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РЕМОНТИРАТ СЕ УЛИЦИ РЕМОНТИРАТ СЕ УЛИЦИ 
И ВОДОПРОВОДИ ПО СЕЛАТАИ ВОДОПРОВОДИ ПО СЕЛАТА Жители и гости на Боденец се събраха на Димитровден - 26 октом-

ври, за да почетат храмовия празник на местната църква „Св. вмчк 
Димитрий Чудотворец”. По този повод Архиерейска св. Литургия от-
служи Врачанският митрополит Григорий. Празничното богослужение 
уважиха кметът на Мездра Иван Аспарухов, основните спомощество-
ватели за съграждането на храма сем. Тони и Надежда Йорданови, 
сем. Цанко и Красимира Петкови, кметът на Боденец Емил Иванчев и 
кметът на Долна Кремена Румен Серафимов. В своята проповед Не-
гово Високопреосвещенство припомни накратко житието на великия 
мъченик за Христовата вяра и духовен закрилник на българите Св. 
Димитър Солунски и благослови миряните. 

Боденският храм „Св. вмчк Димитрий Чудотворец” е един от най-но-
вите православни храмове в Мездренска духовна околия. Построен 
е със средства на дарители през периода 2003-2012 г. и е осветен на 
Димитровден 2012 г. от тогавашния Траянополски епископ Киприан, 
понастоящем Старозагорски митрополит. Изографисан е през 2016 г. 
от врачанския художник Явор Венчев и от неговия колега от Бургас 
Жечо Попов. 

*** 
Димитровден честваха и в Зверино. По случай храмовия празник на 

тамошната църква „Св. Димитър“, която е съградена в началото на 
XX век, празнична литургия и водосвет отслужи енорийският свеще-
ник отец Антон Петков. Сред дошлите да се черкуват бяха кметът на 
селото Стоян Петров и неговият предшественик Цанко Цанев. 

По-сетне о. Антон прекади обредните хлябове и овчата курбан чо-
рба, приготвена от майстора готвач Димитър Пунчев от Елисейна, 
известен в района на Искърското дефиле като Мито Кръчмаро. Тази 
година курбана за здраве дадоха журналистът Борислав Радославов 
и неговата чаровна спътница в живота Илиана, които бяха довели в 
храма и своя първороден син - 3-годишния Радослав. 

Храмов празник на Димитровден имаха още четири православни 
храма в общината - тези в Горна Бешовица, Крапец, Типченица и 
Царевец. 

В БОДЕНЕЦ И ЗВЕРИНО 
ЧЕСТВАХА ДИМИТРОВДЕН

В изпълнение на Програмата за 
управление на община Мездра 
за мандат 2019-2023 г. Община 
Мездра продължава да работи за 
подобряване на жизнената среда 
в гр. Мездра и в съставните села 
на общината. Вече е завършен 
или предстои да започне ремон-
тът на 19 улици в 16 населени 
места, на една многофункцио-
нална спортна площадка и на 
една обществена сграда, които 
са включени в Инвестиционна 
програма за 2021 г. За изпълне-
нието на тези обекти Община 
Мездра ще инвестира 1 025 065 
лв. с ДДС - целева субсидия от 
държавата за капиталови разхо-
ди и собствени средства. 

Строително-монтажните рабо-
ти (СМР) обхващат улична и во-
допроводна мрежа с обща дъл-
жина 4 300 м: подмяна на уличен 
водопровод и основен ремонт на 
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в с. 
Руска Бела и на ул. „Георги Дими-
тров“ в с. Лик; основен ремонт с 
полагане на бетонова настилка 
на ул. „Чешмата“ в с. Крета, на 
ул. „Любен Каравелов“ в с. Игна-
тица, на ул. „Георги Апостолов“ в 
с. Лютиброд и на ул. „Принчовец“ 
в гр. Мездра; основен ремонт с 

полагане на асфалтова настилка 
на ул. „Комсомолска“ в с. Кален, 
на ул. „Ал. Стамболийски“ в с. 
Ослен Криводол, на ул. „Христо 
Ботев“ в с. Крета, на ул. „Дунав“, 
„Ком“ и „Васил Левски“ в с. Дър-
манци, на ул. „Йордан Куртев“ в 
с. Елисейна, на ул. „Петко Мари-
нов“ в с. Долна Кремена, на ул. 
„Любен Каравелов“ в с. Лютидол, 
на ул. „Васил Левски“ в с. Ре-
бърково, на ул. „Цветко Илиев“ 
в с. Цаконица, на ул. „Искър“ в с. 
Зверино и на ул. „Мир“ в с. Ста-
ро село. Обществената поръчка 
е на обща стойност 870 хил. лв. 

Изпълнител на две от обособени-
те позиции е „Гарант-90-Цонев и 
Сие“ ООД - Враца, а на третата 
- „Инертстрой - Калето“ АД - Мез-
дра. 

Предстои да стартират СМР по 
изпълнението на още два обек-
та, включени в Инвестиционна-
та програма за т. г., които са на 
обща стойност около 155 хил. лв. 
- ремонт на многофункционална 
спортна площадка в с. Върбеш-
ница и ремонт на покрива на 
сградата на бившето училище в 
с. Ослен Криводол. Изпълнител 
на първия обект е ДЗЗД „Вър-

бешница 2021“, а на втория - „Те-
ком Инвест“ ЕООД - Враца. 

В ход е и реконструкция на част 
от водопроводната мрежа и ре-
монт на улици в 12 села от общи-
ната. Тя е на обща стойност 1 585 
385 лв. - допълнителен трансфер 
по бюджета на Община Мездра 
за 2021 г., одобрени с Постано-
вление №49/ 12.02.2021 г. на Ми-
нистерския съвет. Обществената 
поръчка включва реконструкция 
на уличен водопровод и възста-
новяване на асфалтова настилка 
на ул. „Васил Коларов“ в с. Лик, 
ул. „Васил Левски“ в с. Царевец, 
ул. „Незабравка“ в с. Ребърково и 
ул. „Йордан Куртев“ в с. Елисейна 
с приблизителна дължина 1 595 
м; ремонт на ул. „Станке Дими-
тров“ в с. Лютиброд, ул. „Христо 
Ботев“ в с. Долна Кремена, ул. 
„Иван Йончев“ в с. Типченица, 
улица от Младежкия лагер до м. 
„Пресветица“ в с. Очиндол, ул. 
„Георги Димитров“ в с. Моравица, 
ул. „Христо Михайлов“ в с. Горна 
Бешовица, ул. „Стара планина“ 
в с. Крапец и ул. „Заводска“ в с. 
Злидол с обща дължина около 3 
000 м. Изпълнител на обектите е 
„Алди Комерс Груп“ ЕООД - Со-
фия.

ЗАПОЧНАХА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ 
ПРОУЧВАНИЯ НА „КАЛЕТО” 

В средата на м. октомври 
започнаха теренните археоло-
гически проучвания на антич-
ната и средновековна крепост 
„Калето” в гр. Мездра. Те се 
извършват от екип с научен 
ръководител археолога Георги 
Ганецовски, директор на Ре-
гионален исторически музей 
(РИМ) - Враца. Той продъл-
жава проучването на праисто-
рическите пластове на обекта. 
Помагат му неговата колежка 
д-р и. н. Вивиана Митева и 5 
общи работници. 

За разлика от миналата годи-
на, когато разкопките бяха осъ-
ществени с целеви средства, 
отпуснати от Министерство 
на културата по Програма за 

финансиране на теренни ар-
хеологически проучвания и 
теренна консервация 2020 за 
проект, изготвен от РИМ - Вра-
ца и одобрен за финансиране 
от културното ведомство, сега 
те се извършват с финансовата 

подкрепа на Община Мездра и 
на частни спомоществователи. 

По време на Археологически 
сезон 2021 екипът на Ганецов-
ски проучва сондаж с площ 
около 40 кв. м в западната част 
на „Калето“, непосредствено 
до крепостната стена. Още в 
началото на разкопките архео-
лозите попаднаха на интерес-
ни находки. Сред тях са кера-
мична зооморфна фигура без 
глава, изобразяваща най-веро-
ятно куче и фино изработен 
костен накрайник за дръжка на 
меч или нож, датиращ от рим-
ската епоха (II-IV в.). Любопит-
ство будят също костено шило 
и няколко кремъчни стъргалки, 
които са поредното доказател-

ство, че в края на V-ото и нача-
лото на IV-ото хил. пр. Хр. тук 
е функционирала специализи-
рана работилница за обработка 
на животинска кожа и за напра-
вата на изделия от кост. 

Ако бъде осигурено финан-
сиране, в началото на м. но-
ември на многослойния обект 
ще работи и проф. д-р Сергей 
Торбатов от Националния 
археологически институт с 
музей при БАН, който ще про-
дължи проучването на култур-
ния пласт от римската епоха 
(II-IV в.). 

„Идеята е това да е послед-
ният археологически сезон 
на „Калето“, сподели Георги 
Ганецовски. В края на раз-
копките експертна комисия с 
участието на представители 
на Главна дирекция „Инспек-
торат за опазване на култур-
ното наследство“ към Минис-
терство на културата трябва 
да одобри финализирането на 
проучванията. „Целта е обек-
тът да бъде освободен, за да 
може, ако се намерят средства, 
да бъде реализиран вторият 
етап от проекта за реставра-
ция и консервация на „Кале-
то“ и през 2023 г. официално 
да бъде отбелязана 50-годиш-
нината от началото на научни-
те проучвания на крепостта“, 
каза в заключение Ганецов-
ски.  
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ТЕЧЕ ОСНОВЕН РЕМОНТ В ЦПЛР ТЕЧЕ ОСНОВЕН РЕМОНТ В ЦПЛР 
Стартира основен ре-

монт в Център за подкре-
па за личностно развитие 
(ЦПЛР) - гр. Мездра. Той 
се извършва от ОбП „Чис-
тота“ със средства от бю-
джета на институцията в 
системата на предучилищ-
ното и училищното обра-
зование в община Мездра. 
Ремонтът включва цялост-
на реконструкция на се-
верното крило от втория 
етаж на бившия Младеж-
ки дом, в което се поме-
щава ЦПЛР: изграждане 
на преградна стена между 
съществуващите две зали 
за занимания, демонтиране 
на остъклението на север-
ната фасада на сградата и 
иззиждане на външна сте-
на от газобетон, шпаклова-
не, боядисване и т. н. 

Обновяването на поме-
щенията е подготовка за 
реализирането на Проект 
„В света на изкуството“, 
одобрен за финансиране 
по Националната програ-
ма на Министерство на 
образованието и науката 
„Предоставяне на съвре-

менни условия за подкре-
па за личностно развитие 
на децата и учениците в 
институции в система-
та на предучилищното и 
училищното образование“ 
2021 г. 

По проекта в ЦПЛР ще 
бъде създаден Кабинет по 

РАБОТА С ДЕЦА В РИСК И РАБОТА С ДЕЦА В РИСК И 
ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

Семинар на тема „Работа 
с деца в риск и психоактив-
ни вещества“ се проведе в 
гр. Мездра. Обучението е 
част от дейностите, вклю-
чени в Плана за работа на 
Местната комисия за бор-
ба срещу противообщест-
вените прояви на мало-
летните и непълнолетните 
(МКБППМН) към Община 
Мездра за 2021 г. 

В семинара взеха участие 
обществени възпитатели 
и членове на МКБППМН, 
педагогически съветници, 
психолози и медиатори от 
7-те училища в община-
та, както и представители 
на Центъра за обществе-
на подкрепа, който беше 

разкрит наскоро в Мездра. 
Лектор на семинара беше 
социалният и училищен 
психолог Валентин Мин-

ков от Превантивно-ин-
формационен център по 
зависимости - Плевен, 
който има дългогодишен 

По случай професионалния празник на българските лека-
ри - 19 октомври, Управителният съвет на Районната колегия 
(РК) на Българския лекарски съюз (БЛС) - Враца реши да 
бъдат наградени за работа в условията на пандемична обста-
новка шест лечебни заведения, организации и структури, 
функциониращи на територията на Врачанска област. 

Сред тях е МБАЛ - Мездра. Останалите лечебни заведения, 
организации и структури, които ще бъдат наградени, са Ком-
плексен онкологичен център (КОЦ) - Враца, МБАЛ - Бяла 
Слатина, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Козлодуй, Регионална 
здравна инспекция (РЗИ) - Враца и Дружество на общопрак-
тикуващите лекари във Врачанска област. 

На национално ниво за наградата „Най-заслужил лекар от 
Районна колегия“ е номинирана д-р Незабравка Хайтова, н-к 
на Пневмологичното отделение в Специализираната болни-
ца за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания 
- Враца. На регионално ниво ще бъдат наградени д-р Вале-
ри Василев - ст. ординатор в Отделение по обща хирургия 
в КОЦ - Враца, д-р Павел Иванов - ординатор в Отделение 
нуклеарна медицина в КОЦ - Враца, д-р Петя Кирякова – н-к 
отделение в Център за психично здраве - Враца, д-р Чавдар 
Манов - директор на Дирекция „Надзор на заразните боле-
сти“ в РЗИ - Враца, д-р Антонио Георгиев - управител на МЦ 
„Нов медицински център“ - Враца, д-р Даниела Шаркова - 
управител на Медико-диагностична лаборатория „ДИЛАБ“ 
-  Оряхово, д-р Румяна Димова - акушер-гинеколог в МБАЛ 
„Св. Иван Рилски“ - Козлодуй, д-р Анимир Цветков и д-р 
Светозар Лазаров - общопрактикуващи лекари. 

Награждаването на отличените медици, лечебни заведения, 
организации и структури ще бъде съобразено като време с 
епидемичната обстановка в страната или ще стане на Общо-
то отчетно събрание на РК на БЛС - Враца през 2022 г. 

АСПАРУХОВ С ПОЧЕТНО 
ОТЛИЧИЕ ОТ НСОРБ 

Управителният съвет (УС) 
на Националното сдруже-
ние на общините в Репу-
блика България (НСОРБ) 
реши по случай 25-ата го-
дишнина от създаването 
на организацията да бъдат 
удостоени с награди на 
НСОРБ дългогодишни кме-
тове, общински съветници, 
председатели на Общински 
съвети (ОбС) и партньори 
със заслуги за изгражда-
нето и утвърждаването на 
сдружението на общините. 

Отличие „Цялостен при-
нос за развитие на НСОРБ“ 
се присъжда на 14 членове 
на Управителния и на Кон-
тролния съвети на сдруже-
нието, които са в ръковод-
ните и контролни органи 
на НСОРБ повече от три 
мандата. Сред тях е кметът 
на община Мездра Иван 
Аспарухов, член на УС на 
НСОРБ от 2004 г. до 2014 г. 

Останалите кметове на 
общини и председатели на 
ОбС, които ще получат това 
почетно отличие, са Хасан 
Азис, кмет на Кърджали - 5 
мандата, Владимир Мос-
ков, кмет на Гоце Делчев, 

Георги Димитров, кмет на 
Карнобат, Димитър Нико-
лов, кмет на Бургас, Златко 
Живков, кмет на Монтана, 
Детелина Николова, бивш 
кмет на Добрич, Елен Гер-
джиков, бивш председател 
на СОС, Емил Кабаиванов, 
кмет на Карлово, Иво Ди-
мов, кмет на Димитровград, 
Стефан Софиянски, бивш 

кмет на Столична община, 
Донка Михайлова, кмет на 
Троян и Пенка Пенкова, 
бивш кмет на Лом и Галина 
Стоянова, кмет на Казан-
лък. 

Ще бъдат отличени също 
всички досегашни предсе-
датели на УС и на КС на 
НСОРБ: Костадин Паска-
лев - бивш кмет на Благо-

евград, Венелин Узунов - 
бивш кмет на Разград, д-р 
Красимир Мирев - бивш 
кмет на Търговище, Дора 
Янкова - бивш кмет на Смо-
лян, Тодор Попов - кмет на 
Пазарджик, Даниел Панов 
- кмет на Велико Търново, 
Васил Петров - бивш кмет 
на Тетевен, Пламен Ев-
рев - бивш кмет на Ловеч, 
Атанас Атанасов - бивш 
кмет на Карнобат, Станис-
лав Благов - бивш кмет на 
Свищов, Танер Али - бивш 
кмет на Антоново, д-р Емил 
Караиванов - бивш кмет на 
Асеновград и Денчо Боя-
джиев - кмет на Разград, 
както и първият изпълни-
телен директор на НСОРБ в 
периода 1996-2018 г. Гинка 
Чавдарова. 

С почетно отличие ще 
бъдат удостоени още 49 
действащи кметове на об-
щини с над 4 мандата в 
местното самоуправление, 
8 действащи председате-
ли на общински съвети в 
продължение на повече от 
4 мандата и 74 действащи 
кметове на кметства над 4 
мандата. 

изкуства за работа на деца-
та и учениците, което зна-
чително би допринесло за 
подобряване на условията 
за развитие на интереси-
те, способностите и ком-
петентностите им, както и 
за постигане на ефективен 
образователен процес. За 
целта ще бъде закупено 
съвременно обзавеждане 
и оборудване за занима-
ния по интереси в облас-
тта на музикалното, изоб-
разителното и приложно 
изкуство и на литератур-
ното творчество, както и 
консумативи, материали и 
литература, стимулиращи 
личностното развитие на 
децата и учениците. Бю-
джетът на проекта е 23 510 
лв., а срокът за изпълнение 
- учебната 2021/2022 г.

опит в областта на социал-
ната психология, обучени-
ята и консултациите. 

Основната цел на обуче-
нието бе обогатяване на 
знанията и уменията на 
специалистите, работещи 
с деца в риск и превенция 
на употребата на психо-
активни вещества от под-
растващите. По време на 
семинара бяха дискути-
рани темите „Юношество 
- поколение Z”, „Пред-
поставки за рисковото 
поведение при юношите“, 
„Семейството като протек-
тивен фактор“, „Ефектив-
ни методи в превенцията“, 
„Психоактивни вещества 
(ПАВ). Признаци и ефек-
ти от употребата им“, 
„Кризисна интервенция 
след употреба на ПАВ“ и 
„Консултиране на деца, 
проявяващи девиантно по-
ведение“.    

Семинар

ПРИЗНАНИЕ ЗА 
МБАЛ – МЕЗДРА

ДО МЕДИЦИТЕ, 
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
И СТОМАТОЛОЗИТЕ  
В ОБЩИНА МЕЗДРА 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   
А Д Р Е С

Уважаеми дами и господа, 
Приемете от името на жителите на община Мез-

дра и лично от мое име най-сърдечни поздрави 
по повод Вашия професионален празник - Деня 
на небесния покровител на българския народ Св. 
Иван Рилски Чудотворец - 19 октомври. 
Вие сте тези, които са на първа линия и про-

дължават да се борят неуморно срещу пандеми-
ята, която преобърна живота ни през последните 
близо две години. Благодаря Ви за всеотдайните 
грижи, които полагате ежедневно за опазване на 
живота и здравето на хората. За надеждата, която 
дарявате.   
Бъдете все така съпричастни, отговорни и 

безрезервно отдадени на своята благородна про-
фесия. Убеден съм, че заедно, с общи усилия, ще 
се справим с предизвикателствата, пред които 
сме изправени.
В духа на днешния светъл празник Ви пожела-

вам вяра, сила и търпение, с които да посрещате 
трудностите в днешните дни на изпитания. 
И удовлетвореност от това, което правите за Ва-

шите пациенти.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

ИВАН АСПАРУХОВ, 
Кмет на община Мездра
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ЧЕТИРИ ТИТЛИ ЗА НАШИТЕ АТЛЕТИ ЧЕТИРИ ТИТЛИ ЗА НАШИТЕ АТЛЕТИ 

В следващите дни рожденици са: 
• Димитър Павлов, бивш ръководител на АК 
„Калето“ - на 5 ноември, 
• Елза Митова, секретар на НЧ „Просвета 1925 
(1980-2011 г.) - на 8 ноември, 
• Пепа Христова, директор на Дирекция „Мест-
ни приходи, ГРАО“ - на 9 ноември, 
• Диана Вутова, директор на ДГ „Мир“ - на 10 
ноември, 
• Емил Николов, спортен деятел - на 11 ноември, 
• Йоана Милошева, гл. специалист в ЦУИГ - на 
11 ноември, 
• Росен Николов, кмет на с. Оселна - на 12 ноем-
ври, 
• Емилия Гарванска, психолог - на 13 ноември, 
• Мартин Динков, фотограф - на 15 ноември, 
• Жанета Маринова, учител по ФВС - на 15 но-
ември, 
• Христо Найденов, бивш кмет на с. Горна Бешо-
вица - на 15 ноември, 
• Инж. Светлана Мицева, секретар на Община 
Мездра - на 16 ноември.

5 медала - 4 златни и 1 сре-
бърен, спечелиха мездрен-
ските атлети на последния 
национален шампионат от 
спортния календар на Бъл-
гарската федерация по лека 
атлетика за 2021 г. - този по 
крос кънтри, който се про-
веде в Пирдоп. Шампиони 
на България станаха Митко 
Ценов при мъжете, Милица 
Мирчева при жените, Иван 
Андреев при младежите под 
23 г. и Еркан Низам при юно-
шите под 20 г. Сребърно от-
личие при юношите под 20 г. 
завоюва Мартин Балабанов. 

Най-бърз на 10 км при мъ-
жете беше Митко Ценов 
(СКЛА Митко Ценов Рънинг 
Тийм), който пробяга дис-
танцията за 31:23.2 мин. Това 
е четвърта титла на страната 
в тази дисциплина за Митко, 
след 2017-а, 2018-а и 2020 г. 
При жените, които се сърев-
новаваха на 8 км, убедител-
на победа спечели Милица 
Мирчева (СК Атлет). Шам-

пионката на България в ма-
ратона пробяга дистанцията 
за 28:08.5 мин. Това е първа 
титла за Милица в тази дис-

циплина при жените и общо 
четвърта в кариерата й в кро-
са след тези през 2012-а и 
2013 г. при девойките под 20 

г. и през 2014 г. при девойки-
те под 23 г. 

На същата дистанция, но 
при младежите под 23 г., 
без конкуренция беше Иван 
Андреев (СКЛА Митко Це-
нов Рънинг Тийм), който 
спря хронометъра на 26:29.1 
мин. Новото попълнение на 
СКЛА Митко Ценов Ръ-
нинг Тийм - Еркан Низам, 
триумфира в бягането на 6 
км при юношите под 20 г. с 
време 19:44.3 мин. Сребър-
ния медал заслужи Мартин 
Балабанов (Атлет) с 19:50.2 
мин. 

Шампионите при мъжете 
и жените, младежите и де-
войките под 23 г. и юноши-
те и девойките под 20 г. ще 
представят нашата страна 
на Европейското първен-
ство по крос кънтри, което 
ще се проведе на 12 декем-
ври в Дъблин, Република 
Ирландия.

ЗАВЕТЪТ НА МАМА 
Моята майка отдавна не 

е между живите. Отиде си 
сравнително рано - едва 
на 55 години. За нея съм 
запазил такива спомени, 
каквито с нищо по-ценно 
не мога да заменя. Нейното 
трудолюбие, природна ин-
телигентност, изключител-
на сърдечност и доброта 
са идеал за мен, най-верен 
критерий в живота ми. Ко-
гато понякога се оказвах 
на кръстопът и ми беше 
трудно да взема решение, 
се питах как би постъпила 
майка ми в такива случаи, 
какво би ме посъветвала. 
Сякаш тозчас ме озаряваше 
сияние, самообладанието 
ми се възвръщаше, вярата 
също. И аз разбирах - из-
ход може да се намери и в 
най-трудната ситуация. 

Беше през жътва, наско-
ро след образуването на 
ТКЗС. Млада жена предиз-
викателно заяви, че никой 
не може да я наджъне. Тя 
се пошегува, но другите 

взеха на сериозно работата 
и жените, които трябваше 
да се наджънват, все млади 
и амбициозни, минаха вдя-
сно. В групата се включи и 
майка ми. Скоро се очерта 
сред първите. Докъм обяд 
жътварките все по- често 
започнаха да присядат, но 
тя продължи, излезе на-
пред. 

- Какво, две надници ли 
искаш да изкараш? - по-
питах я уж с укор, ала 
вътрешно се гордеех с нея. 

- Защо непременно за 
надниците, човек не трябва 
да се оставя последен... 

Друг пример. Получих 
телеграма, че съм приет за 
студент в Медицинската 
академия. Зарадвах се мно-
го, но изведнъж сърцето ми 
се сви от болка. Ще трябва 
да се откажа. Нямаме пари. 
Родителите ми работят от 
ранна утрин до късно ве-
чер, но кооперативът ни е 
слаб, неукрепнал и повече 
от 50 стотинки на трудов 

ден не могат да получат. 
Майка ми ме успокои - 

трябва да се запиша. Не са 
парите най-важното в жи-
вота. Ако трябва, те с баща 
ми няма да си идват от 
полето, ще работят и през 
празниците - и пари пак ще 
има. 

И трети случай. Той се 
отнася към времето, кога-
то майка ми беше с неиз-
лечима форма на раково 
заболяване. Аз вече бях 
станал лекар. При какви ли 
не големи специалисти я 
водих в София… Два пъти 
й правиха операция в ре-
номираната клиника на ок-
ръжната болница „Д-р Рачо 
Ангелов”. Здравословното 
й състояние се влошаваше 
с всеки изминат ден. Тя 
разбираше какво я очаква, 
но нито веднъж не се оп-
лака, не възропта срещу 
съдбата си. Никого и за 
нищо не укори. Понасяше 
стоически страданията си. 
За себе си не мислеше, а за 

Национален шампионат по крос кънтри

нас - за мен и сестра ми, за 
нашите деца, за баща ми - 
как щяхме да живеем без 
нея. 

Когато един ден съобщи-
ха, че е дошла на свижда-
не сестра ми, майка, която 
беше прикована на лег-
ло, намери неподозирани 
сили в себе си. Изправи 
се, пооправи си косите и 
когато сестра ми влезе, тя 
я срещна с усмивка. Така-
ва беше през целия час на 
свиждането, сякаш съвсем 
скоро щеше да оздравее и 
да я изпишат. 

А когато сестра ми си 
отиде, тя буквално рухна 
на леглото и дълго не можа 
дума да промълви. После 
ми обясни: сестра ми все 
пак е жена, млада е, защо 
да я тревожи! И действи-
телно, сестра ми си отиде 
обнадеждена. В очите й 
сякаш се четеше: А може 
би мама ще оздравее? 

Бях отчаян от живота и 
безсилието на медицина-
та. Мама разбра душевно-
то ми състояние и продъл-

жи: 
- Била съм в 

много болни-
ци. Медици-
ната може 
и на много 
хора помага. 
Видяла съм 
хора направо 
от оня свят 
ги връщат. 
А това, че аз 
съм от много 
редките слу-
чаи, на които 
не може да се 
помогне, това 
е друго. 

Помълча да 
събере сили и 
завърши: 

- Ако бих 
била жива един ден, ко-
гато внучетата пораснат 
и рекат да следват, бих 
посъветвала поне едно да 
изучи за лекар. 

Оттогава изминаха мно-
го години. Внучката й, 
която носи нейното име, 
изучи за лекарка и е спе-
циалист по вътрешни бо-

лести. А нейната дъщеря 
- правнучка на майка ми, 
също учи за лекарка, пети 
курс. Ако майка ми по ня-
какво природно чудо мо-
жеше да научи за техния 
доброволен избор, би се 
радвала много, би била 
щастлива. 

Д-р Герго Цонков

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 6 ноември 2021 г. се навършват 11 години
откакто ни напусна

ИНЖ. ДАНИЕЛА  
ДРАГАНОВСКА

(1970-2010 г.) 
- еколог в Община Мез-

дра.
Да си спомним с добро 

за един светъл човек, все-
отдаен приятел и колега, 
останал завинаги в наши-
те спомени!

Поклон пред светлата й 
памет!

Колегите от Общинска 
администрация - Мездра
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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

Получих книгите на Кирил Радовенски и на Юли Пухалски почти в един и същи 
ден. Познавам се с двамата автори от дълги години и затова ми беше интересно 
да видя какво са сътворили. Още повече, че и двамата по време на подготовката 
на ръкописите споделяха своите колебания, съмнения, терзания: Да бъде или да 
не бъде - тя, книгата. Но ето че и двете книги излязоха, станаха безспорен културен 
факт. 

Така се случи, че започнах да чета едновременно „Упорит кон в пустинята“ на Ра-
довенски и „Поезия?... Проза??... Драма???... Из(от)брано“ на Пухалски. Двете книги 
нямат нищо общо помежду си като подход, сюжет, конструкция, герои и събития. Но 
всъщност дали е така???!!! 

Откровено казано бях приятно изненадан от книгата на Радовенски. Като дъл-
гогодишен и опитен журналист у него надделява публициста. Тръгвайки от езика 
на обикновения човек, от тежкия и груб език на днешните ни преживелици, той стига 
до ювелирния изказ на литературата, до високия стил на майсторите на перото в 
описанието на природните картини, на чувства, емоции и вълнуващи срещи. Това 
му дава вече и силата на писател и проникновен автор, откривател на оригинални 
съдби и герои. Много от днешните писачи трябва да му завиждат заради интерес-
ните хора и събития, които дълги години е представял на читателя. Авторът стои 
високо над днешните стремежи към печалба, над користта и меркантилността на 
времето ни. 

Кирил е подходил професионално в 
подреждането, в конструкцията на кни-
гата. Като тръгва от разказите, преми-
нава през миниатюрите, откровенията, 
случайните мисли, приятелството и пуб-
лицистиката, много умело ни въвежда в 
своя дълбоко човешки свят, пълен със 
срещи, разговори и дълбок  размисъл. 
Именно дълбочината на тази прекрас-
на книга носи заряда и усещането за 
близост, топлина и приятелство, за съ-
кровение и съпричастие. Авторът е съп-
ричастен със съдбата на всеки от своите 
герои, нещо повече, той е съпричастен 
със съдбата на народа си и с бурята на 
времето. Тръгнал от образа на днешна-
та действителност, преминава през гро-
теската в настроението и отношенията между хората, което го прави не само ори-
гинален, но задълбочен и грижовен към света днес. Това значи отговорност пред 
обществото, отговорност пред поколенията и най-вече пред хората и народа си. 

Юли Пухалски като човешко и профе-
сионално поведение е един ведър топъл 
ветрец, който носи в себе си и добротата 
и дълбочината в отношението си към 
света и околните. Той никога не натрапва 
своето присъствие, но то остава у този, 
който има чувствителността да разбере 
кратките му, понякога анекдотични и ви-
наги усмихнати фрази. 

Това впечатление налага и книгата на 
Юли. То е естествено, защото какъвто 
си ти, такива са и писанията ти. Самото 
заглавие на книгата визуално подчертава 
съмнение дали това е поезия, дали това 
е проза, дали това е драма? Всъщност 
това е израз на дълбокото съмнение, кое-
то един интелектуалец, творец, режисьор 
носи винаги в себе си. Ако не се съмнява 
в себе си, той ще носи белега на сигур-

ността и безпогрешността на някакъв вселенски началник, от който зависи света. 
Тази суета и безпардонност са дълбоко чужди на самия Пухалски като възпитание, 
поведение, творчески подход и човешко отношение. Защото той, и като характер, 
носи деликатността, съчетана с ведрината, надеждата и вярата в доброто. Това е 
основният белег, както на великолепните му стихотворения, така и на прозата и дра-
мата на автора. Всъщност Юли отива много по-далеч, защото в промисъла си на 
човек предсказва събития и промени, които се отнасят до целия наш свят. 

Пухалски рисува картини и образи със своя вътрешна сила, философия и съ-
държание. Това е резултат от едно широко и дълбоко светоусещане, което идва 
от впечатлителността му на дете и мъдростта му на преживял много неща човек 
на възраст. 

В драматургията Юли като режисьор и автор не може да избяга от поезията, 
която съпътства цялостното му представяне като творец, като професионално и 
човешко поведение. Той прекрасно владее сценичния език, балансира присъст-
вието на героите си, безпогрешно намира и поставя акценти, завръзки и развръз-
ки. За съжаление този негов признат и прекрасен талант, взет от уроците на ве-
ликолепния Крикор Азарян, не можа да намери пълна и достатъчна реализация 
в днешното време. 

Тихата меланхолия, която се рее в творчеството на Юли Пухалски, не е отча-
яние от действителността, а една топла и огромна надежда, че този объркан и 
загубил пътя си свят ще се промени, ще се промени към хубаво. Оптимизмът му 
е скрит, но той живее, завладява и се пренася неусетно у читателя, за да затвори 
последната страница на книгата с усмивка и желание за срещи с приятели. 

И макар да не обичам цитатите, именно като затворих корицата на книгата на 
Юли видях следните редове, които не мога да не цитирам: 

Искам да мислиш за мене тогава, 
когато в юмрук дланта ти не става, 
когато плътно блокираш от мъка, 

когато света се превръща в пъкъл. 
Искам да мислиш за мене неспирно, 

когато бавно самотно умираш. 
Мисли! За да мога да влея, 

стръвта да се бориш и да живееш. 
- Когато очите ти са засмени, 

разрешавам да не мислиш за мене! 
Какво повече като човещина, проникновеност, достолепие, желание да си отда-

ден на живота, на хората и звънтяща, светла и прекрасна поезия, пълна с обич 
към хората?! 

Защо събрах в едно впечатленията си от двете книги? Защото те са един раз-
личен поглед към един и същи свят, към един и същи ден, на едни и същи хора. И 
двамата автори имат съкровеното желание да бъдат полезни на обществото, не-
зависимо от неговите пороци, грехове и тежки съдбини. Тази добронамереност, 
стремеж към съвършенство в човешките отношения, желанието за уважение и 
добруване ги обединява. Според мен, макар и от различни автори, двете книги 
имат един и същ творчески живот и бъдеще. Това не само ги прави забележител-
но културно събитие и присъствие, но им предвещава съвместно съществуване в 
света на литературата, поезията, публицистиката и драматургията.  

На добър час! И  сигурно още много неща имаме да  кажем, защото бъдещите 
срещи и разисквания ще ни водят към нови открития в творчеството и на двамата. 

Георги Апостолов

ЕДИН СВЯТ 
В ДВЕ КНИГИ 

Продължава от миналия 
брой 

След смъртта на Тодор Бала-
банов през 1912 г. всички негови 
имоти и предприятия, вкл. спирт-
на фабрика „Вратца“, са насле-
дени от сина му Иван Балабанов 
(1887-1969 г.), който през следва-
щите три десетилетия и половина 
успява не само да съхрани, но и 
значително да увеличи семей-
ните капитали. Той е един от 
най-крупните индустриалци у нас 
в периода между двете световни 
войни; председател на Съюза на 
българските индустриалци (1912-
1944 г.), основател и председа-
тел на който до кончината си е 
неговият баща; главен акционер 
в редица търговски и застрахова-
телни компании. Сред тях са тър-
говските дружества с италиански 
капитали АД „Българска горска 
индустрия”, което експлоатира го-
рите около Рилския манастир, АД 
„Комисионария” и др. 

През 1926-1929 г. в съдру-
жие с полските предприемачи 
от еврейски произход Казимир 
Аркушевски, Самуел Хабански, 
Аврам Хабански и Мордка Ви-
дман - собственици на текстилна 
фабрика в Лодз, Иван Балаба-
нов построява в Мездра памуко-
текстилна фабрика „Бахава” 
(името на фабриката е обра-
зувано от началните срички на 
фамилните имана на съдружни-
ците)16. През 1930 г. Балабанов 
става едноличен собственик на 
предприятието. Първият упра-
вител на „Бахава“ е ген. Стефан 
Белов (1860-1931 г.), близък при-
ятел на сем. Балабанови, който 
същевременно е и управител на 
спиртна фабрика „Вратца“. 

„С. Мездра стана известно 
следъ прокарването на централ-
ната железопътна линия, като 
най-близка гара на гр. Вратца и 
голяма частъ отъ окръга му до 
1912 г., когато се пустна въ екс-
плоатация железопътната линия 
Мездра - Ломъ - пише в статията 
„Фабриките на акц. д-во „Тодоръ 
Балабановъ” при гара Мездра“ 
журналистът М. Иванов, публи-
кувана през м. юли 1931 г. във в. 
„Стопанска България”. 

Презъ 1896 г. тукъ бе построена 
отъ видния индустриалецъ, сега 
покойникъ, Тодоръ Балабановъ, 
една отъ големите и добре обза-
ведени спиртни фабрики, която 
дълги години работеше усилено, 
вследствие голямото търсене на 
спиртъ, главно за приготовление 
на ракия. Както е известно, по 
онова време лозята въ северна 
България бяха унищожени отъ 
филоксерата и населението се 
принуди да консумира ракия отъ 
спиртъ, добиванъ отъ царевица. 
Кашата пъкъ, която оставаше, 
като отпадък при приготовление-
то на спирта, се използваше за 
угояването на добитъкъ за из-
носъ, главно въ Цариградъ. 

Следъ кризата въ спиртната ин-

дустрия и особено следъ спора-
зумението на захарните фабри-
ки презъ 1926 г. да използватъ 
меласата за приготовлението на 
спиртъ въ собствената спиртна 
фабрика на захарната фабрика 
въ Горна Оряховица, наслед-
ниците на Тодоръ Балабановъ 
приспособиха една частъ отъ 
старите сгради на спиртната фа-
брика, допълнени съ нови сгради, 
за обзавеждането на една модер-
на и голяма текстилна памучна 
фабрика, като запазиха самата 
спиртна фабрика. След преуста-
новяване работата на спиртната 
фабрика, сега тя се използва 
за преработването въ спирт на 
меласата, получавана отъ коо-
перативната захарна фабрика 
„Българска захаръ” въ околията 
на гр. Плевенъ. 

Фабриките са собственостъ на 
акц. д-во „Тодоръ Балабановъ” 
въ София, което има основенъ 
капиталъ 15,000,000 лв. и което 
е главния акционеръ въ голя-
мото предприятие „Българска 
индустрия” за експлоатация на 
Рило-монастирските иглолистни 
гори. Делото на покойния ви-
денъ български индустриалецъ 
Тодоръ Балабановъ е подето от 
единствения му синъ Иван Т. Ба-
лабановъ, който стои не само на 
чело наследените предприятия, 
но се стреми и да ги разширява 
и модернизира. Той е членъ на 
Соф. т. и. камара, член въ управ. 
съвет на Итало-българската тър-
говска банка и др.“17 

През 30-те години на XX век 
спиртна фабрика „Вратца“ произ-
вежда чист (100°), денатуриран и 
безводен спирт. Той се използва 
за напитки, индустриални цели, 
оцет, спирт за горене и т. н. Го-
товата продукция се пласира у 
нас и чужбина: в страната - за 
нуждите на държавни, окръжни 
и общински учреждения, оцетни 
фабрики, мебелни дружества, 
интендантства, болници и др., а 
за износ - предимно в Турция и 
Италия.18 

През 1935-1936 г. за нуждите 
на текстилната и на спиртната 
фабрики Иван Балабанов по-
стоява по проект на австриеца 
инж. Питърс ВЕЦ край с. Брусен, 
оборудвана с холандски машини 

(турбини). Изграден е далекопро-
вод, който минава през землище-
то на с. Брусен, като е отпуснато 
безплатно осветление на селото, 
на училището и на фабричния 
квартал в Мездра.19 

*** 
На 23 декември 1947 г., заедно 

с множество други частни индус-
триални и минни предприятия в 
България, спиртната фабрика на 
АД „Тодор Балабанов“ е национа-
лизирана. На 23 февруари 1949 
г. с определение на Врачанския 
областен съд под №1287 в ед-
ноличния търговски регистър е 
вписано Държавно индустриално 
предприятие (ДИП) „Камен Вач-
ков“ - гара Мездра с предмет на 
дейност производство на спирт и 
директор Горан Трифонов.20 

Постепенно ДИП „Камен Вач-
ков“ се превръща в едно от 
най-големите предприятия за 
производство на спирт у нас, кое-
то до края на 50-те години на ми-
налия век произвежда близо 50% 
от спирта в страната, като съще-
временно изнася значителни ко-
личества в СССР, Чехословакия 
и Унгария.21 

По предложение на Градския 
народен съвет с Разпореждане 
№1371 на Министерския съвет 
от 27 октомври 1962 г. е решено 
ДИП „Камен Вачков“ да бъде пре-
устроено в пивоварна фабрика.22 
Целта е задоволяване на нарас-
налите потребителски нужди на 
населението в Северозападна 
България от пиво, особено през 
летните месеци. Решено е новата 
пивоварна да бъде именувана на 
пещерата „Леденика“, а за неин 
символ е избран летящ прилеп. 

Реконструкцията продължава 
близо две години с инвеститор 
на обекта - първоначално ДСП 
„Винпром“, а впоследствие ОДСП 
„Българско пиво“. На 28 декември 
1964 г. са произведени първите 
количества бира, а в началото 
на следващата година започва 
редовното производство. Първи-
те асортиментни пива са: светло 
обикновено 10%, светло 13% (тип 
„Пилзен“), тъмно обикновено 12% 
и тъмно 18% (тип „Портер“). 

Официалното откриване на 
Пивоварна фабрика „Леденика“, 
с пръв директор Горан Трифо-
нов, става на 6 септември 1965 
г.23 Лентата прерязват Пенчо Ку-
бадински - зам.-председател на 
Министерския съвет и министър 
на транспорта и съобщенията, 
Атанас Димитров - председател 
на Комитета по хранителна про-
мишленост и Георги Маринов - 
зам.-министър на строежите. 

С качеството си пиво „Ледени-
ка“ бързо се налага на българ-
ския пазар и още през пусковата 

1965 г. годишният капацитет на 
бирената фабрика нараства до 
15 743 000 л. През следващите 
години фабриката (която от 1 
февруари 1968 г. е преименувана 
на Пивоварен завод „Леденика“) 

разширява не само своя асор-
тимент, но и износа. В края на 
80-те години, след извършената 
реконструкция и модернизация, 
производството на пиво достига 
45 млн. литри годишно.24  

*** 
Спиртна фабрика „Вратца“, 

собственост първоначално на 
крупния врачански търговец и 
предприемач Тодор Балабанов, 
а впоследствие на неговия син 
Иван Балабанов, е първото ин-
дустриално предприятие в Мез-
дра. То просъществува близо пет 
десетилетия, през втората поло-
вина на 40-те години на миналия 
век е национализирано и на ба-
зата на него е създадено ДИП 
„Камен Вачков“, отново за произ-
водство на спирт, което впослед-
ствие е преустроено в Пивоварна 
фабрика (завод) „Леденика“. 

Наред с други сродни пред-
приятия, като например памуко-
текстилната фабрика „Бахава“, 
спиртната фабрика на Балаба-
нови в значителна степен спо-
мага за коренната промяна в 
развитието на Мездра от едно 
изостанало селище в края на XIX 
век, обречено на изчезване, до 
бързо развиващ се транспортен, 
стопанско-икономически и адми-
нистративен център в средата 
на 40-те години на XX век, който 
през 1950 г. е обявен за град.25 
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Рецензия

Иван Балабанов (1887-1969 г.)

Официално откриване на Пивоварна „Леденика“, 6 септември 1965 г.
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