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ВРЕМЕННО СЕ ОТЛАГА ВРЕМЕННО СЕ ОТЛАГА 
ВЪВЕЖДАНЕТО НА „СИНЯ ЗОНА“ВЪВЕЖДАНЕТО НА „СИНЯ ЗОНА“ Като част от дейностите по Проект „О.Н.Л.А.Й.Н. 

- Нашата нова учебна иновативна мрежа за образо-
вание“ („O.N.L.I.N.E. - Our New Learning Innovative 
Network for Education“), финансиран по програмата 
на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, 
младежта и спорта в Европа „Еразъм+“ 2021-2027 г., 
представители на училища партньори по проекта от 
6 държави посетиха Община Мездра. Те бяха привет-
ствани с „Добре дошли!“ от заместник-кмета Нели 
Минева, която им пожела успешно сътрудничество. 
Гостите благодариха за гостоприемството и сподели-
ха, че са впечатлени от България и се чувстват стра-
хотно в Мездра. 

Координатор по проекта е Училището по икономи-
ка и туризъм от Дарувар, Хърватия, а партньори по 
него са още: от българска страна - СУ „Иван Вазов“ - 
Мездра, както и Икономически технически институт 
„Витале Джордано“ от Бито̀нто, Италия, Институт за 
средно образованиe „Висенте Еспинел“ от Ма̀лага, 
Испания (в което са учили световноизвестният ху-
дожник Пабло Пикасо и носителят на Нобелова на-
града за медицина, биохимикът Северо Очоа), Учи-
лищна група на Франсиско де Холанда от Гимара̀еш, 
Португалия и Гимназия за обществени науки от На-
зили, Турция. 

Сред основните цели на проекта са развитие на ци-
фровите умения както на учителите, така и на учени-
ците, повишаване нивото на владеене на чужди езици 
и на работата в екип на участниците в него, стимули-
ране на тяхната креативност и иновации, критично 
мислене, подходи за решаване на проблеми и вземане 
на решения, обмен на добри практики и др. Крайният 
продукт ще бъде електронна книга, която ще включва 
колекция от дидактически материали, използвани по 
време на проекта, колекция от видеоклипове, съдър-
жащи резултатите от дейностите, колекция от инова-
тивни планове на уроци и т. н. 

В рамките на своя престой у нас представителите на 
училищата партньори посетиха IT центъра на „Враца 
софтуер общество“ и разгледаха някои от най-извест-
ните природни и културни забележителности в реги-
она - Белоградчишките скали, Черепишкия манастир 
„Успение Богородично“, Туристически комплекс 
„Дядо Йоцо гледа” и др.

ПАРТНЬОРИ ПО ЕВРОПРОЕКТ 
ПОСЕТИХА ОБЩИНА МЕЗДРА 

Общинската комисия по 
безопасност на движение-
то обсъди на свое заседание 
въвеждането на еднопосочно 
движение на пътни превозни 
средства (ППС) по определе-
ни улици в гр. Мездра. С цел 
намаляване на конфликтните 
ситуации при шофиране в 
градски условия и осигуря-
ване на допълнителни пар-
коместа за автомобилите, 
комисията реши Община 
Мездра, съвместно с Район-
но управление „Полиция“, 
да изготви Схема за еднопо-
сочно движение по улици от 
градската улична мрежа. 

Предложено беше в схе-
мата да бъдат включени 
западната част на ул. „Ал. 
Стамболийски“ - над пазара, 
ул. „Шипка“ (в участъка от 
ул. „П. Р. Славейков“ до ул. 
„Динко Петров“), ул. „Родо-
пи“, ул. „Хр. Смирненски“ (в 
участъка от ул. „П. Р. Славей-
ков“ до ул. „Динко Петров“), 
ул. „Патриарх Евтимий“, ул. 
„Цанко Церковски“ и ул. „Ге-

орги Кирков“. 
В тази връзка до края на 

м. октомври на електронния 
адрес на Община Мездра: 
mezdra@mail.bg, на офици-
алната страница на Община 
Мездра - в раздел „За общи-
ната“ - „Контакти“, в Центъ-
ра за услуги и информация 
на гражданите и на фейсбук 
страницата на Община Мез-
дра се приемат предложения 
от гражданите за включване 
на улици в различните квар-
тали на гр. Мездра в схемата 

за еднопосочно движение на 
ППС. 

По предложение на кмета 
Иван Аспарухов беше ре-
шено, предвид усложнената 
епидемична обстановка в 
страната и увеличените раз-
ходи за издръжка на дома-
кинствата, временно да бъде 
отложено въвеждането на 
„синя зона“ в гр. Мездра до 
влизането в сила на новата 
Схема за еднопосочно дви-
жение на ППС на територия-
та на града и осигуряването 

на достатъчно места за сво-
бодно паркиране в съответ-
ните зони от урбанизираната 
територия. 

С цел подобряване безо-
пасността на движението и 
във връзка с настъпването на 
есенно-зимния сезон, коми-
сията предложи Общинско 
предприятие „Чистота“ да 
извърши ремонт на частично 
нарушената пътна настилка 
на места от четвъртокласна-
та пътна мрежа в общината, 
обновяване на хоризонтална-
та пътна маркировка по ос-
новните улици в гр. Мездра, 
авариен ремонт на силно ув-
редени участъци от общин-
ски път Мездра - Брусен, 
регулиране чрез полагане на 
хоризонтална пътна марки-
ровка и на вертикална сиг-
нализация (пътни знаци) на 
движението на ППС по об-
щински път Мездра - Брусен 
в района на входа за с. Бру-
сен и на републикански път 
Мездра - Роман в района на 
с. Горна Кремена.

АНСАМБЪЛ „МЕЗДРА“ ПРЕДСТАВИ БЪЛГАРИЯ 
НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 

От 25 септември до 3 октом-
ври Танцовият ансамбъл при НЧ 
„Просвета 1925“ - Мездра пред-
стави нашата страна в 15-ото из-
дание на Балканския фестивал 
за народни танци и култура, кой-
то се проведе в Измир, Турция. 
В него взеха участие фолклорни 
състави от 10 балкански държа-
ви - Албания, Босна и Херцего-
вина, България, Гърция, Косово, 
Северна Македония, Сърбия, 
Турция, Хърватия и Черна гора. 
Фестивалът е организиран за 
пръв път през 1935 г. под ръ-
ководството на основателя на 
Република Турция и пръв прези-
дент на страната Мустафа Ке-
мал Ататюрк и възроден от Сто-
лична община Измир през 2006 г. 

„Групата ни включваше 20 тан-
цьори и 4-ма музиканти, разказа 

худ. ръководител и хореограф на 
Ансамбъл „Мездра“ Мирослав 
Аспарухов. По време на фести-
вала изнесохме над 10 концер-

та, както в различни квартали на 
Измир, така и в градовете Борно-
ва, Газиемир, Одемис, Тире и др. 
Представихме танци от всички 
фолклорни области на Бълга-
рия, сред които „Гергьовден“, „По 
гроздобер“, „Копаница“, „Грозда-
на“ и „Шопска сюита“. 

Ръководителите на състави-
те, участващи в 15th Balkan Folk 
Dances and Culture Festival, и 
представители на организатори-
те на фестивала бяха приети от 
кмета на Измир Тунч Сойер в Ху-
дожествената зала на общината 
и си размениха подаръци. При 
своята визита в третия по голе-
мина турски град нашите танцьо-
ри разгледаха редица културни 
забележителности в околностите 
на античния град Бергама - Акро-

полът на Пергамо́н, Храмът на 
Асклепий, Археологическият му-
зей и др. 

Това е третото турне в чужби-
на на Ансамбъл „Мездра“ след 
двегодишно прекъсване поради 
пандемията от Covid-19. В края 
на август и началото на септем-
ври танцовата формация взе 
участие в два международни 
фестивала в Турция - Фестива-
ла на културата и изкуството на 
Милас Орен в гр. Милас и Ос-
мия международен фестивал 
на народните танци на Дидим 
- DAHOT в гр. Дидим, а от 10 до 
15 септември - в 36-ото издание 
на Международния фолклорен 
фестивал Sciampitta in Tour 2021 
в гр. Куа̀рту Са̀нт‘Eлена на о. 
Сардиния, Италия.



Събития 2

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

21 ОКТОМВРИ - 4 НОЕМВРИ 2021 г.

Упълномощени представители на парламентарно 
представените партии и коалиции от партии в 46-ото 
Народно събрание не постигнаха съгласие за опреде-
ляне съставите на секционните избирателни комисии 
(СИК) в община Мездра на изборите за президент и 
вицепрезидент на Република България и за народни 
представители на 14 ноември 2021 г. 

В консултациите, които се проведоха при кмета на 
общината Иван Аспарухов, взеха участие Стефан 
Красимиров (ПП „Има такъв народ“), Яна Нинова 
(КП „ГЕРБ-СДС“), д-р Илиана Михайлова и Наталия 
Христова (КП „БСП за България“), Цветан Йолашки 
(КП „Демократична България - Обединение“) и Мир-
чо Мирчев (ПП „ДПС“). На поканата не се отзоваха 
единствено от Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“  

Съгласно Методическите указания за определяне 
съставите на СИК на територията на общината и за 
разпределение на местата в ръководствата на СИК, 
разпределението на 328-те места в 42-те секционни 
комисии в община Мездра е следното: ПП „Има та-
къв народ“ - 77 места, КП „ГЕРБ-СДС“ - 75 места, КП 
„БСП за България“ - 47, КП „Демократична България 
- Обединение“ - 45, ПП „ДПС“ и Коалиция „Изправи 
се! Мутри вън!“ - по 42. 

ПП „Има такъв народ“ има 34 ръководни места в ко-
мисиите (председатели, зам.-председатели и секрета-
ри), КП „ГЕРБ-СДС“ - 33, КП „БСП за България“ - 19, 
КП „Демократична България - Обединение“ - 18, ПП 
„ДПС“ - 15, и Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ - 7. 

В резултат на станалите разисквания между участни-
ците в консултациите не беше постигнато съгласие за 
определяне съставите на СИК в община Мездра на 
предстоящите президентски и парламентарни избори. 
Въз основа на предложенията на партиите и коалици-
ите РИК - Враца ще назначи съставите на 42-те сек-
ционни комисии в община Мездра.  

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ЗАОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ЗА  
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

В началото на м. октомври 
в румънския град Дробе-
та-Турну Северин се про-
веде обучение по Проект 
„Съвместни усилия сре-
щу природните бедствия“ 
(„Joint Efforts Against 
Natural Disasters“), съфи-
нансиран от ЕС чрез Евро-
пейския фонд за регионал-
но развитие по Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество Interreg V-A Ру-
мъния-България 2014-2020 
г. Проектът се изпълнява от 
Община Мездра, в качест-
вото й на водещ партньор, 
и от Жандармерийския ин-
спекторат на окръг Мехе-
динци, в качеството му на 
партньор. 

Обучението беше органи-
зирано от Жандармерий-
ския инспекторат на окръг 

Мехединци и проведено от 
квалифицирани лектори в 
тази сфера, включително от 
Инспектората на пожарна-
та в окръг Мехединци. От 
наша страна в него взеха 
участие 10 пожарникари и 
представители на доброво-
лното формирование към 

Община Мездра. 
Темите бяха свързани с 

подобряване на познанията 
за системите на спасяване 
при бедствия на територия-
та на България и Румъния и 
създаване на възможности 
за съвместна работа, при 
необходимост, на екипи от 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА НАТУРА 2000 ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА НАТУРА 2000 
Информационна среща за 

общоевропейската еколо-
гична мрежа от защитени 
територии Натура 2000 се 
проведе в Мездра. Съби-
тието е част от дейностите 
по Проект „Организиране 
и провеждане на информа-
ционна кампания за Натура 
2000 зоните на територия-
та на област с администра-
тивен център Враца“. Той 
се изпълнява от Дирекция 
на ПП „Врачански Бал-
кан“ по ОП „Околна среда“ 
2014-2020 г. 

В срещата взеха участие 
представители на Общи-
на Мездра и на Държавно 
горско стопанство, препо-
даватели по природни на-
уки в местните училища и 
др. Оля Генова, ст. експерт 
„Връзки с обществеността 
и образователни програми“ 
в Дирекция на ПП „Вра-
чански Балкан“, инфор-
мира присъстващите, че 

на територията на област 
Враца има 18 защитени 
зони по Натура 2000. 15 от 
тях са за опазване на при-
родните местообитания 
и дивата флора и фауна, а 
останалите 3 - за опазване 
на дивите птици. С най-го-
ляма площ са защитени-
те зони по Натура 2000 в 
общините Мездра, Враца, 
Козлодуй и Роман. Шест от 
тези защитени зони са раз-
положени на територията 

на община Мездра - „Вра-
чански Балкан“ и „Карлу-
ковски карст“ по Директи-
вата за опазване на дивите 
птици, както и „Бебреш“, 
„Врачански Балкан“, „Ис-
кърски пролом - Ржана“ и 
„Каленска пещера“ по Ди-
рективата за опазване на 
природните местообитания 
и на дивата флора и фауна. 

Лекторът Тома Белев, 
председател на Асоциаци-
ята на парковете в Бълга-

ОБЯВА

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА 
НЧ „ПРОСВЕТА 1925“ - гр. МЕЗДРА

обявява 2 (две) свободни работни места - за длъжността 
„Библиотекар“ в читалищната библиотека и за длъжността 
„Секретар“ на читалището. 

Необходими документи: 
• За длъжността „Библиотекар“: 
1. Молба до Председателя на 

читалището. 
2. Европейски формат на ав-

тобиография. 
3. Копие от Диплом за завър-

шено образование. 
• За длъжността „Секретар“: 
1. Молба до Председателя на 

читалището. 
2. Европейски формат на ав-

тобиография. 
3. Копие от Диплом за завър-

шено образование. 
4. Мотивационно писмо. 
Документите се приемат в читалищната библиотека до 

29.10.2021 г. 
Събеседването с кандидатите ще се състои на 05.11.2021 г. 

(петък) от 15:00 часа в канцеларията на читалището (гр. Мез-
дра, ул. „Просвета“ №2, ет. 2).

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 
ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „ХРИСТО БОТЕВ“

На отчетно-изборно събра-
ние Литературен клуб „Хрис-
то Ботев“ при НЧ „Просвета 
1925“ - Мездра отчете своята 
дейност през периода 10.2018 
г. - 10.2021 г. и избра ръковод-
ство на творческата формация. 
В началото присъстващите по-
четоха паметта на доайена на 
клуба - д-р п. н. Мария Цоцо-
ва-Додова, която си отиде от 
този свят през м. март 2019 г. 
в Никарагуа. 

В отчета председателят на 
клуба Светла Дамяновска 
представи проявите, органи-
зирани през изминалия триго-
дишен период, участията и 
спечелените награди от него-
ви членове в международни, 
национални и регионални 
конкурси, издадените книги и 
публикации на мездренски ав-
тори в националния и местния 
печат. От отчета стана ясно, че 
през последните три години 

ЛК „Христо Ботев“ е органи-
зирал 19 четения и творчески 
срещи със сродни организа-
ции, а 3-ма негови членове са 
участвали в литературни чете-
ния в други градове. Местните 
поети и белетристи са завою-
вали повече от 30 награди в 
конкурси на международно, 
национално и регионално 
ниво. Организирани са 12 пре-

миери на новоиздадени сти-
хосбирки, романи, сборници 
с разкази и публицистика и 4 
творчески вечери. През отчет-
ния период мездренските ав-
тори са издали 15 нови книги 
и са публикували над 150 свои 
творби в националния, регио-
налния и местния печат. 

„Големият брой публикации 
в национални периодични 

издания и сборници показ-
ва, че нивото на нашите ав-
тори е високо и творбите им 
притежават необходимите 
качества, за да се преборят в 
нелеката конкуренция, под-
черта Дамяновска. За сметка 
на ограничения брой меро-
приятия поради пандемията 
от Covid-19, издаването на 
нови книги, множеството 
публикации, участието в 
конкурси и завоюваните на-
гради показват, че клубният 
живот не е замрял и, въпреки 
ограниченията, будните и та-
лантливи литературни дейци 
работят, продължават да се 
развиват и реализират.” 

За председател на клуба 
беше преизбрана Светла Да-
мяновска. В ръководството, 
което е с 3-годишен мандат, 
влязоха също Павлина Русева 
- секретар, а като член - Рени 
Митева.

двете страни на границата: 
запознаване с норматив-
ната база в ЕС, Румъния и 
България; реакция при бед-
ствие/спешни случаи и/или 
спиране на горски пожари.; 
роля и информираност на 
гражданското общество в 
случай на катастрофа, спе-
шен случай или пожар; при-
мери на добри практики за 
предпазване на население-
то в случай на извънредна 
ситуация и трансграничен 
аспект на възможностите за 
съвместна работа на спаси-
телните екипа; запознава-
не и демонстрация на въз-
можностите на закупената 
по проекта от румънския 
партньор специализира-
на техника за реакция при 
кризисна и/или спешна си-
туация.

рия, представи презента-
ция за Натура 2000, която 
включваше шест основни 
теми: „Какво представля-
ва мрежата Натура 2000?“, 
„Натура 2000 в община 
Мездра“, „Как да генери-
раме ползи от Натура 2000 
при нас?“, „Добри практи-
ки, свързани с Натура 2000 
на други места“, „Пла-
ниране и управление на 
зоните от Натура 2000“ и 
„Възможности за участие 
в планирането и управле-
нието на Натура 2000 по 
места“. 

Дискутирани бяха също 
какви забранителните и 
разрешителни режими 
са валидни в защитените 
зони от Натура 2000, как-
ви дейности за опазване на 
биологичното разнообра-
зие ще бъдат финансирани 
от Европейския съюз през 
програмния период 2021-
2027 г. и др.

Избори 14.11.2021 г. 
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МИЛИЦА С ИСТОРИЧЕСКО МИЛИЦА С ИСТОРИЧЕСКО 
БЯГАНЕ В МАРАТОНАБЯГАНЕ В МАРАТОНА

В следващите дни рожденици са: 
• Атанаска Христова, директор на ДГ „Слънчи-
це“ - на 28 октомври, 
• Димитър Първанов, бивш председател на ПК 
„Труд“ - на 28 октомври, 
• Ирена Георгиева, директор на ДГ „Детелина“ - 
на 30 октомври, 
• Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно на-
следство и религиозни дейности“ в Община Мез-
дра - на 31 октомври, 
• Лили Николова, треньор по худ. гимнастика и 
председател на ЖКХГ „Анелия“ - на 1 ноември, 
• Д-р Галя Тодорова, личен лекар - на 1 ноември, 
• Петко Котларски, кореспондент на Радио „Ви-
дин“ - на 1 ноември, 70 г., 
• Христо Йорданов, бизнесмен - на 1 ноември.

14 медала - 3 златни, 6 сребърни и 5 бронзови, спече-
лиха състезателите на СК Атлет - Мездра в четвъртото 
издание на турнира по лека атлетика за деца „Атлетите 
на Враца“, който се проведе на 9 октомври в покритата 
лекоатлетическа писта на Спортен комплекс „Христо 
Ботев“ в гр. Враца. В турнира, организатори на който 
бяха СК Олимпия и Община Враца, взеха участие под-
растващи атлети от 12 спортни клуба от цялата страна. 
Сред тях бяха 18 възпитаници на треньора Жанета Ма-
ринова.

Златни медали завоюваха Никола Мишев в скока от 
място при момчета 2013 г. и по-малки, Даниел Иванов 
в бягането на 50 м с пр. при момчета 2011/2012 г. и Де-
ница Ценова в бягането на 600 м при момичета под 14 г. 

Сребърни отличия заслужиха Николай Митов - 60 м 
при момчета 2013 г. и по-малки, Натали Недева - 60 м 
при момичета 2011/2012 г., Сияна Митова - 600 м при 
момичета под 14 г., Светлин Стоянов - 60 м с пр. и 600 
м при момчета под 14 г., Никола и Петър Мишеви - 
щафета (дете 30 м + родител 30 м), а с бронзови медали 
се окичиха Беатрис Стоянова - скок от място при мо-
мичета 2013 г. и по-малки, Никола Мишев - 60 м при 
момчета 2013 г. и по-малки, Теодора Мишева - 60 м при 
момичета 2013 г. и по-малки, Натали Недева - 50 м с пр. 
при момичета 2011/2012 г. и Юлиян Петков - 600 м при 
момчета под 14 г. 

АТЛЕТИТЕ НА ВРАЦА

Намиращата се в отлична 
форма Милица Мирчева 
(Атлет – Мездра) направи 
страхотно бягане в мара-
тона при жените в 38-ото 
издание на Софийския ма-
ратон, който се проведе на 
10 октомври в столицата. В 
конкуренцията на 92 състе-
зателки от 13 държави от 
четири континента родена-
та в Добрич атлетка пробя-
га класическата дистанция 
от 42.195 км за 2:35:03 ч. 
- резултат, който е с цели 
9:20 мин. по-добър от ней-
ното лично постижение в 
тази дисциплина (2:44:23 
ч.), регистрирано на Балка-
ниадата в Подгорица през 
2015 г. и само на една се-
кунда от националния ре-
корд (2:35:02 ч.) на Галина 
Горанова, датиращ отпреди 
повече от четвърт век. 

Милица се откъсна още в 
началото на бягането, ам-
бицирана да подобри „бра-

датия“ национален рекорд, 
поставен на 21 януари 1996 
г. в Хюстън, САЩ, посте-
пенно натрупа преднина от 

около една минута пред ос-
новните си конкурентки за 
първото място, но в послед-
ните километри беше зас-
тигната от представителка-
та на Турция Ердал Тубай и 
в крайна сметка финишира 
втора в общото класиране. 
Въпреки това тя получи 
заслужени аплодисменти 
от зрителите за върховото 

постижение, което регис-
трира - най-бързото бягане 
в маратона на българка на 
родна земя. 

Тъй като Wizz Air Sofia 
Marathon 2021 беше и На-
ционален шампионат на 
42.195 км, Мирчева спечели 
за втори път в кариерата си, 
след 2015 г., титлата в тази 
дисциплина. Бронзовия ме-
дал завоюва нейната съот-
борничка Таня Димитрова, 
също с лично постижение 
- 2:58:39 ч., което й отреди 

девето място в общото кла-
сиране. 

Силно бягане при мъ-
жете направи друг пред-

ставител на мездренския 
клуб - Мирослав Спасов. 
В конкуренцията на 352-ма 
състезатели от 30 държави 
26-годишният атлет бе най-
бърз от всички български 
участници. Той пробяга 
дистанцията за 2:27:17 ч., 
което е негов личен резул-
тат в тази дисциплина. Спа-
сов завърши пети в общото 
класиране и за пръв път в 
кариерата си стана нацио-
нален шампион в маратона. 

В класическата дистан-
ция стартира и треньорът 
на Милица, Мирослав и 
Таня - Йоло Николов (АК 
Орхание - Ботевград), но 
поради мускулен крамп 
не успя да завърши със-
тезанието. Митко Ценов 
(СКЛА Митко Ценов Ръ-
нинг Тийм), бяга в най-къ-
сата дистанция на Софий-
ския маратон - 10.7 км. Той 
обаче обърка маршрута на 
трасето и в крайна смет-

ка завърши на 454-о мяс-
то от 722-ма завършили в 
тази дисциплина с време 
1:04:48 ч.

ГЕОРГИ МИТЕВ ЧЕСТВА 75-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 
На 2 октомври 2021 г. 

един от доайените на ле-
ката атлетика в България, 
почетният гражданин на 
общината Георги Митев 
навърши 75 години. По 
този повод кметът на Мез-
дра Иван Аспарухов из-
прати поздравителен адрес 
до юбиляра и го удостои с 
плакет за принос към об-
щината. 

„Уважаеми г-н Митев, 
приемете най-сърдеч-
ни поздрави от името на 
спортната общественост 

в община Мездра и 
лично от мен по слу-
чай Вашия 75-годи-
шен юбилей, се каз-
ва в поздравителния 
адрес. 

Благодарение на 
Вас вече десетилетия 
наред за мездренска-
та лекоатлетическа 
школа се говори с 
уважение в цяла Бъл-
гария. Под Ваше ръ-
ководство израснаха 
десетки републикан-
ски шампиони в 
средните и дългите 
бягания, в спринта, в 
скоковете на дължи-
на и на височина, в 
бяганията с препятствия и 
в многобоя. Нещо повече: 
с трудолюбие, човечност 
и всеотдайност, които мо-
гат да служат за пример и 
вдъхновение на младите 
хора, успяхте да запалите у 
стотици деца неугасваща-
та искра на любовта към 
спорта. 

Позволете ми да Ви бла-
годаря за всичко, което сте 
направили за развитието 
не само на леката атлети-
ка, но и на физкултурата и 
спорта като цяло в нашата 
община, региона и страна-
та. 

За всички нас Вашият 
принос като учител и тре-
ньор, създал поколения 

успели личности и специа-
листи, продължили Вашия 
път, е неоценим. 

Бъдете здрав, бодър и 
дълголетен! И още дъл-
ги години да се радваме 
заедно на успехите на 
мездренските спортисти, 
наследници на Вашето до-
стойно за уважение дело! 

Честит юбилей!“ 
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СПИРТНА ФАБРИКА „ВРАТЦА“ 1898-1947 Г. - СПИРТНА ФАБРИКА „ВРАТЦА“ 1898-1947 Г. - 
ПЪРВОТО ИНДУСТРИАЛНО ПЪРВОТО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В МЕЗДРАПРЕДПРИЯТИЕ В МЕЗДРА

Тя танцуваше от години. Срещна я за първи път на едно 
нейно турне в Италия. Танцуваше български народни 
танци, а той дори не знаеше къде се намира България. 
Тя беше там за една седмица, танцуваше всяка вечер, 
Марко беше винаги на първия ред и не откъсваше очи 
от страстта, с която преплита крака с ритъма на танца. 

Нито веднъж не събра смелост да я заговори. Дните се 
изнизаха, фестивалът свърши и остана разочарованието 
от изгубения шанс поне да се запознае с тази тъмнокоса 
българка. 

Година по-късно замина на командировка в Румъния. 
Градът празнуваше, навсякъде имаше разноцветни сер-
гии, на които се предлагаше почти всичко - от храна до 
глинени съдове. Докато се разхождаше по площада със 
свой колега, започна тазвечерният концерт. Настаниха 
се в залата и загледаха представлението. По принцип 
имаше по-важни неща да свърши, отколкото да си губи 
времето с подобни мероприятия, но от уважение към 
румънския си сътрудник остана. 

Последни играха българите. В момента, в който во-
дещият спомена това, сърцето на Марко се стопли и 
той си спомни за красивата българка. Чакаше с трепет. 
Надяваше се точно нейната трупа да излезе на сцената. 
Най-накрая дойде ред на българите и танцът започна с 
влизането на момчетата. Нетърпението го изнерви. Из-
невиделица влязоха момичетата и най-отпред, с бляска-
ва усмивка на лицето, грееше същата девойка, която той 
сънува от толкова време. Момичето, което не познава-
ше, но вече беше покорило неговото сърце. 

Толкова си бе мислил за нея, че сега, когато отново 
беше пред него, не може-
ше да допусне, че това е 
истински човек, от плът 
и кръв, а не привидение. 
Когато танцът свърши, той 
стана от стола и се затича. 
Отиде зад сцената, но... не 
успя да я открие. 

А само преди миг беше 
тук. 

Умърлушен, той тръгна 
към мястото си. На сцената 
излезе певец и запя тради-
ционна румънска песен. 
Марко даде лъжливо обяс-
нение за поведението си на 
колегата си и се опита да запази самообладание. 

След няколко музикални участия на сцената отново 
се качи българският ансамбъл. Момичето беше там и 
нейната блестяща усмивка не спираше да сияе. Изгле-
ждаше родена за това. С всяка фибра на тялото си тя се 
наслаждаваше на играта на танца, на публиката, дори на 
собствената си жизненост. 

Този път, още преди да свърши танцът, Марко отиде 
зад сцената и я зачака. Тя мина със зачервено лице по-
край него. Беше обкръжена от цялата си група и… така 
и не успя да си проправи път до нея.

След концерта той се прибра в хотела. Натъжи се, но 
се закани следващия път (обезателно ще има следващ 
път!) да я заговори. Взе нещата в свои ръце. Звънна ня-
колко телефона и използва всичките си връзки, за да 
стигне до информацията, от която се нуждаеше. И не-
усетно заспа. 

Два месеца по-късно беше във Варна. Докато чакаше 
да настъпи вечерта, се разхождаше по морския бряг и 
се наслаждаваше на късното лято. Беше взел съдбата в 
ръцете си, този път нямаше да остави нищо на случай-
ността. 

Часовете се изнизаха, слънцето залезе, откъм морето 
задуха бриз и Марко се устреми към залата. Седна на 
първия ред, сам. Музиката започна, танцьорите се поя-
виха на сцената. И с нищо не показаха изненадата си от 
това, че в залата имаше един-единствен зрител. 

Играха невероятно! Върху всички красиви лица грееха 
усмивки. В този момент Марко беше щастлив. Наслаж-
даваше се на всяка танцова стъпка. 

Танцът свърши. Танцьорите се поклониха, а на сцена-
та до тях, с букет цветя, се качи Марко. Отдаде почит на 
всички, благодари им искрено за бравурната игра и на-
края се обърна към своето момиче. Тя нямаше никаква 
представа, че целият концерт е организиран от него. Не 
знаеше, че той намери ансамбъла й, че води преговори с 
ръководителя, че плати на танцьори, зала. Тя си нямаше 
и идея, че всичко е заради нея… 

Марко пристъпи плахо до нея, усмихна се стеснително 
и й подаде букета. И каза смутено: 

- Толкова много исках да се запозная с теб… Но преди 
това трябваше да те видя още един път. Как играеш със 
сърцето си - и едва след това да ти разкрия какво тая̀ в 
моето! 

Александрина Маринова, 
студентка II курс, УНСС

Антология „Ескус“

ТАНЦЪТ НА ЛЮБОВТА

„Дивна“, художник: 
Миглена Кирилова

В историята на всяко селище има събития, които имат повратно 
значение и определят неговото по-нататъшно развитие. Такива пре-
ломни събития за Мездра са прокарването на шосейния път Враца 
- Орхание (дн. Ботевград) с мост на р. Искър (1888 г.) и строителство-
то на железопътната линия София - Роман, което започва през 1893 
г. и приключва в началото на 1897 г. Благодарение на тези фактори 
от едно слабо развито и неуредено селце непосредствено след Ос-
вобождението, което към 1 януари 1893 г. наброява едва 68 жители1, 
постепенно в началото на миналия век Мездра започва да играе ва-
жна роля като транспортен и съобщителен възел за цяла Североза-
падна България, респективно да привлича работна ръка и капитали.
Както отбелязва ст. н. с. Иван Рай-

кински в своето проучване „Мездра 
през последната четвърт на XX век“: 
„Тъкмо това значение оценяват реди-
ца дейни българи по онова време - и 
на първо място крупните търговци и 
предприемачи Тодор Балабанов и 
Атанас Каракашев, чиято стопанска и 
политическа дейност в следосвобож-
денските години е свързана съответ-
но с Враца и Оряхово. Успоредно с 
изграждането на жп линията София - 
Роман те започват и завършват стро-
ителството на спиртната фабрика в 
Мездра, съоръжена с модерна тех-
ника от Австро-Унгария и Германия.“2 

По спомените на внучката на Тодор 
Балабанов (1852-1912 г.) - Елена, 
дъщеря на неговия син Иван Балаба-
нов, през 1890 г. Тодор закупил около 
300 дка земя в Мездра, която включ-
вала и собствен водоизточник във 
Врачанския Балкан. Цената на тере-
на била изключително ниска, понеже 
това били завладени от маларични 
комари мочурища. 

„Първите инвестиции на Тодор 
Балабанов в новопридобития имот 
били: дреноване на тресавището, 
построяване на жп линия от гарата 
на Мездра до парцела, покупка от Ан-
глия на оборудвана спиртна фабрика 
за преработка на царевично зърно, 
построяване на няколко модерни за 
времето обори за угояване на теле-
та, триетажна сграда за отглеждане 
на копринени буби, двуетажни скла-
дове, работнически жилища. 

Гарантираният успех на това индус-
триално предприятие е в принципа на 
безотпадното производство. Отделя-
щият се от ферментацията на царе-
вичната каша въглероден двуокис 
се улавя от инсталацията за втвър-
дяване на CO2, толкова необходим 
за охлаждане на различните годни 
за износ земеделски продукти. След 
дестилацията на ферментиралата 
каша тя се използва за угояването 
на телета за пазарите в Цариград и 
Беломорието.“3 

По това време Врачански окръг е 
сред водещите в страната произво-
дители на царевица, която е основна 
суровина за Балабановата спиртова-
рна. Балабанов изкупува царевица-
та на безценица от околните села. 
По спомените на Андрей Филипов, 
дългогодишен счетоводител при Ба-
лабанов, машините са доставени от 
Австро-Унгария и Германия по река 
Дунав до Оряхово и оттам с бивол-
ски коли са превозени до Мездра. 
Отпадъчният материал (кашата) се 
употребявал за  угояването на едър 
рогат добитък, който впоследствие се 
изнасял за Турция и Италия.4 

Строителството на спиртна фабри-
ка „Вратца“ (с площ 10 297 кв. м.) в 
района на село Мездра започва през 
1894 г., а откриването й става на 1 
април 1898 г. В рекламно съобщение 
за това събитие, публикувано от То-
дор Балабанов в излизащия по онова 
време в. „Мир“ - печатен орган на На-
родната партия, четем: 

„Известявамъ на всички интересую-
щи се търговци, земледелци и онези, 
които се занимаватъ съ спиртни пи-
тиета, че отъ 1-й Априлий и. год. се 
отваря и започва редовно да работи 
фабриката ми, построена по най-но-

вата система, подъ горното название 
и въ 24 часа може да произведе 10 
000 литри спиртъ. 

Произведения спиртъ превъсход-
ствува по качество и по сила най-до-
брия спиртъ и може да конкурирамъ 
съ най-прочутите въ странство евро-

пейски фабрики. 
Спирта отъ моята фабрика има 

сила 96° (а по специална поръчка 
произвежда и 98°, както го мери 
правителството по Хейлюсаковия 
спиртомеръ при 15° температура, 
бистъръ като старопланинска вода, 
безъ никакви миризми и много прия-
тенъ вкусъ. 

Може да се преработва на каквито 
и да е напитки, безъ преварявание.“ 

По-натам се описват варелите (бу-
ретата), „здрави и добре приготвени 
отъ стара дъбова гора“, с вместимост 
350-750 л. и се известява, че поръч-
ки могат да се правят намясто във 
фабриката или в канторите на Ба-
лабанов в София, Враца и Плевен, 
както и чрез неговите кореспонден-
ти в Русе, Горна Оряховица, Ловеч, 
Свищов, Лом, Дупница, Кюстендил, 
Хасково, Варна, Казанлък, Бургас, 
Чирпан, Стара Загора, Татар Пазар-
джик (дн. Пазарджик) и Цариброд. 
Факт, който говори за големите тър-
говски връзки на Тодор Балабанов 
и за възможностите за развитие на 
спиртна фабрика „Вратца“. 5

Наскоро след построяването на 
спиртоварната Атанас Каракашев 
умира6  и Балабанов става едноли-
чен собственик на фабриката. На 3 
октомври 1898 г. с определение на 
Софийския окръжен съд под №498 
(през 1890 г. Балабанов се премест-
ва да живее в столицата) в еднолич-
ния търговски регистър е регистри-
рана фирма „Тодоръ Балабановъ“ с 
предмет на дейност фабрикуване на 
спирт и разни видове предприятия 
на постройка7, а на 21 ноември с. г. 
в едноличния търговски регистър на 
Врачанския окръжен съд под №122 
е регистрирана още една негова 
фирма - за прекупуване на едро на 
храни, пашкули, спиртни питиета, 
необработени кожи и др.8. Втората 
фирма е със седалище във Враца и 
с управител Иванчо Цветков - побор-
ник-опълченец и близък приятел на 
Балабанов още от съзаклятнически-
те им години9. 

В края на XIX век спиртната фа-
брика „Вратца“ нарежда Мездра сред 
промишлените селища не само на Се-
верна България, но и на Княжеството. 

Съвсем естествено това модерно 
индустриално предприятие привлича 
вниманието на писатели като Иван 
Вазов и Алеко Константинов, на учен 
като Васил Кънчов и др., които я оп-
исват в своите пътеписи. През м. март 
1897 г., малко преди да бъде убит, 
Алеко Константинов публикува на 
страниците на в. „Знаме“ пътните си 
бележки „София - Мездра - Вратца“, в 
които отделя място на спиртната фа-
брика и на затрудненията й, предизви-
кани от австрийска страна при изпъл-
нение на договорните задължения: 

„Мездра. Ето колосалните построй-
ки на спиртната фабрика на Балаба-
новъ и Каракашевъ. Като помислиш 
що трудъ, що пара се е потрошило 
за издигането на тази грамадна, по 
най-усъвършенствуванъ Европейски 
образецъ фабрика; колко надежди, 
колко приятни мечти са биле възлага-
ни железничниятъ кръстопътъ; колко 
хорица са очаквали да намерят съ 
доставки или съ труда си препитание 
около тази фабрика, - и като погле-
днешъ, че всичко това е разбито въ 
прахъ и пепелъ, а сега не може и да се 
поправи, както казватъ, благодарение 
на прокопсания Търговски договоръ 
съ Австрия... Тежко впечатление! Не 
е твой имотъ, но е български най-
сетне, и свива ти се сърдцето като 
предъ покойникъ, като гледаш тези 
изгаснали, изстинали машини и глу-
хо стърчащия грандиозенъ коминъ и 
заглъхналите фабрични порти... 

Тази нещастна фабрика се отвори 
само въ деня на отварянието ли-
нията София - Романъ, за да даде 
възможностъ на нашите големци да 
разпенятъ предъ очите на Сръбския 
кралъ стотина бутилки маджарско 
„шампанско“. 

Иди, че развивай българска индус-
трия!...“10 

Година по-късно, през м. май 1898 
г., Васил Кънчов публикува в „Перио-
дическо списание на Българското кни-
жовно дружество“ пътните си бележки 
„Изъ България. София - Елисейна 
- Згориградъ - Вратца - Мездра“, в 
които отбелязва, че Мездра е селце, 
прочуло се със своята железопътна 
станция и „голямата спиртна фабри-
ка“, наречена от автора „добъръ при-
знакъ на култура.“11 

Впрочем, малко известен факт е, че 
близо 50-метровият комин на Балаба-
новата фабрика е построен от леген-
дарния войвода на ВМОРО Васил Че-
каларов (1874-1913 г.) - нещо, с което 
известният български революционер, 
родом от костурското село Смърдеш, 
много се гордеел: 

„Ако ти се случи някога да отивашъ 
къмъ Мездра, обърни внимание на 
куминя на Балабновата фабрика, спо-
деля в началото на XX век Чекаларов 
пред своя съратник в революционна-
та борба и биограф Христо Силянов. 
Той е близо петдесетъ метра високъ. 
Аз съмъ го построилъ.“12 

От началото на 1899 г. спиртоварна-
та в Мездра започва да се ползва от 
облекченията, предвидени в Закона 
за насърчаване на местната индус-
трия. Така например Тодор Балаба-
нов получава правото да внесе от 
странство без мито 50 вагона дъбови 

дъги и бъчви, 4000 кг минерално мас-
ло за смазване на машините, както и 
машинни части за тях, а също да пре-
нася с 35% отстъпка по БДЖ спомена-
тите материали, 1000 т. каменни въ-
глища и местни храни, необходими за 
фабриката.13 Първите нейни държав-
ни контрольори са Атанас Стойчев, 
Петко Грънчаров и Иван Табаков.14 

Годишният капацитет на спиртна-
та фабрика, до национализацията й 
през 1947 г., достига 3,5 млн. литри. 
В зависимост от търсенето на паза-
ра в нея работят средно от 25 до 50 
души на три смени. Функционират 
отделение за рафинация и дестила-
ция на спирта, лаборатория, котелно 
и машинно отделения, склад за гото-
вия спирт, отделение за приготвяне 
на малц от ечемик (малцерай) и др. 
Работи се предимно с местни сурови-
ни: ечемик, ръж, царевица и меласа. 
От чужбина се внасят твърди и течни 
денатурати, смазочни и спомагателни 
материали. Фабриката разполага със 
собствена жп линия, локомобил, ваго-
ни-резервоари, генератор за промен-
лив ток и висококачествена техника и 
съоръжения.15 
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