото кажат началниците от Брюксел и Америка, това ще е, бием токовете 
и козируваме! И помен няма от гордост, от чест и достойнство, от защита 
на националните ни интереси… Последствията от подобна инфантилност са 
налице. 

Логично е да си зададем въпроса: докога ще я караме така, докога ще сме 
най-безличните в Европа и света? Мисля, че никога. Или поне в следващите 
сто години. С подобно овчедушие перспективата е от мрачна по-мрачна. Но 
за това сме си виновни само ние. Ние - народът, който си избира управни-
ците… 

Към послушниците, каквито сме, уважение няма. 
Онзи нещастник на Орлов мост ще продължава да стои с букета и ще чака 

поредния си господар. После ще го заместят наследниците му, защото от 
Далечния изток се задават други господари. 

Кирил Радовенски
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