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ГЕРБ-СДС - 32%, „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ - 20%, ГЕРБ-СДС - 32%, „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ - 20%, 
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ - 14% „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ - 14% 

ПРИКЛЮЧИ ПОСЛЕДНИЯТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СЕЗОН НА „КАЛЕТО“ 

С внушителен брой - по-
вече от 150 находки, за-
върши поредното редовно 
археологическо проуч-
ване на праисторичес-
кия пласт на многослоен 
обект „Калето“ в Мездра. 
Изследванията бяха съ-
средоточени в западна-
та част на обекта, върху 
сондаж с площ 45 кв. м., 
от екип с научен ръково-
дител Георги Ганецовски 
- археолог и директор на 
Регионален исторически 
музей - Враца. Разкоп-
ките бяха осъществени с 
финансовата подкрепа на 
Сдружение „Благотворни 
приятели“. 

„Попаднахме на останки 
от добре запазено, макар 
и опожарено жилище от 
каменно-медната епоха 
(края на V хил. пр. Хр.), 

сподели за резултатите 
от последния археологи-
чески сезон на „Калето“ 
ръководителят на експе-
дицията Ганецовски. Тази 
сграда е била с предста-
вителен характер и това 
съвсем не е случайно, тъй 
като тя се е намирала в 

най-високата част от скал-
ния рид. 

Попаднахме също на 
една голяма яма, която се 
оказа изключително бога-
та на археологически ма-
териал. В нея намерихме 
керамична зооморфна фи-
гурка без глава, изобра-
зяваща куче; фрагмент от 
миниатюрно керамично 
зооморфно съдче, изо-
бразяващо най-вероятно 
овен; бронзов пръстен 
от римската епоха (II-IV 
в.); множество изделия 
от кост: шпатули, шила, 
гладилки, кука за плете-
не и тежест за рибарска 
мрежа; няколко кремъч-
ни върхове за стрели и 
голям брой стъргалки; 
керамични фрагменти с 

цветно-рисувана украса, 
рогова копачка и други. 

Най-ценната находка 
обаче е антропоморфна 
керамична пластика на 
Богинята майка, която из-
образява най-разпростра-
нения култ в древността 
за осигуряване на плодо-
родие, продължаване на 
рода и здраве. За разлика 
от пластичните изобра-
жения на Богинята майка, 
седнала на трон, които са 
характерни за късния хал-
колит, тази е изобразена 
права. Което означава, че 
е дошла от друга култур-
на общност. Тоест, имаме 
податки за много близки и 
интересни икономически 
и културни взаимодейст-
вия. За отбелязване е, че 

в случая е налице 
схематично изо-
бразяване на глава-
та (в горната част 
на фигурката) и 
едно твърде реа-
листично акценти-
ране върху долна-
та част на тялото, 
а именно - дете-
родните органи и 
задните части на 
божеството. Тази 
пластика ни дава 
един разказ - раз-

каз за високата духовност 
на общностите от преди 
повече от 6 000 години. 
Дори ако погледнем из-
ображението на главата 
в профил, тя е обърната 
нагоре - към светлината, а 
ръцете й са в поза на адо-
рация (вдигнати нагоре). 

Но най-важното за нас 
е, че отново се потвърди 
констатацията ни, че при 
първото си заселване това 
място е било изключител-
но важно от стратегическа 
и икономическа гледна 
точка, както и за култур-
ния обмен между тога-
вашните общности. 

Този участък от обекта, 
каза в заключение Гане-
цовски, е последният, в 
който има възможност 

да се извърши проучване 
на праисторическите от-
ложения след като тези 
от римския период вече 
са проучени. Целта е да 
освободим терена, което 
ще стане чрез един про-
токол на експертна ко-
мисия от Министерство 
на културата. За да може 
в следващите години да 
продължи реализирането 
на проекта за реставра-
ция, консервация и социа-
лизация, вече цялостна, 
на „Калето“, включително 
чрез изграждане на необ-
ходимата допълнителна 
инфраструктура. За кое-
то, по мои наблюдения, 
има интерес от страна на 
ръководството на Община 
Мездра.”

Президентски избори - първи тур: Румен Радев - Илияна Йотова - 58%, 
Анастас Герджиков - Невяна Митева-Матеева - 26%

Коалиция „ГЕРБ-СДС“ 
остава първа политическа 
сила в община Мездра - 
това показват резултатите 
от предсрочните парла-
ментарни избори, които 
се проведоха на 14 ноем-
ври. Тя е подкрепена от 
най-много избиратели - 2 
092, което е 32% от общия 

брой действителни гла-
сове, подадени за канди-
датските листи на партии, 
коалиции и инициативни 
комитети, регистрирани за 
участие в изборите. 

На второ място се нареж-
да новият политически 
проект ПП „Продължава-
ме промяната“ с 1 305 гла-

са (20%), а на трето - Ко-
алиция „БСП за България” 
с 942 гласа (14.4%). 

Спрямо предходните пар-
ламентарни избори на 11 
юли „ГЕРБ-СДС“ има 258 
гласа по-малко, а в сравне-
ние с вота през м. април - с 
1 237 гласа по-малко. При 
„БСП за България” спадът 
е с 422 гласа спрямо пре-
дишните избори и с 970 
гласа в сравнение с тези 
през м. април. 

На четвърто място е ПП 
„Има такъв народ“, коя-
то е получила 705 гласа 
(10.8%). В сравнение с 
предходните избори пар-
тията на Слави Трифонов 
има 1 140 гласа по-малко, 
а спрямо тези през м. ап-
рил - 794 по-малко. 

С пети резултат - 527 гла-
са (8%), e ПП ДПС, която 
бележи ръст от 46 гласа 

спрямо парламентарния 
вот преди четири месеца и 
отстъпление с 258 гласа в 
сравнение с изборите през 
м. април. 

Следват: ПП „Възражда-
не“ с 221 гласа (3.4%), КП 
„Демократична България 
- Обединение“ - 175 гласа 
(2.7%), ПП ВМРО-БНД - 
130 гласа (2%) и КП „Из-
прави се БГ! Ние идваме!“ 
- 126 гласа (1.9%). 96 из-
биратели (1.5%) са пред-
почели да гласуват с „Не 
подкрепям никого”. 

Избирателната активност 
в община Мездра е 38.9%. 
От вписаните в избирател-
ните списъци 17 263 изби-
ратели са гласували 6 723. 
За сравнение: на изборите 
през м. юли избирателна-
та активност беше 44.5%, 
а на тези през м. април - 
56.9%. Броят на действи-
телните гласове е 6 542, а 
недействителните бюлети-
ни са 85. 

В изборите за президент 
и вицепрезидент на Репу-
блика България най-мно-
го гласове на първия тур 

- 3 758 (58%), е получила 
кандидатпрезидентската 
двойка Румен Радев - Или-
яна Йотова (ИК). След-
ват: Анастас Герджиков 
- Невяна Митева-Матеева 
(ИК) - 1 687 гласа (26%), 
Костадин Костадинов - 
Елена Гунчева (ПП „Въз-
раждане“) - 201 гласа 
(3.1%), Мустафа Карадайъ 
- Искра Михайлова-Копа-
рова (ПП ДПС) - 157 гласа 
(2.4%), Лозан Панов - Ма-
рия Касимова-Моасе (ИК) 
- 114 гласа (1.8%), Луна 
Йорданова - Иглена Или-

ева (ИК) - 87 гласа (1.3%), 
Волен Сидеров - Магдале-
на Ташева (ПП „Атака“) 
- 55 гласа (0.9%) и Милен 
Михов - Мария Цветкова 
(ПП ВМРО-БНД) - 54 гла-
са (0.8%). 

177 избиратели (2.7%) са 
гласували с „Не подкре-
пям никого”. 

Броят на действителните 
гласове, подадени за кан-
дидатските листи на пар-
тии, коалиции и инициа-
тивни комитети, е 6 479, а 
недействителните бюлети-
ни - 76.  
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XVIII РЕГИОНАЛНА XVIII РЕГИОНАЛНА 
КРАЕВЕДСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КРАЕВЕДСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

Петима краеведи от общи-
на Мездра взеха участие в 
XVIII Регионална краеведска 
конференция „Миналото на 
родния край - послание към 
бъдещето” на тема „Трапеза 
и традиции - храни и напитки 
от Северозападна България“, 
която се проведе в края на м. 
октомври. Организатори на 
събитието бяха Регионална 
библиотека „Христо Ботев” 
и Регионално управление на 
образованието - Враца. Пора-
ди въведените в страната про-
тивоепидемични мерки фору-
мът се проведе онлайн чрез 
видеоконферентна връзка. 

В конференцията участваха 
повече от 50 изследователи 
от областите Враца, Видин и 
Монтана, както и от Правец и 
София. По традиция форумът 
събра на едно място краеведи, 
историци, етнографи, библи-
отечни, архивни, музейни и 
научни работници, препода-
ватели и ученици, които пред-

ставиха общо 38 проучвания 
по темата. 

Сред тях бяха Атанаска Пе-
тровска (НЧ „Съзнание-1899” 
- Типченица), която представи 
своето изследване „Типчени-
ца - селото на лозата, пепи-
ниерството и виното”, Ивана 
Захариева - „Храненето в село 
Зверино (кр. XIX - нач. на 

ДВОЕН ПРАЗНИК СЪБРАДВОЕН ПРАЗНИК СЪБРА  
СЛУЖИТЕЛИ НА СИГУРНОСТТА СЛУЖИТЕЛИ НА СИГУРНОСТТА 

Районната организация (РО) 
на Национална асоциация 
„Сигурност“ (НАС) в общи-
ните Мездра и Роман отбеляза 
20 години от своето създаване 
и 25 години от учредяването 
на НАС. Гости на тържеството 
бяха о. р. полк. Чавдар Петров 
- председател на Асоциацията 
и о. р. полк. Асен Георгиев - 
дългогодишен председател на 
НАС, съдействал за създаване-
то на организацията в общини-

те Мездра и Роман. 
В доклада на Управителния 

съвет на организацията, пред-
ставен от нейния председател 
Иван Братинов, беше отче-
тена дейността й до момента 
и очертани насоки за бъде-
щата й работа. Приветствие 
към членовете на РО на НАС 
Мездра-Роман отправи полк. 
Петров. По повод кръглата го-
дишнина и постигнати добри 
резултати той връчи на орга-

низацията юбилейна грамота и 
вимпел на НАС. 

С грамоти от Съюза на офи-
церите и сержантите от запаса 
и резерва бяха наградени Кра-
симир Младенов, Любомир 
Попов, Тодор Тодоров, Георги 
Бенчовски и Богдан Нецов, с 
грамоти от УС на НАС - Кра-
симир Конов, Славчо Аронов, 
инж. Стефчо Симеонов, Ва-
лентин Вутов, Иван Георгиев, 
Красимир Лилов, инж. Краси-

НАШ УЧЕНИК С НАГРАДА 
В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

Единайсетокласникът в СУ „Иван Вазов“ - Мездра Ясен 
Цветанов спечели втора награда в Третия национален 
ученически конкурс „Времена и будители“, организиран 
от Национален музей на образованието и Регионално 
управление на образованието - Габрово. По традиция ре-
зултатите от конкурса, който се провежда през две години, 
бяха отчетени в Деня на народните будители - 1 ноември. 
Тазгодишното издание беше посветено на 145-годишни-
ната от Априлското въстание и участието на български 
учители в тази най-масова и героична проява на нацио-
налноосвободителното движение през Възраждането. 

В конкурса взеха участие над 200 ученици от цялата 
страна. Те се съревноваваха в два модула - изработване 
на постери със снимки, документи, рисунки и др. - за уче-
ници от V до VII клас, и създаване на мултимедийни пре-
зентации - за ученици от VIII до XII клас. В първия бяха 
представени 56 постера, а във втория - 83 мултимедийни 
презентации. 

Проектът на Ясен, който е ученик в XI „a“ клас на мез-
дренската гимназия, беше класирана на второ място в 
модул „Мултимедийна презентация“. Освен грамота за 
участие, той беше награден с външен хард диск. 

Наградените постери, заедно с номинираните 10, са из-
ложени в Арт коридора на Националния музей на обра-
зованието, а наградените и номинирани мултимедийни 
презентации ще бъдат включени към тематичните видео-
панорами, които се предлагат в кинозалата на музея. 

XX в.)”, Милка Милева (НЧ 
„Просвета 1897“ - Долна Кре-
мена) - „Летни постни гозби 
и видове хляб от село Долна 
Кремена”, д-р ф. н. Христина 
Маринска - „Стари местни 
ястия от село Кален” и Ми-
рослав Гетов (НЧ „Просвета 
1925“ - Мездра) - „Спиртна 
фабрика „Вратца“ 1898-1947 
г. - първото индустриално 
предприятие в Мездра“. 

Материалите от конферен-
цията ще бъдат отпечатани 
в сборник от поредицата 
„Наследство“ на Регионална 
библиотека „Христо Ботев” - 
Враца.
мир Петков, а с грамоти от УС 
на РО Мездра-Роман - Живко 
Димитров, Богдан Вълканов, 
Емил Пановски, Валентин Ву-
тов, Георги Георгиев, Николай 
Стоянов и Валентин Вълчев. 
Те получиха и екземпляри от 
книгите „Контраразузнавачът“, 
посветена на 100-годишнината 
от рождението ген.-лейт. Геор-
ги Аначков и „Титаник БГ“ на 
Любомир Шопов, дипломат 
от кариерата. Присъстващите 
изгледаха презентация, пос-
ветена на 25 годишнината на 
Национална асоциация „Си-
гурност“. 

Иван Братинов     

ЦВЕТНА ВЪРТЕЛЕЖКА РАДВА 
ДЕЦАТА НА МЕЗДРА

В Деня на народните будители - 1 ноември, в центъра 
на Мездра, срещу водното огледало на градския площад 
„България“, беше монтирана дарителска детска върте-
лежка. Тя е от типа електромеханична люлка „Цветна 
бомба“. Новата придобивка отговаря на всички норма-
тивни изисквания за безопасност - оборудвана е с ударо-
поглъщаща каучукова настилка. 

Съвместната инициатива е на фирма „Колор 83“ ЕООД 
- Асеновград в партньорство с Българския червен кръст 
(БЧК) и с Община Мездра в рамките на Националната 
кампания на БЧК „Дарявай и се забавлявай“. Средствата, 
събрани от ползването на дарителската въртележка, ще се 
използват за подпомагане на спорта, културата, деца в не-
равностойно положение и други благотворителни каузи. 

Подобни дарителски атракционни съоръжения за игра 
са монтирани и в други градове на страната, като напри-
мер в Пловдив, Русе, Хасково, Панагюрище и др.

ОБЩИНСКИ КОНКУРС 
ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„MОИТЕ ВЪЛШЕБНИ ЗИМНИ МИГОВЕ”
Конкурсът е предназначен за деца, живеещи в 

община Мездра, в следните възрастови групи: 
І група - деца до 6 г., ІІ група - ученици І-ІV 
клас и ІІІ група - ученици V-VІІ клас. Форма-
тът на рисунката е стандартен лист, размер А4, 
а изобразителната техника - по избор на авто-
ра. 
Конкурсът е анонимен: на гърба на рисунката 

трябва да се напише само възрастовата група 
на автора, а в горния десен ъгъл, с телбод, да 
бъде прикрепено запечатано пликче, съдържа-
що личните данни на автора - име, фамилия, 
пощенски адрес и телефон за връзка с роди-
тел. Рисунки, при които не е спазен регламен-
та, отпадат от конкурса. 
Награди: І, ІІ и ІІІ награда във всяка възрас-

това група. Победителите ще бъдат обявени в 
навечерието на Коледа. Рисунките се прием-
ат до 15.12.2021 г. на адрес: гр. Мездра 3100, 
Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 
304, за Светла Дамяновска или на място в Цен-
тър за услуги и информация на гражданите 
(ЦУИГ) при Община Мездра. 
***

ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

„МОЯТА КОЛЕДНА МЕЧТА”
Конкурсът е предназначен за ученици, живе-

ещи в община Мездра, в следните възрастови 
групи: І група - І-ІV клас, ІІ група - V-VІІ клас 
и IІІ група - VІІІ-ХІІ клас. Раздел „Поезия” - 
стихотворение до 15 реда, Раздел „Проза” - есе 
до 15 изречения. 
Конкурсът е анонимен: под творбата трябва 

да се напише само възрастовата група на авто-
ра, а на гърба на листа, в горния десен ъгъл, с 
телбод, да бъде прикрепено запечатано плик-
че, съдържащо личните данни на автора - име, 
фамилия, пощенски адрес и телефон за връзка 
с родител. Творби, при които не е спазен ре-
гламента, отпадат от конкурса. 
Награди - І, ІІ и ІІІ награда във всяка възрас-

това група. Победителите ще бъдат обявени в 
навечерието на Коледа. Творбите се приемат 
до 15.12.2021 г. на адрес: гр. Мездра 3100, Об-
щина Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 
304, за Светла Дамяновска или на място в 
ЦУИГ при Община Мездра. 
***

Общински литературен 
конкурс

„БЯЛА ПРИКАЗКА”
Конкурсът е предназначен за творци на въз-

раст над 18 г., жители на община Мездра. Раз-
дел „Поезия” - стихотворение до 15 реда или 
цикъл хайку (до 5 тристишия), Раздел „Проза” 
- есе до 15 изречения или кратък разказ до 15 
изречения. 
Конкурсът е анонимен: под творбата трябва 

да се напише само „18+”, а на гърба на листа с 
произведението, в горния десен ъгъл, с телбод, 
да бъде прикрепено запечатано пликче, съдър-
жащо личните данни на автора - име, фамилия, 
пощенски адрес и телефон за връзка. Творби, 
при които не е спазен регламента, отпадат от 
конкурса. 
Награди - І, ІІ и ІІІ награда във всеки жанр. 

Победителите ще бъдат обявени в навечерие-
то на Коледа. Творбите се приемат от 15.11 до 
15.12.2021 г. на адрес: гр. Мездра 3100, Общи-
на Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, 
за Светла Дамяновска или на място в ЦУИГ 
при Община Мездра. 
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ШК ЛОКОМОТИВ - ЗА ПЕТИ ПЪТ ШК ЛОКОМОТИВ - ЗА ПЕТИ ПЪТ 
ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ 

В следващите дни рожденици са: 
• Пламен Русев, общественик - на 19 ноември, 
• Гергана Петрова, адвокат - на 19 ноември, 
• Борислава Дерменджиева, бивша състезателка 
на ХК Локомотив - на 19 ноември, 
• Каролина Кьолер, общински съветник- на 19 
ноември, 
• Павлина Русева, гл. библиотекар в НЧ „Про-
света 1925“ в Мездра - на 21 ноември, 
• Венелин Кръстев, бизнесмен - на 21 ноември, 
• Слави Петрински, общественик - на 26 ноем-
ври, 
• Елена Нанова, началник на отдел „Образова-
ние, социални дейности и здравеопазване“ в Об-
щина Мездра - на 27 ноември, 
• Богомилия Коцева, бивш кмет на с. Лютидол - 
на 27 ноември, 
• Стоян Велинов, спортен деятел - на 30 ноем-
ври, 75 г., 
• Наталия Христова, педагог - на 30 ноември. 

Завърши 22-ото Държавно 
отборно първенство (ДОП) 
по кореспондентен шахмат. 
В шампионата, който се 
проведе през периода но-
ември 2020 - октомври 2021 
г., взеха участие 4 шахмат-
ни клуба от нашата страна. 
Всеки от тях беше съставен 
от по четирима състезатели, 
които изиграха помежду си 
общо 48 партии. 

След изключително оспор-
вана битка шампион на Бъл-
гария за четвърта поредна 
година и за рекорден пети 
път в своята история стана 
ШК Локомотив (Мездра) в 
състав: IM Александър Да-
видов, ССМ Тошко Кирков 
(кап.), ССЕ Александър Па-
рушев и ССМ Данаил Дими-
тров. 

Мездренските шахматисти 
оглавиха крайното класи-
ране с актив от 5 мач точки 
(+2, =1, -0). На второ място 
с 4 мач точки (+1, =2, -0) се 
нареди ШК Мат (Мездра): 

IM Любомир Ценков (кап.), 
Мартин Коцев, Ивайло Га-
врилов и CCE Димитър 
Гаврийски. Трето място с 
3 мач точки (+1, =1, -1) зае 
ШК Враца, а четвърти с 0 
мач точки (+0, =0, -3) ос-
тана ШК Кобра (София). 
За оспорвания характер на 
турнира говори фактът, че 
решителна за крайното кла-
сиране се оказа единстве-

ната резултатна партия в 
срещите между първите три 
отбора, в която ССМ Тошко 
Кирков (Локомотив - Мез-
дра) спечели на втора дъска 
срещу ССМ Пламен Стефа-
нов (ШК Враца). 

Шампиони на България 
в досегашните 22 издания 
на ДОП по кореспондентен 
шахмат са били: ШК Ло-
комотив (Мездра) - 5 пъти, 

ШК Враца - 3 пъти, ШК 
Темп (Сливен), ШК Кре-
сим (Троян) и ШК Тракия 
(Пловдив) - по 2 пъти и по 
веднъж ШК Химик (Вра-
ца), ШК Каиса (Враца), ШК 
Абритус (Разград), ШК Пе-
гас (София), ШК Алексан-
дър Алехин (Казанлък), ШК 
Шумен 2005, ШК Димитър 
Карапчански (Сливен) и 
ШК Спартак (Пловдив).

Kореспондентен шахмат

МИЛИЦА МИРЧЕВА - ПЪРВА В 
ПОЛУМАРАТОНА, МИТКО ЦЕНОВ - ВТОРИ

Милица Мирчева (СК Ат-
лет - Мездра) спечели по-
лумаратона при жените в 
шестото издание на Мара-
тон Пловдив. В конкурен-
цията на 190 състезателки 
от България, Германия, 
Гърция, Ейре, Испания, 
Непал, Турция и Франция 
родената в Добрич атлет-
ка пробяга дистанцията 
от 21.0975 км за 1:14:29 ч. 
Това е нейно лично пости-
жение в тази дисциплина 
през сезона, което е с 3:15 
мин. по-слабо от нацио-
налния й рекорд - 1:11:14 
ч., поставен преди две го-
дини във Валенсия, Испа-
ния. 

В същата дисциплина 
при мъжете, където завър-
шиха 468 атлети, Митко 
Ценов (СКЛА Митко Це-
нов Рънинг Тийм) и Стоян 
Владков (Локомотив - Дря-

ново) финишираха заедно. 
В официалното класиране 
Владков е първи с време 
1:09:02 ч., а Ценов - втори, 
само на една секунда след 
него с 1:09:03 ч. Резулта-
тите и на двамата са техни 
лични постижения през 
сезона. На трето място се 
нареди Мирослав Спасов 
(СК Атлет) с 1:10:57 ч. 

Добро бягане на класиче-
ската дистанция от 42.195 
км направи Таня Димитро-
ва (СК Атлет), която фини-
шира четвърта при жените 
(от 60 стартирали състеза-

телки) с време 3:01:53 ч.
Ден по-рано Митко Це-

нов беше най-бърз при мъ-
жете в 55-ото издание на 
най-старото атлетическо 
състезание у нас - Шосе-
ен пробег „Диана“ в Ям-
бол. Той пробяга дистан-
цията от 3.8 км за 11:21.9 
мин. При юношите под 20 
г. победи националният 
шампион в тази възраст в 
кроса Еркан Низам (СКЛА 
Митко Ценов Рънинг 
Тийм), който финишира 
пръв в бягането на 2.85 км 
с време 9:12.8 мин.

Маратон Пловдив 2021

МЛАДЕЖИТЕ ДО 19 Г. 
СТАРТИРАХА С ДВЕ ПОБЕДИ

Хандбал 

Младежите до 19 г. на ХК Локомотив (Мездра) стар-
тираха с две победи в първенството по хандбал в На-
ционална група „Б“. В първия турнир, който се прове-
де в Петрич, момчетата на треньора Евгени Йоловски 
спечелиха срещу домакините от Беласица (Петрич) с 
28:17 и разгромиха своите връстници от Интер (Благо-
евград) с 38:15. 

Начело в класирането в групата е Локо (Мездра) с 
пълен актив от 4 точки и голова разлика 66:32 (+34). 
Следват: Полюс-ТМ (Плевен), Осъм (Ловеч) и Интер 
(Благоевград) с по 2 т. В дъното са Левски (Левски) и 
Беласица (Петрич) с по 0 т. 

Междувременно мъжете на ХК Локомотив отстъпиха 
с 31:35 пред Левски (Левски) в среща от 7-ия кръг на 
шампионата в „А“ РХГ. В класирането „железничари-
те“ заемат осмо място с 0 т. и голова разлика 188:234 
(-46). Със същия точков актив, но с по-лошо голово 
съотношение - 149:241 (-92), на последната, девета 
позиция е Добруджа (Добрич). Лидер е Спартак (Ва-
рна) с 12 т., пред Пирин 64 (Гоце Делчев) и Шумен-61 
с по 10 т. Следват: Локомотив (Горна Оряховица) с 8 т., 
Чардафон (Габрово) и Осъм (Ловеч) с по 7 т. и Левски 
(Левски) с 4 т. 

В следващия кръг Локомотив (Мездра) приема До-
бруджа (Добрич). Двубоят е на 20 ноември в спортната 
зала на НСА „Васил Левски“ в София.
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АРХАНГЕЛОВДЕН В КРЕТААРХАНГЕЛОВДЕН В КРЕТА

ПРЕДГОВОР 
Любопитният факт, че 

между най-старото сти-
хотворение (написано 
на 20 август 2019 г.) и 
най-новото (написано на 
19 юли 2021 г.) има точ-
но 700 дни (не забравяй-
те, че 2020 г. беше ви-
сокосна, следователно с 
един ден повече), даде 
заглавие на книгата. Пе-
риодът от почти 2 годи-
ни е достатъчно голям, 
за да се роди и оформи 
една стихосбирка. Не е 
нужно да се прекалява с 
количеството, а и не е добре творбите да „престо-
яват“ и остаряват в папката на поета. 

В настоящата книга има 77 лирични къса, някои 
съвсем малки (като тези от шеговития хайку-реч-
ник на българските митологични създания), други 
големи, почти колкото поеми. Но и зърната на гра-
душката са с различен размер и поразяват с раз-
лична сила. Дано в тази стихосбирка се намерят 
произведения, които да ви поразят (в добрия сми-
съл) и да ви накарат да се замислите. А в книгата 
наистина има няколко творби, посветени на… гра-
душката. Причината е ясна - тези почти две годи-
ни България и светът бяха ударени неколкократно 
от „градушката“, изсипала се от тъмните вирусни 
Ковид облаци. А през лятото на 2021 г. областта, в 
която живея, също беше поразена на няколко пъти 
от това унищожително метеорологично явление. 
Та „вдъхновение“ - дал Бог. 

Книгата започва измамно лежерно, с цикъл сти-
хове, наречен „VIII-XII.2019“. Те са пасторални, 
бавни и спокойни. Е, към края тъгата и горчиви-
ната взимат превес, но това е естественият преход 
към втория цикъл „I-XII.2020 г.“, който е писан 
съзнателно и целенасочено - по едно стихотво-
рение всеки месец от тази ужасна за всички нас 
година. Цикълът отразява качването ни и преби-
ваването ни на това влакче на ужасите, наречено 
Коронавирусна болест. Третият цикъл съм озагла-
вила (напълно предсказуемо) „I-VII.2021 г.“ Той 
е най-дълъг и най-тежък - обхваща един страшен 
период на безнадеждност (от неефикасните лекар-
ства, съмнителната полза и неочакваната вреда от 
ваксините, чудовищната гъвкавост, приспособи-
мост и изменчивост на вируса)… Но пък завърш-
ва със стихове за природата, любовта, обичаите и 
вярванията на народа ни. Дори с малко плах ху-
мор… И с надежда - надежда, че Коронавирусът 
ще бъде победен (утре или някой ден). Тези стихо-
ве са опит да забравя поне за малко за пандемията 
и да си върна нормалността и цветността на живо-
та и на възприятията. 

Книгата „700 дни“ може да се нарече и „Летопис 
на ковидното време“, защото в почти 90% от твор-
бите това е темата - тема №1 в живота ни през този 
период. Но в този отрязък от времето ни имаше не 
само болест и смърт, а и красота. Защото красота 
има във всяко произведение на изкуството, дори в 
това с най-зловещия сюжет. 

Авторката

ЛЕТОПИС НА  
КОВИДНОТО ВРЕМЕ 

Навръх големия християнски 
празник Събор на св. архангел 
Михаил (Архангеловден) в 
Крета честваха храмовия праз-
ник на тамошната църква „Св. 
арх. Михаил“. По този повод 
литургия и водосвет в съграде-
ния в края на XIX век правос-

лавен храм отслужи енорий-
ският свещеник отец Пламен 
Кръстев в съслужение с отец 
Кирил Велинов. За празнична-
та атмосфера допринесоха чер-
ковни песнопения. 

Да запалят по свещичка и да 
се помолят за благополучие 
на своите близки в храма се 
събраха християни от различ-
ни поколения. Радостно е, че 
сред тях имаше и деца, най-не-
връстните от които бяха Миха-
ил Ицовски, само на година и 
няколко месеца, и 2-годишната 
Лилия Гергова. 

По време на богослужението 
отец Пламен освети специа-

лен дар, посветен на св. ар-
хистратиг Михаил - стоманен 
воински меч, изработен от ин-
структора по източни бойни 
изкуства Василий Ковяр и да-
рен на храма от сем. Преслав, 
Виктория и Васил Христови. 
Осветени бяха също старинна 

икона на св. Кирик и Юлита, 
реставрирана от художника 
Евгени Кучков, икона на Св. 
Богородица и църковна утвар, 
дарени за нуждите на храма. 
По случай храмовия празник 
Маестро Кучков изографиса 
нов надпис над входа на църк-
вата. 

Междувременно православ-
ният храм се сдоби с ново 
декоративно осветление. Три 
прожектора в бяло, зелено и 
червено осветяват нощем фа-
садата на старинния молитвен 
дом в цветовете на национал-
ния трибагреник. Родолюби-
вата инициатива е осъщест-

вена по идея на кретчанина 
Васил Дацов с подкрепата на 
столичните фирми „Стандарт 
Модерн“ ЕООД с управи-
тел Владимир Владимиров и 
„Енайбией“ ЕООД с управител 
Петър Ненчев. Сред дарите-
лите са още Васко Георгиев, 
Петър Юлиянов и търговската 
верига „ProMarket”. 

По повод успешния завършек 
на христолюбивото начинание 

вр. и. д. кметски наместник на 
селото Ваня Николчова връчи 
от името на Кметство Крета 
благодарствени писма на всич-
ки спомоществователи. В знак 
на благодарност за извършения 
от Община Мездра през мина-
лата година основен ремонт 
на храма Църковното настоя-
телство подари на кмета Иван 
Аспарухов икона на патрона на 
църквата.

Нова поетична книга 

Излезе от печат поред-
ната поетична книга на 
Светла Дамяновска - „700 
дни“. Тя излиза под щемпе-
ла на Издателство „Бълга-
ри“. Художественото оф-
ормления на книгата е дело 
на авторката, дизайнът на 
корицата - на нейния син 
Владимир Дамяновски, а ко-
ректор е Тодорка Василева. 

Светла Дамяновска е член 
на СБП и председател на 
Литературен клуб „Хрис-
то Ботев“ при НЧ „Просвета 1925“ - Мездра. Автор е 
на книгите с поезия „Етюди за самота“ (1993), „Заесеня-
ване“ (1998), „След…“ (1999), „Мозайка“ (2000), „Малък 
художник с големи идеи“ (2002), „Носталгия по бъдеще-
то“ (2005), „Розариум и други хайку“ (2017), „Синини вър-
ху душата“ (2017), „Меланхолия“ (2019) и „Слънчевата 
птица“ (2020), както и на книгите с проза „Съчинения 
по живота“ (2003), „Козе мляко“ (2004), „Разходка с Ноев 
ковчег“ (2008) и „Рога и крила“ (2019). 

Предлагаме ви предговора на „700 дни“ и две стихотво-
рения от книгата, избрани от самата авторка. 

ЛИСТОПАД 

Днес е денят на поредните избори 
и листата като бюлетини 

бавно падат в прозрачната урна 
на локвата.

Те са зелени, жълти, червени, кафяви: 
гласове за боровете, гласове за слънцето, 

гласове за залеза, гласове за пръстта... 
Накрая комисия от ветрове 

ще ги преброи и ще излъчи победителя, 
макар че този избор е предопределен - 
новият президент на гората е зимата. 

Зимата законно ще управлява 3 месеца. 
А през това време ще нарастват пъпките 

на опозицията,
която ще донесе зелената промяна напролет. 

*** 
ПОСЛЕДНИЯТ СЛЪНЧЕВ ДЕН

Циганско лято с напукани устни 
и рошав перчем срещнах днес на алеята. 

ТО си свирукаше, дрипаво и окъсано, 
и листата метеше. А в очите му 

горяха опасни искрици и заплашваха 
да подпалят куповете със шума. 

Там някъде, иззад завоя се чуваше женска песен 
и приближаваше ТЯ - красива, топла и смугла... 

Есента пристигна с фуста от червени листа 
и бюстие, бродирано с крушови златни пайети. 
Беше забола по една хризантема зад всяко ухо, 

а очите й дяволито светеха... 

Лятото посегна и откъсна ниското слънце, 
проби го внимателно с игличка от бор, 

наниза го на паяжинена нишка 
и го завърза на шията й. 

Тя му подари синьо перо от сойка 
за смачканата му шапка. 

Двамата захвърлиха проскубаните метли, 
хванаха се за ръце и отминаха. 

Светла Дамяновска

Наскоро посетих гробищния парк 
на град Видин и по-точно - поклоних 
се на гроба на мой близък роднина. 
На тръгване минах покрай военното 
гробище на бойци от Съветската ар-
мия, загинали във Втората световна 
война. За сведение, нека припомня, 
че в средата на септември 1944 г. нем-
ската армия напада своя бивш съюз-
ник България в района на гр. Кула и 
настъпва към Видин. Надвисва угроза 
от завладяването му. И тогава на по-
мощ на дезорганизираната българска 
войска идват съветски подразделения 
с легендарните „Катюши“. Битката е 
кръвопролитна. След няколкодневни 
боеве атаката на немците е отблъсна-
та, но победата е извоювана с цената 
на стотици убити червеноармейци. 

Днес в началото на гробищния парк 
е тяхното военно гробище. В средата 
му се възвисява грандиозен монумент 
с изсечени думи на признателност… 
Какво ми направи впечатление, когато 
минах оттам и което ме провокира да 
напиша тези редове? Това беше иде-
алното състояние, в което се поддържа 
това гробище - всеки гроб на загинал 
червеноармеец е почистен, имената и 
воинските звания отчетливо се четат, а 
върху централния монумент са поло-
жени венци и цветя. Какъв по-добър 
знак на уважение и преклонение от 
наша, българска страна! 

Не знам представителите на коя пар-
тия са на власт във Видин и областта, 
но прави чест на тези хора, че са пола-
гали и полагат грижи за това гробище 
и не са допуснали да потъне в бурени 
и забвение! 

А знаете какво става от две-три го-
дини насам в Полша, Литва, Латвия, 
и Естония, а напоследък и в Украй-
на, която беше част от Съветския 

съюз и която даде милиони жертви в 
жестоката война? В тези държави се 
надпреварват да отричат освободи-
телната мисия на Червената армия, 
оскверняват паметниците на загина-
лите воини, събарят ги с булдозери и 
разпиляват костите им. И всичко това 
се прави под благовидната форма за 
декомунизация… 

Опасността в случая е, че шизофрен-
ната зараза може да пусне корени и на 
наша почва. Спомнете си колко кре-
сльовци се изредиха да искат демон-
тирането на паметника на Съветската 
армия в София. Даже има решение за 
това уродливо деяние на Общинския 
съвет от 1993 г. Ще ги попитам тези 
лъжепатриоти какво постигнаха с 
взривяването на Мавзолея?   Сметка и 
досега не им е потърсена и няма да им 
се потърси. Нега ги съди Историята! 

Както ще осъди и ония, ако посегнат 
и на паметника на Съветската армия. 
Те не са се отказали. Спомнете си как 
съвсем неотдавна някакъв бизнесмен 
- Мартин Заимов, се опита да зали-
чи редовете на признателност върху 
паметника. Този Мартин Заимов се 
оказа, че е пра-правнук на поборника 
срещу турското робство Стоян Заи-
мов и внук на ген. Владимир Заимов, 
разстрелян през 1943 г. като съветски 
разузнавач (!). Подобно деяние за 
нормалния човек е необяснимо. То е 
някаква патогенна форма на себеот-
ричане. Но така е за нормалните, а за 
шизофрениците си е в реда на неща-
та… 

Добре е, че имаме примера от Ви-
дин, за да ни спестява поне малко от 
срама и всеобщата деградация, защо-
то, както сме я подкарали, до нея оста-
ва една крачка. 

Кирил Радовенски

НА КРАЧКА ОТ ДЕГРАДАЦИЯТА
Позиция
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