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ПРИКЛЮЧИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОЩЕ ПРИКЛЮЧИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОЩЕ 
ДВА УЧАСТЪКА ОТ ПАРК „АЛЕЯТА“ ДВА УЧАСТЪКА ОТ ПАРК „АЛЕЯТА“ С ритуал по издигане на знамената и празнична програма на 

22 септември Община Мездра отбеляза 113-ата годишнина от 
провъзгласяването на Независимостта на България. Честване-
то на празника започна с издигане на националния флаг и на 
знамената на Община Мездра и на Европейския съюз. Преме-
нени в гвардейски униформи, на почетна стража пред пилоните 
застанаха младите кадети Мария Цекова, Денислав Димитров и 
Радостин Николовски - деветокласници в СУ „Иван Вазов“, кои-
то отдадоха „За почест“ под звуците на „Мила Родино“.

 

„На 22 септември 1908 г. ние, българите, по безпрецедентен 
начин обявихме пред света нашата независимост, каза в слово-
то си заместник-кметът инж. Николинка Кътовска. Дата, от която 
започва съвременната история на българската държава и която 
ни позиционира с достойнство сред европейските нации. Чрез 
обявяването на независимостта, постигната главно с умела ди-
пломация и истински патриотизъм, българският народ показа на 
света, че само 30 години след Освобождението си той вече е 
морално, културно и икономически укрепнал. Това, всъщност, 
е датата, която въплъщава усилията и саможертвата на поко-
ления българи. 

Ето защо днес не е достатъчно просто да отдадем почит. А да 
направим съвременен и осъзнат прочит на нашата история. За-
щото истинските държавници знаят, че независимостта е само 
първата крачка от отстояването и реализацията на стратегиче-
ските цели на една държава. 

Няма по-добър учител за един народ от историята - история, 
която трябва да помним. А най-важният урок, който трябва да 
научим днес, е, че успяваме само когато сме единни. Когато 
имаме обща кауза, смелост да я отстояваме, гледайки напред и 
с мисъл за бъдещето на децата си. 

Затова нека да запазим в нас онази родолюбива искра, която 
всеки от нас носи в себе се. И никога да не забравяме възтор-
жения възглас на нашите предци: „Да живее свободна и незави-
сима България! Да живее българският народ!“ Честит празник!“ 

Празнична програма изнесоха мажоретният състав към Цен-
тър за подкрепа за личностно развитие, който представи мар-
шовете „Знамето ни е трицветно“ и „Боят настана“, и Вокална 
група „Детски свят“, която изпълни песните „Една е моята Роди-
на“ и „Българийо, обичам те“. 

ДЕНЯТ НА 
НЕЗАВИСИМОСТТА 

Приключи изпълнението на 
Проект „Ремонт и реконструк-
ция на парк „Алеята“, V-ти и 
VI-ти участък, гр. Мездра”. 
Той е реализиран от Община 
Мездра с безвъзмездна финан-
сова помощ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширя-
ването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ 
на Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. 

Проектът допълва вече из-
градените четири участъка от 
централната пешеходна алея 
по протежение на най-дългата 
улица в града - „Александър 
Стамболийски“. В резултат на 
извършените строително-мон-
тажни работи са ремонтира-

ни и реконструирани още два 
участъка с дължина около 750 
м от парковата зона, оформена 
след демонтирането на старата 
железопътна линия Мездра - 

Враца. 
В пешеходната алея от кръс-

товището с ул. „Янко Сакъзов“ 
до спортните площадки южно 
от кв. 101 е ремонтирана и 
доизградена съществуващата 
алейна мрежа и са обособени 
множество кътове за отдих. 
Положени са нови бордюри, 

асфалтобетонова настилка и 
тротоарна настилка от плочи и 
павета. Изградени са велоалея, 
стъпала и рампи за преминава-
не на посетители с колички и 

на колоездачи. 
Монтирана е нова енергос-

пестяваща паркова осветител-
на система с LED лампи и е 
изградена поливна система за 
напояване на тревните площи 
и на засадената декоративна 
растителност. 

В двата участъка са офор-

мени архитектурни паркови, 
водни и градински елементи 
от общ тип - градински пей-
ки, питейни фонтанки и ко-
шчета за отпадъци. В единия 

участък е изградено водно ог-
ледало с ротонда и пейки и е 
монтирана дървена пергола, а 
в другия - „Кът ден и нощ“ и 
„Скален кът“. Обособени са 
и места за скулптури, с което 
ще продължи изграждане-
то на Галерията от каменни 
пластики на открито, офор-
мила се през последните две 
десетилетия във вече ремон-
тираните участъци от алеята. 

Проектът е на обща стой-
ност 871 183 лв. с ДДС. Из-
пълнител на обекта е „Ник-
мар Кънстракшън“ ЕООД 
- Петрич, която спечели об-
ществената поръчка, обявена 
от Община Мездра. Строи-
телният надзор е осъществен 
от „Ведипема“ ЕООД - Пле-

вен, а консултантските услу-
ги по управление и отчитане 
на проекта са извършени 
от „Еврофонд Кънсълтинг“ 
ЕООД - София.

БЮСТ-ПАМЕТНИК НА ВАЗОВ ВЕЧЕ КРАСИ ГИМНАЗИЯТА 
В деня, в който се навършиха 100 

години от смъртта на Иван Вазов - 22 
септември, в двора на мездренската 
гимназия, чийто патрон е народният 
поет, официално беше открит бюст-па-
метник на Патриарха на българската 
литература. Той е изграден благодаре-
ние на общественополезната дейност 
на Инициативен комитет с председа-
тел д-р Ивайло Тодоров, с подкрепата 
на Община Мездра и на дарители. Ак-
тивно участие в родолюбивото начина-
ние взеха учениците и педагогическият 
екип на СУ „Иван Вазов“. 

Бюст-паметникът е реплика на скулп-
турния портрет на автора на „Под иго-
то“, който се намира в Къщата музей 
„Иван Вазов“ в Берковица. Изработен 
е от врачански варовик и е дарение от 
„Йотов Стоун“ ЕАД. Върху постамента 
е вградена гранитна плоча с името, го-
дините на раждане и на смъртта на на-
родния поет и неговата крилата стро-
фа: „…и мойте песни все ще се четат.“ 

В словото си председателят на 
Инициативния комитет д-р Тодоров 
благодари на всички, допринесли за 
реализирането на патриотичната ини-

циатива. Сред тях са Димчо Йотов и 
Весела Петрова, Васил и Борис Цеко-
ви, Динко Динков, Мирослав Захариев, 

Васил Христов, Мартин Динков, Еми-
лия Гарванска и др. 

От името на СУ „Иван Вазов“ ди-
ректорът на училището Мариела 
Горанова връчи на д-р Тодоров бла-
годарствен адрес, а всички спомо-
ществователи получиха специални 
сертификати за оказаната от тях съп-
ричастност и дарителство. 

Паметникът беше осветен от 

енорийския свещеник отец Данаил 
Цинцарски. Лентата на новата при-
добивка прерязаха заместник-кметът 

на Мездра инж. Николинка Кътовска, 
д-р Ивайло Тодоров и Мариела Го-
ранова. 

Бюст-паметникът на Иван Вазов е 
третият обществен паметник, възди-
гнат в гр. Мездра през последните 
десетилетия, след паметника на заги-
налите във войните „Св. Георги“ (2007 
г.) и бюст-паметника на Васил Левски 
(2015 г.).
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Във връзка с изискванията на чл. 19 от Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Мездра 

ОБЩИНА МЕЗДРА
НАПОМНЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕ-

ДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОЛЗВАТЕЛИ, КОНЦЕ-
СИОНЕРИ И ЛИЦА, НА КОИТО ИМОТЪТ Е 

ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ,
че в срок до 31 декември 2021 г. са длъжни да по-

дадат декларация в Община Мездра за определяне 
на годишния размер за 2022 г. на такса битови от-
падъци в частите за услугите „сметосъбиране и сме-
тоизвозване” и за „обезвреждане на битови отпадъци 
в депа или други съоръжения” според количеството, в 
зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне 
на битови отпадъци. 

За придобитите през годината имоти декларацията 
се подава в двумесечен срок от датата на придобива-
нето им. 

В декларацията се посочва вида и броя на съдовете 
за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се из-
ползват през годината, съобразно обявената честота за 
извозване на битовите отпадъци.  

Когато данъчно задължено лице не е подало декла-
рация в срок, декларирало е по-малко от необходимия 
брой от съответния вид съдове за битови отпадъци 
или не изхвърля битовите отпадъци в определените за 
целта съдове, то заплаща годишната такса върху да-
нъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от Закона за местни-
те данъци и такси. От размера на дължимата годишна 
такса се приспада платената част, като върху разлика-
та се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане. 

Допълнителна информация може да получите в 
стая 306 и в стая 309 на Община Мездра или на 
тел. 0882 051 814 и 0886 500 115.  

ПРИЕХА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИЕХА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА БЮДЖЕТ 2020 НА БЮДЖЕТ 2020 

Общинският съвет (ОбС) 
прие уточнения годишен 
план на бюджета на община 
Мездра за 2020 г. по при-
хода и разхода в размер 22 
414 468 лв. и отчета за из-
пълнението на Бюджет 2020 
в размер на 19 393 588 лв. 
Спрямо 2019 г. уточненият 
годишен план на бюджета 
за миналата година е с 4 743 
014 лв. повече, а общото 
изпълнение на приходната 
част на бюджета - с 3 967 
500 лв. повече. 

Приети бяха още отчетът 
на капиталовите разходи 
през 2020 г., които са в раз-
мер на 1 229 472 лв. или със 
725 205 лв. повече в сравне-
ние с тези през 2019 г. (504 
267 лв.) и отчетът за състоя-
нието на общинския дълг 
към 31.12.2020 г., който е 
в размер на 3 053 517 лв. 
или +58 854 лв. спрямо този 
към 31.12.2019 г. (2 994 663 
лв.). А така също отчетът на 
сметките за средства от ЕС 

на бенефициенти на Кохези-
онния и на Структурните 
фондове към Националния 
фонд, отчетът на сметките 

за средства от ЕС на база 
изпълнение на извънбю-
джетните сметки на бенефи-
циенти на Разплащателната 

РЕМОНТИРАХА ДЕТСКА РЕМОНТИРАХА ДЕТСКА 
ГРАДИНА В ДЪРМАНЦИГРАДИНА В ДЪРМАНЦИ  

Приключи основният ре-
монт на детската градина 
в село Дърманци, която е 
филиал на градската Дет-
ска градина „Слънчице“. 
Той беше извършен от 
служители на ОбП „Чис-
тота“ и от доброволци със 
средства от резерва на об-
щинските детски градини, 
от бюджета на ДГ „Слън-
чице“, от Община Мездра 
и от дарители. 

Ремонтът включва 
подмяна на старите дър-
вени прозорци на зани-
малнята, спалното поме-
щение и кухнята с PVC 
дограма, монтиране на 
алуминиева входна вра-
та и на нови осветител-
ни тела, „обръщане“ на 
прозорците, шпакловане 
и боядисване на вътреш-
ните стени, „сваляне“ на 
тавана, цялостна подмяна 

Обява

ДЕТСКА МУЗИКАЛНА 
ШКОЛА ЗА НАРОДНИ 

ПЕСНИ 
От началото на м. октом-

ври 2021 г. към Народно 
читалище „Просвета 1925“ 
- гр. Мездра отвoри врати 

ДЕТСКА МУЗИКАЛНА 
ШКОЛА 

ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ. 
В школата ще се обучават 

ученици от I до IV клас. 
Тя ще бъде ръководена от 
народната певица Елена 
Катранкьовска. 

Приемът на курсисти се 
извършва всеки работен 
ден от 15:00 часа в Репетиционна зала №2, която се 
намира на втория етаж в сградата на читалището на ул. 
„Иван Вазов“ №2 в гр. Мездра. 

За допълнителна информация и записвания:
 тел. 0898 947 659 и 0877 806 163.

ДЕТСКА ГРАДИНА „МИР“ СЕ 
СДОБИ С НОВА ПЛОЩАДКА 

В Деня без загинали при 
пътни инциденти - 21 сеп-
тември, в Детска градина 
„Мир“ - гр. Мездра офи-
циално беше открита нова 
площадка за обучение по 
безопасност на движение-
то по пътищата. Тя е изгра-
дена по проект, реализиран 
по Национална програма 
„Осигуряване на съвремен-
на образователна среда“ на 
Министерство на образо-
ванието и науката, Модул 
„Площадки за обучение по 
безопасност на движение-
то по пътищата“. 

Проектът е на обща стой-
ност 900 лв., с които е за-
купено оборудване за об-

завеждане на учебното 
съоръжение: комплект от 
10 бр. пътни знаци, конуси, 
подвижен светофар, сиг-
нално-предпазни жилетки, 

детски велосипед и детска 
каска за велосипедист. 

Лентата на новата придо-
бивка преряза директорът 
на ДГ „Мир“ Диана Вуто-

ва. Тя заяви, че площадката 
ще бъде от изключителна 
полза за възпитанието и 
обучението на децата по 
безопасност на движение-
то по пътищата. Целта е у 
подрастващите да се фор-
мират познания и качества, 
които да им помагат да се 
движат спокойно и сигурно 
в средата, която обитават. 

Екипът на ДГ „Мир“ бла-
годари на Община Мездра 
за бетонната основа на 
площадката, изградена от 
ОбП „Чистота“, както и на 
Ивайло Нинов, родител на 
дете в IV възрастова група, 
който безвъзмездно е поло-
жил хоризонталната мар-
кировка на съоръжението. 
Най-радостни от новата 
придобивка, разбира се, 
бяха децата.  

агенция към ДФ „Земеде-
лие“ и отчетът на сметките 
за други средства от ЕС. 

На сесията бяха утвърдени 
изключения от минималния 
брой на учениците в са-
мостоятелни и слети пара-
лелки за учебната 2021/2022 
г. в Професионална гимна-
зия по МСС - гр. Мездра и 
в ОУ „Васил Кънчов“ - с. 
Моравица. За целта двете 
учебни заведения ще бъдат 
дофинансирани от общин-
ския бюджет съответно с 8 
421.40 лв. и с 38 214 лв. 

Приета бе дългосроч-
на програма на Община 
Мездра за насърчаване из-
ползването на енергия от 
възобновяеми източници и 
биогорива за периода 2021-
2030 г. ОбС предостави на 
НЧ „Светлина 1926“ - с. 
Моравица за безвъзмездно 
право на ползване върху 
недвижим имот - частна об-
щинска собственост, сграда 
с предназначение „спортна 
база“, и възложи на кмета 
на общината да издаде за-
повед и да сключи договор 
с читалището за безвъзмез-
дно право на ползване върху 
горепосочената сграда. 

на отоплителната инста-
лация с парен котел на 
пелети, полагане на ла-
миниран паркет на пода в 
занималнята и в спалното 
помещение. 

Със съдействието на Об-
щина Мездра забавачни-
цата се сдоби с ново обза-
веждане - 17 детски легла 
с дунапренови матраци, 
4 гардеробчета, дидакти-
чески шкафчета и дър-
вена секция, а кметът на 
селото Димитър Тронков 
подари три отоплителни 
конвектори. 

През тази учебна година 
в детската градина е сфор-
мирана една разновъзрас-
това група с 16 деца от 
четири съставни села на 
общината - 10 от Дърман-
ци, 3 от Ослен Криводол, 
2 от Ребърково и 1 от Лик. 
За тяхното обучение и 
възпитание ще се грижат 
детските учителки Таня 
Валентинова и Мария 
Асенова и помощник-въз-
питателят Петя Коцева.
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МИЛИЦА И ЙОЛО - ПЪРВИ МИЛИЦА И ЙОЛО - ПЪРВИ 
НА  МАРАТОН „КЮСТЕНДИЛ“ НА  МАРАТОН „КЮСТЕНДИЛ“ 

В следващите дни рожденици са: 
• Красимир Василев, общински съветник - на 8 
октомври 
• Радко Антонов, общественик - на 9 октомври, 
• Д-р Владимир Цеков, завеждащ АГО в МБАЛ 
– Мездра - на 11 октомври, 
• Габриела Стойчева, директор на ДГ „Роза“ - на 
18 октомври, 
• Доля Йотова, ст. специалист „Обредни дейнос-
ти“ - на 18 октомври, 
• Инж. Божко Александров, управител на „Мез-
дра-Автотранспорт-2003“ - на 18 октомври, 
• полк. Любомир Попов, бивш началник на 
Транспортна полиция - на 20 октомври, 
• Диана Павлова, гл. експерт „Устройство на те-
риторията, техническа инфраструктура и опазва-
не на околната среда“ - на 20 октомври, 
• Иван Тошев, общественик - на 21 октомври

Младата надежда на българската лека атлетика в сред-
ните бягания Мартин Балабанов (СК Атлет - Мездра) 
подобри националния рекорд за юноши в най-попу-
лярната неолимпийска дисциплина - 1 миля (1609 м). 
Това стана на шосейния пробег „Студентски град рън“ 
от веригата състезания „Рън България 2021“, който се 
проведе на 22 септември на стадиона на Национална 
спортна академия „Васил Левски“ в София. 

19-годишният възпитаник на треньора Йоло Нико-
лов се откъсна от останалите още от самото начало и 
с чудесно разчетено темпо изпрати в историята нацио-
налния рекорд за юноши. Той пробяга дистанцията за 
4:27.7 мин. - резултат, който е с цели 12 секунди по-до-
бър от досегашното върхово постижение в тази възраст 
- 4:39.73 мин., поставено от Алекс Василев през 2013 г. 
в Истанбул, Турция.

Втори финишира Иван Иванов (СКЛА Оборище - Па-
нагюрище), който също бяга под досегашния рекорд - 
4:37.2 мин., а трети се нареди Чудомир Черногоров (СК 
Атлет - Мездра) с 4:43.2 мин. 

Националният рекорд за мъже - 4:06.58 мин., принад-
лежи на Станислав Ламбев и е поставен през 1999 г. в 
София. 

МАРТИН БАЛАБАНОВ ПОДОБРИ 
НАЦИОНАЛНИЯ РЕКОРД 
ЗА ЮНОШИ НА 1 МИЛЯ 

Най-добрата българска ат-
летка в бяганията на дълги 
разстояния Милица Мир-
чева (СК Атлет - Мездра) и 
нейният треньор Йоло Ни-
колов (АК Орхание - Ботев-
град) станаха победители 
на класическата дистанция 
във второто издание на Ма-
ратон „Кюстендил“, който 
се проведе на 19 септември. 

Родената в Добрич Мирче-
ва, за която това беше първи 
старт в бягането на 42.195 
км от Олимпийските игри 
в Рио през 2016 г., направи 
изключително силно бяга-
не и финишира първа при 
жените с време - 2:44:28 ч. 
- резултат, който е само с 5 
секунди по-слаб от нейното 

лично постижение в тази 
дисциплина - 2:44:23 ч., 
регистрирано на Балканиа-
дата в Подгорица през 2015 

г. Показателен е фактът, че 
Милица изпревари почти 
всички участници при мъ-
жете, с изключение на пър-

вите трима в крайното кла-
сиране. 

Най-бърз при мъжете бе 
Йоло Николов, който про-
бяга дистанцията за 2:21:48 
ч. Това е на 2:17 мин. от 
неговия върхов резултат - 
2:19:31 ч., постигнат при 
спечелването на балканска-
та титла в маратона през 
2013 г. отново в Подгорица. 
Трети се нареди възпитани-
кът му Мирослав Спасов 
(Атлет - Мездра) с 2:43:19 
ч. 

Другият представител на 
СК Атлет (Мездра) - Алек-
сандър Василев, завърши 
пети от 46 стартирали атле-
ти в полумаратона с време 
1:13:07 ч.

ЛОКО (МЕЗДРА) СЕ ПОДСИЛИ 
С ДВАМА РУСКИ ХАНДБАЛИСТИ

Мъжкият отбор на ХК 
Локомотив (Мездра), кой-
то за втори пореден сезон 
се състезава в най-високо 
ниво на българския ханд-
бал - „А“ РХГ, привлече 
две нови попълнения от 
Русия. Това са 27-годиш-
ният ляв гард Иван Бусе-
нь и 24-годишният пивот 
Илья Буцких. 

Иван Бусень е роден е 
на 12 април 1994 г. в гр. 
Челя̀бинск. Висок e 198 
см, играе на постовете 
ляв гард и разпределител. 
Той е юноша е на ХК Че-
ховские медведи - Чехов 
(2008-2015 г.). В кариерата 
си е играл в първенството 
на Казахстан за ХК Намыс 
- Актобе (2016-2019) и за 
ХК Елек - Актобе (2019-

2020), както и в руската 
Суперлига за ХК Бобров 
- Воронеж (2019 г.). Има 
25 мача за националния 
отбор на Русия. 

Илья Буцких е роден на 
29 юли 1997 г. в гр. Толи-
ати. Висок е 188 см, иг-
рае на поста пивот. Бил е 
състезател на ХК Олимп 

- Толиати (2016-2017), 
ХК Казхром - Актобе, Ка-
захстан (2018-2019) и ХК 
Бобров - Воронеж (2019-
2020). 

През сезон 2021/2022 в 
първенството на „А“ РХГ 
- мъже участват 9 клубни 
отбора, с един по-малко от 
миналата година. Групо-
вата фаза от шампионата 
ще протече в 18 кръга по 
схемата „есен-пролет“. За 
разлика от миналия сезон, 
в който крайното класи-
ране беше определено на 
база резултатите от двубо-
ите „всеки срещу всеки“ 
на разменено гостуване, 
през този сезон разпреде-
лието на местата от първо 
до четвърто ще стане след 
провеждане на финални 

плейофни срещи след изи-
граване на всички двубои 
от основната фаза. 

В първия кръг локомо-
тивци трябваше да госту-
ват на шампиона на Бъл-
гария Шумен-61, но по 
молба на нашия клуб сре-
щата беше отложена. Във 
втория кръг загубиха като 
домакини от вицешамиона 
Осъм (Ловеч) с 28:37. 

До края на есенния полу-
сезон гостуваме на Локо-
мотив (Горна Оряховица), 
Чардафон (Габрово) и Лев-
ски (Левски) и домакин-
стваме на Пирин-64 (Гоце 
Делчев), Спартак (Варна) 
и Добруджа (Добрич). 

При дебюта си през ми-
налия сезон в „А“ РХГ 
мездренските хандбалисти 
завършиха на десето мяс-
то в крайното класиране с 
4 точки и голова разлика 
467:638 - актив, натрупан 
след 2 победи и 16 загуби.



Култура и История 4

HTTPS://MEZDRA.BG                                      HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

7 - 21 ОКТОМВРИ 2021 г.

Ф о т о е с к и з

ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗАЩИТЕНА ЗОНА 
„ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ - РЖАНА“ „ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ - РЖАНА“ 

СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА С ПЪРВА НАГРАДА 
ЗА РАЗКАЗ В ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Председателят на Литературен клуб „Христо Ботев“ при НЧ „Просвета 1925“ 
- гр. Мездра Светла Дамяновска спечели първа награда в литературния кон-
курс на тема „Последният ден на 21 век - реален или фантастичен?“, органи-
зиран в рамките на Проекта „Nickname: В@зов“, част от пилотната инициатива 
на Столична община „Академия за визионери“. Нейният разказ „Последният 
ден на 21 век“ беше класиран от журито на първо място в категорията „Разказ 
в 10 изречения“ във възрастовата група „26 г.+“. Наградата получи синът й 
Владимир Дамяновски.

В конкурса взеха участие автори от различни поколения с поетични и беле-
тристични произведения, вдъхновени от първия фантастичен разказ в бъл-
гарската литература - „Последният ден на ХХ век“, написан от народния поет 
през 1899 г. Те се съревноваваха в три категории: „Twitter поезия“, „Разказ в 10 
изречения“ и „Хайку“ в три възрастови групи - 8-15 г., 16-25 г. и 26 г.+. 

  Конкурсът имаше за цел да даде изява на любители и да подкрепи един 
нетрадиционен поглед към класическите автори като Иван Вазов. С него беше 
почетена и 100-годишнината от смъртта на Патриарха на българската лите-
ратура. 

Отличените творби ще бъдат запечатани в „капсула на времето“, която ще 
се съхранява в Регионален исторически музей - София и ще бъде отворена в 
последния ден на XXI век - 31.12.2100 г. 

ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН НА 21 ВЕК 
Днес е 31 декември 2100 г. и аз пия деликатесна планинска вода (на срав-

нително прилична цена) в Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа“ край 
курортното селище Очиндол, кацнало на скалите над Искърския проток, по 
който в момента напредва един сравнително малък круизен кораб. Времето 
е приятно, декемврийската температура - умерена (някъде към 37 градуса 
по Целзий), а слънчевата радиация - почти в норма, така че днес имаме код 
„Жълто” и можем да излизаме на открито, макар и за кратко. 

Преди малко ходих до паметника на вазовия герой, който вече  94 години 
се възправя на канарата (някога предлагала гледка към Искърския каньон, а 
сега облизвана от морските вълни), и там, в реставрираната беседка, видях 
клонинга на великия български писател Иван Вазов, който седеше и пишеше 
саморъчно на листове хартия (едно вече изчезнало човешко умение) откъси 
от творбата „Неотдавна“, които продаваше на туристите. Платих 300 булгара 
(паричната единица, въведена у нас след като държавите от бившия конти-
нент Европа са премахнали общата си валута) и си взех един лист за спомен. 

И сега, докато седя на сянка, сричам текста: „…параходът пореше дебелите 
тъмнозелени води на Черно море, пенеше ги, обеляваше ги, разшумотяваше 
ги и ги оставяше дълго време да се преливат, разиграват и бърчат по дирята 
му… На изток морският шир се повече и повече закръгляваше и най-после 
се сливаше със синината на небето, и вече не се виждаше нищо. Тайното с 
непроницаемото издигаха преграда пред очите. Хаосът заместяше живата, 
познатата природа.” 

Да, хаосът отдавна беше заместил живата, познатата природа, за което 
несъмнено си беше виновно човечеството, но това все пак са греховете на 
предците - нашето поколение вече не воюва с природата и се надява и тя да 
престане да воюва с нас. 

Изчаках да се стече в гърлото ми последната капка кристална вода от чаша-
та, прибрах сувенира в куфарчето си за документи, погледнах си часовника и 
видях, че вече е време да потеглям към с. Очиндол, където след 1 час щеше 
да започне националният търг на произведения на земеделското и животно-
въдно изкуство. Бях инструктирана от моите шефове да наддавам без прите-
снение и на всяка цена да се сдобия с двата розови домата и 100-грамовата 
бучка овче сирене, които фигурираха в каталога. 

5-6 август 2021 г.                                                    Светла Дамяновска

В рамките на Проект „Ор-
ганизиране и провеждане 
на информационна кампа-
ния за Натура 2000 зоните 
на територията на област 
с административен център 
Враца“, финансиран от Опе-
ративна програма „Околна 
среда“ 2014-2020 г., Дирек-
ция на Природен парк „Вра-
чански Балкан“ организира 
опознавателно пътуване за 
журналисти в защитена зона 
„Искърски пролом - Ржана“, 
която е част от Национална-
та екологична мрежа Натура 
2000. Целта на обиколката 
беше представителите на 

медиите да се запознаят и да 
популяризират възможности-
те за развитие на специали-
зирани видове туризъм в тази 
защитена зона - селски, еко- 
и фото туризъм, наблюдение 
на птици (birdwatching) и 
др., както и за извършване на 
екологично чисти стопански 
дейности - биоживотновъд-
ство, билкопроизводство, гъ-
барство и т. н. 

Експедиенското пътува-
не се проведе по маршрут: 
с. Игнатица - Осеновлашки 
манастир „Рождество Бого-
родично” („Седемте прес-

тола”) - махала Зимнишки 
дол - м. Люцка поляна - м. 
Конски кладенец - м. Шумер 
- с. Игнатица, а туристически 
гид на журналистите беше 
кметът на с. Игнатица Иво 
Костов. 

Оля Генова, ст. експерт 
„Връзки с обществеността 
и образователни програми“ 
в Дирекция на ПП „Врачан-
ски Балкан“, разказа на жур-
налистите какви ценни за 
биологичното разнообразие 
животински и растителни 
видове се срещат в защите-
на зона „Искърски пролом 
- Ржана“, която е разполо-

жена на територията на три 
общини - Мездра, Ботевград 
и Своге. Сред тях са различ-
ни видове риби - черна (бал-
канска) мряна, обикновен и 
балкански щипок, европей-
ска горчивка, както и зем-
новодни и влечуги - шипоо-
пашата и обикновена блатна 
костенурка, жълтокоремна 
бумка и голям гребенест 
тритон. Районът е и едно 
от най-големите находища 
у нас на дългоух (Бехщай-
нов) и на широкоух нощник, 
които обитават старите дъ-
бови и букови гори. От рас-

тителните видове се срещат 
различни типове букови, 
дъбово-габърови, смесени и 
панонски гори, разположени 
върху сипеи и стръмни скло-
нове, планински сенокосни 
ливади, извори с твърда вода 
с туфести формации, полу-
естествени сухи тревни и 
храстови съобщества върху 
варовик и пр. 

Кметът на Игнатица Иво 
Костов сподели, че бога-
тите природни дадености 
на Искърския пролом и на 
Ржана планина предоста-
вят уникални възможности 
за развитие на туризъм и 
на природосъобразни сто-
пански дейности - огромен 

потенциал, който, за съжале-
ние, все още не е разработен 
и не се използва. Той изрази 
надежда, че включването на 
тази защитена зона в Натура 
2000 ще осигури в дългосро-
чен план поминък, респек-
тивно по-добри условия за 
живот на хората, които жи-
веят в района. 

За да се случи това обаче, 
с цел повишаване информи-
раността на населението, са 
необходими допълнителни 
кампании за разясняване на 
режимите, възможностите 
и ограниченията при стопа-
нисване на имоти, които са 
част от зоните, включени в 
Натура 2000. 

САМОТНИ ОТКРОВЕНИЯ
Излезе от печат втората книга 

на Цветана Лилова от с. Типче-
ница, озаглавена „Откровения 
в самотата“ (Мездра, 2021 г.). 
Миналата година 86-годишната 
авторка издаде първата си книж-
ка - сборника със стихове и проза 
„Изгрев след залеза“. 

Още илюстрацията на кори-
цата - едно самотно, изгоряло 
дърво сред пищна зеленина, на-
вежда на мисълта за нещо изтля-
ло, отминало или отминаващо 
си. Това потвърждава и съдър-
жанието, което е от стихове за 
деца и възрастни, проза, легенди 
и обичаи, народно творчество и 
поговорки. Самата авторка при-
знава: „Тази моя книга е изпо-
вед на сърцето и душата ми…“ 
и вмъква посвещение за своите 
правнуци Емо и Джан: „Мой 
мили слънчица, прабаба ви Цеца 
нещо ще ви разкаже. А вие, като 
станете дядовци, ще ги разказва-
те на вашите внуци и правнуци. 
Обичам ви!“. 

Впечатление правят някои 
стихове за възрастни, които 
потвърждават вълненията на 

авторката от днешната действи-
телност в Родината ни, като, на-
пример, „Две ръчички“: „Хей ръ-
чички, хей ги две,// те ме слушкат 
най-добре!// Едната днес гласува 
за тия,// утре, другата, за ония…// 
А пък те променят си живота// в 
българския Парламент.// Важни 
закони гласуват,// отчети точни 
дават -// „мислят“ само за народа 
-// как да живее по-добре…// Но 
никой ни ги разбира.// Барикади, 
стачки и протести -// никой ни ги 
чува, ни ги тачи…“ А в едно дру-
го свое стихотворение стига до 

Нова книга заключението: „За заплати всич-
ки се натискат// и портмонетата 
притискат.// Че народът им е гла-
ден,// тоз въпрос не е важен…“

Откровенията продължават и 
в прозаичната част на книгата. 
Към размисъл ни навежда още 
първата миниатюра - „Дървото“, 
в която с болка се отправя упрек 
към всички нас как унищожава-
ме природата: „Спрях до едни 
високи скали. В земята между 
тях е имало поникнали малки 
и по-големи храсти. Красиво 
било. Но някой дошъл и решил 
да запали огън и да ги унищо-
жи. Видях сълзите в обгорелите 
клонки…“

По-нататък авторката разказва 
увлекателни случки от детството 
си, спомени от девическите си 
години, първата любов, семей-
ството си, децата. Спомени, спо-
мени на една самотно живееща и 
вече на почтена възраст жена… 
Но въпреки годините си Цветана 
Лилова не се е предала. Доказва 
го трудолюбието й. Със завидно 
старание тя е събрала легенди, 
народно творчество и обичаи от 
различни краища на страната. 
Колко труд е положила, сама си 
знае, но поднесеното в този раз-

дел е доста любопитно - помес-
тени са песни и обичаи от Бла-
гоевградско, Великотърновско, 
Врачанско, народни поговорки 
и др. Сред песните впечатлява 
една от с. Логодаш, Благоевград-
ско, в която се разказва за девой-
ка, затворена в турски зандани 
заради християнската си вяра: 
„Анче на мама думаше:// Стара 
си, мамо, глупава си,// девет го-
дини ка лежа// и още девет ще 
лежа,// верата не си сменям -// 
верата, мамо, българската!“

В заключение ще кажа, че въ-
преки носталгията, която носят 
страниците на тази книга, Цве-
тана Лилова не е пропуснала 
да се пошегува със самата себе 
си. Като въведение тя ни преду-
преждава още в началото: „Ако 
някой ден почнете да четете 
моята книга, знайте, аз мислено 
ще бъда с всички вас. Ще чакам 
вашите отзиви, лоши или добри. 
Ще си знаем само ние двамина и 
селото половина.“

А на последната корица, под 
снимката си, е написала: „Моля 
се и на стотния си рожден ден да 
видя тая чешма (пишурата)“ 

Дай Боже, така да бъде! 
Кирил Радовенски
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