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БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА ОБЕДИНИ БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА ОБЕДИНИ 
СТОТИЦИ ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА СТОТИЦИ ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА 

Благотворителна ини-
циатива под наслов „Бяла 
лястовица на надеждата за 
Христо“ се проведе навръх 
Лазаровден в Мездра. Цел-
та бе събиране на средства, 
необходими за лечението 
в чужбина на 35-годишния 
Христо Пенчев, който страда 
от една от редките форми на 
злокачествен тумор на меки-
те тъкани - синовиален сар-
ком. 

В ранния предиобед на Ла-
зарова събота гиздави девой-
ки от Ансамбъл „Мездра“, 
пременени в народни носии, 
обиколиха центъра и жилищ-
ните квартали в града, изпъл-
нявайки лазарски песни и на-
ричания за здраве и берекет 
и събираха средства за бла-
городната кауза. На призива 
за човешка съпричастност 
се отзоваха стотици хора с 
големи сърца. Яйцата пък, 
събрани от лазарките, ще 
бъдат боядисани на Велики 
четвъртък от момичетата от 
танцовия състав и предло-
жени за продажба на благот-
ворителен базар на Разпети 
петък пред сградата на Об-
щина Мездра, като средства-
та отново са предназначени 
за лечението на Христо. 

Следобед от пл. „България“ 
потегли пъстро шествие, в 
което поетапно се включиха 
танцьори от НЧ „Просвета 
1925”, Денс център „Йоанна“ 
и Танцова формация „Keep 
It Real” и спортисти от СК 
„Атлет”, СКЛА „Митко Це-
нов Рънинг Тийм“, КИБИ 
„Лотос-М”, ЖКХГ „Анелия”, 
ОФК „Локомотив” и ХК „Ло-
комотив”. 

Кулминацията на празни-
ка на добротворството беше 
пред Археологически ком-
плекс „Калето“, където при 

стечението на множество на-
род танцовите и спортни клу-
бове от гр. Мездра направиха 
атрактивни демонстрации и 
уъркшопове. Общата сума, 
събрана по време благотво-
рителното събитие, е 5 269.56 
лв. 

„Искам да изкажа благодар-
ността си на всички, бъде-
те здрави!, сподели по този 
повод в социалната мрежа 
съпругата на Христо Пенчев - 
Петя. Благодарение на всички 
вас вярвам, че ще се справим 
и ще победим тази болест!“ 

Благотворителната ини-
циатива „Бяла лястовица на 
надеждата за Христо“ ще 
продължи по време на ве-
ликденските празници и на 
традиционните Празници на 
културата „Мездра - май“. 

Всеки, който иска да по-
могне, може да го направи 
като направи дарение на 
следната банкова сметка в 
„Райфайзенбанк“: IBAN: 
BG72RZBB91551014509166, 
BIC: RZBBBGSF, титуляр 
на сметката: Христо Георги-
ев Пенчев.

ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА УКРАСИХА ЦЕНТЪРА НА МЕЗДРА 
Великденски яйца, изрисува-

ни от деца, украсиха центъра 
на Мездра дни преди най-голе-
мия православен празник Въз-
кресение Христово. Пъстрите 
символи на Великден от сти-
ропор са декорирани с акрилни 
бои от възпитаници на детски-
те градини, училища, Център 
за подкрепа за личностно раз-
витие (ЦПЛР) и Комплекс со-
циални услуги за деца и лица с 
увреждания (КСУДЛУ). 

В инициативата на Община 
Мездра и на Местната коми-
сия за борба срещу проти-
вообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 
(МКБППМН) се включиха 
ДГ „Детелина“, „Мир“, „Роза“ 
и „Слънчице“ - гр. Мездра и 
ДГ „Звездичка“ - с. Зверино, 
СУ „Иван Вазов“, ОУ „Хрис-
то Ботев“, ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, ПГ „Алеко Кон-
стантинов“, ПГ по МСС, СУ 
„Св. Климент Охридски“ - с. 
Зверино, ОУ „Васил Кънчов“ 
- с. Моравица, ЦПЛР и ЦНСТ 
№3 към КСУДЛУ. 

Целта на инициативата, от 
една страна, е да провокира 
артистичните заложби и уме-
ния на децата и на младежите 

като им даде възможност чрез 
творчество да допринесат за 
украсяването на централната 
градска част, а от друга - да 
формира у тях нагласи за опаз-
ване на публичната собстве-
ност чрез възпитаването им в 
дух на уважение към общест-
веното имущество под девиза 
„Създавам, а не руша!”. Всич-
ки участници в инициативата 
получиха тематични брошури 
от МКБППМН, която закупи 
изкуствените яйца. Община 
Мездра подари на творческите 
екипи, декорирали великден-
ските символи, торти. 

Музикален поздрав към мал-
ките творци отправи Вокална 
група „Детски свят“, която из-
пълни песните „Пролетен кар-
навал“, „Песен за доброто“ и 
„Старата игра“, а Групата за ху-
дожествено слово към ЦПЛР 
представи драматизация на 
народната приказка „Велик-
денското яйце и неговите при-
ятели“. 

Под формата на изложба на 
открито под наслов „Писан, 
шарен Великден“ пъстрите 
великденски яйца бяха експо-
нирани в зелените площи на 
площад „България“.

20 години в. „Мездра ХХI век“

ВЕСТНИКЪТ, ОТ КОЙТО 
ИМАМЕ НУЖДА

Изминаха две десетилетия от излизането на брой 1 на Общин-
ски вестник „Мездра ХХI век“. Това стана на 1 май 2002 г. При та-
кава кръгла годишнина е нормално човек да се върне в спомените 
назад и да си припомни радостите и тревогите около раждането 
на новото печатно издание. А пък аз, колкото и нескромно да зву-
чи, като първи редактор на вестника, най-добре знам как беше в 
началото. Все още помня парливия въпрос на тогавашния зам.-
кмет на общината инж. Генади Събков: „Ще има ли достатъчно 
материали за списването на вестника?“ Отговорих му: „Ще има, 
разбира се, животът не е спрял и няма да спре!“. 

И все пак в началото беше доста трудно. Макар да имах зад 
гърба си  над 25-годишен журналистически опит, никога не бях 
работил сам, а винаги с многоброен екип. Неоценима подкрепа 
в тези първи дни ми оказа Валентин Вълчев, началник на отдел 
„Хуманитарни дейности”. С него съставихме обществена редко-
легия, в която влязоха известни дейци на културата и словото в 
нашия град: Владимир Джаферски, д-р Герго Цонков, Иван Хри-
стов, Иванка Начева, Любомир Радовенски, Маргарита Стефано-
ва, Мирослав Гетов, Пенко Ценов, Светла Дамяновска, Тодорка 
Василева, Янка Пешева. 

Всички тези хора искаха да има общински вестник. И помагаха - 
кой с каквото може. Тук трябва да отбележа неоспоримия факт, че 
създаването на в. „Мездра ХХI век“ се дължи в най-голяма степен 
на тогавашния (и сегашен) кмет на общината Иван Аспарухов. В 
разбирането му, че такъв вестник трябва да има. Ето какво написа 
той в обръщението си, отпечатано в първия брой: 

„Стоейки на прага между две столетия, с радост споделяме 
затрудненията и усилията да възстановим нашия общински 
вестник… Ако през ХХ век Мездра се утвърждаваше като об-
щина, то през ХХI век тя непременно ще се развива и ще про-
цъфтява като съвременен европейски град. Постигнатото до 
момента, съчетано с богатото ни материално, културно и 
духовно наследство, ни дава тази вяра и ни изпълва с надежда.

Уважаеми съграждани, нека с достойнство и чест пожелаем: 
На добър час, „Мездра ХХI век!“ 

Към тези насърчителни слова трябва да добавя и факта, че в 
Мездра още през двайсетте години на миналия век излиза пър-
вият вестник - „Искърски фаръ“ (1929-1944 г.), а по времето на 
социализма - в. „Искърска комуна“ (1960-1990 г.). За по-кратки или 
по-дълги периоди са излизали и други вестници: „Устрем“ (1956 
г.), „Искърски страници“ (1990-1998 г.) и „Искърски фаръ“ (1998 г.). 
В историята на мездренската журналистика ще останат завинаги 
имената на такива личности като Йордан Кръстев - редактор на 
в. „Искърски фаръ“, Анчо Анчев и Иван Христов - редактори на 
в. „Искърска комуна“, Ангел Петров, Красимир Стефанов, Петко 
Борисов, Илияна Минковска, Теменужка Йоцова, Ива Кръстева. 

В по-скоро време в редколегията на нашия вестник работиха 
или продължават да работят Павел Петров, Йордан Манчев, Ал-
бена Миланова-Каменова, Галя Василева, Даниел Драганов, Ма-
рияна Йорданова, Павлинка Русева, Христо Кръстев. Към техните 
имена трябва да добавя и имената на нашите редовни сътруд-
ници (някои тях, за съжаление, вече покойници): Георги Апосто-
лов, Илия Борисов, Петър Кръстев, Любен Генов, Иван Минев, 
Димитър Доков, Милка и Юли Пухалски, Виолета Генова, Иван 
Братинов, Цветана Лилова, Иван Алексиев, Вера Иванова, Цецка 
Тодорова и др. Ако съм пропуснал някое име, моля да бъда изви-
нен, но непременно трябва да отбележа, че всичките споменати, 
в по-голяма или по-малка степен, са се отдавали безрезервно и 
са помагали за издаването на вестника. 

Всички те знаеха, вярваха и вярват, че общинският вестник е за 
всички нас - за хората, които милеем за родния край. Ръководно 
начало на всичките тези пишещи люде беше и си остава вестни-
кът да бъде обективен, честно и коректно да отразява събитията. 
Те работеха и работят така, че написаното във в. „Мездра ХХI век“ 
да е отражение на реалния живот. Накрая, но не на последно мяс-
то, се изкушавам да цитирам извадка от редакционната бележка, 
отпечатана в първия брой: „Да може всеки читател да каже: Във 
вестника го пише. Това е истината! По-голяма награда за ав-
торите няма. Този вестник се ражда да защитава и да се бори 
за истината и само за истината. Това е нашият-ваш вестник. 
Дано успехът е с всички нас!“ 

Убеден съм, че през тези две десетилетия устояхме на това 
обещание, което звучи като вричане за вярност. Нека читателите 
преценят. А за сегашния редактор на вестника и за обществе-
ната редколегия остава народополезната задача да продължат 
щафетата и да доказват ежедневно, че въпреки конкуренцията на 
електронните медии, място и необходимост от печатно издание в 
общината има. Дано има и занапред, защото мирисът на печатар-
ското мастило е незаменим!   

Кирил Радовенски
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ТАНЦЬОРИ И СПОРТИСТИ СЕ ВКЛЮЧИХА ТАНЦЬОРИ И СПОРТИСТИ СЕ ВКЛЮЧИХА 
ВЪВ ВЕЛИКДЕНСКОТО ПОЧИСТВАНЕ ВЪВ ВЕЛИКДЕНСКОТО ПОЧИСТВАНЕ 

Представители на Община Мездра и на 
общинската организация на Българския 
червен кръст (БЧК) поздравиха лекарите, 
акушер-гинеколозите, медицинските се-
стри, санитарите, лаборантите и всички 
останали специалисти по здравни грижи в 
МБАЛ - Мездра по случай техния профе-
сионален празник. От името на Община 
Мездра зам.-кметът Нели Минева подари 

на управителя на лечебното заведение д-р 
Соня Съботинова икона на небесния по-
кровител на българския народ Св. Иван 
Рилски Чудотворец и й връчи поздравите-
лен адрес от кмета Иван Аспарухов. 

„Приемете от името на Община Мездра 
и на цялата местна общност най-сърдечни 
поздрави по повод 7 април - Световен ден 
на здравето и професионален празник на 

работещите в системата на здравеопазва-
нето, се казва в поздравителния адрес. 

Благодарим Ви за всеотдайните грижи, 
които полагате за опазване на най-ценно-
то нещо, което притежаваме - човешкото 
здраве и живот. Бъдете все така отговорни 
към Вашата хуманна професия. Бъдете 
търпеливи, бъдете упорити, бъдете силни. 

Нека ежедневните Ви усилия да получа-
ват заслужена благодарност и признание 
от Вашите пациенти! Пожелаваме Ви да 
сте здрави. За да може, благодарение на 
Вашите знания, умения и опит, жителите 
на община Мездра да продължат да полу-
чават качествени медицински грижи!

Разчитайте на нашата безрезервна под-
крепа!

Честит професионален празник!“ 
Началникът на отдел „Образование, 

социални дейности и здравеопазване“ в 
Община Мездра Елена Нанова и предсе-
дателят на Общинския съвет на БЧК Ната-
лия Христова-Горанова също поздравиха 
здравните работници с техния професио-
нален празник и в знак на уважение и при-
знателност им подариха цветя. 

От свое име и от името на колегите си д-р 
Съботинова благодари на Община Мездра 
и на БЧК за оказания жест на внимание. 

Повече от 50 танцьори и 
спортисти, предимно в уче-
ническа възраст, се включи-
ха в традиционното велик-
денско почистване на гр. 
Мездра, организирано от 
Община Мездра. Екологич-
ната инициатива е на мла-
дите хора, като идеята е тя 
да се превърне в ежегодна. 

Под наставничеството на 
своите ръководители Ми-
рослав Аспарухов, Вла-
дислав Петров, Жанета 
Маринова, Митко Ценов, 
Диан Попов и Владимир 
Найденов възпитаници на 
Ансамбъл „Мездра“ и на 
Средношколския танцов 
състав при НЧ „Просвета 
1925“, на Tанцова форма-
ция ,,Keep It Real” от Сдру-
жение „Новото поколение 
на талантите”, на двата ле-
коатлетически клуба - СК 
„Атлет“ и СКЛА „Митко 
Ценов Рънинг Тийм“, на 
Детско-юношеската школа 
на ОФК „Локомотив“ и на 
ХК „Локомотив“ почисти-

ха от всевъзможни боклуци 
зелените площи в различни 
части на града. 

Една група доброволци 
чистиха зелените площи 
в новата част на пешеход-
ната алея по ул. „Алексан-
дър Стамболийски“ и по 
ул. „Дунав“, друга - по ул. 

„Янко Сакъзов“ от Мла-
дежкия дом до поликли-
никата и по ул. „Георги 
Кирков“ от Детска гради-
на „Роза“ до ПГ „Алеко 
Константинов“, а трета и 
четвърта - по ул. „Алексан-
дър Стамболийски“ и ул. 
„Христо Ботев“ от „ВиК“-а 

до кръговото при Алеята 
на кестените. 

Със съдействието на ОбП 
„Чистота“ и на организа-
цията за разделно събира-
не и оползотворяване на 
отпадъци „Екопак Бълга-
рия“ събраните отпадъци 
бяха транспортирани.

ОБЩИНА МЕЗДРА И БЧК ПОЗДРАВИХА МЕДИЦИТЕ ОБЩИНА МЕЗДРА И БЧК ПОЗДРАВИХА МЕДИЦИТЕ 

ОбП „ЧИСТОТА“ СТАНА НА 25 ГОДИНИ 
На 1 април работниците 

и служителите в Общинско 
предприятие (ОбП) „Чистота“ 
честваха четвърт век от съз-
даването на предприятието. 
ОбП „Чистота“ е създадено с 
Решение №180/ 13.03.1997 г. 
на Общински съвет - Мездра. 
В момента в предприятието, 
което предоставя услуги по 
управление на отпадъците и 
поддържане на чистотата на 
територията на общината, ре-
монтно-строителни дейности 
и други, работят около 130 
души. 

Тържеството уважиха кме-
тът Иван Аспарухов, предсе-
дателят на Общински съвет 
Яна Нинова, секретарят на 
Общината инж. Светлана Ми-
цева, бившите ръководители 

От 1 април родителите вече няма да заплащат месечни 
такси за посещение от техните деца на детски градини и 
ясли в община Мездра. Това решение беше взето на мар-
тенската сесия на Общинския съвет (ОбС) с приемането 
на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Мездра. 

Решението е продиктувано от приетия през м. февруари 
от Народното събрание Закон за изменение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане, в преходните и заклю-
чителните разпоредби на който се правят промени в Закона 
за местните данъци и такси, в Закона за предучилищното и 
училищното образование и в Закона за здравето. С тези из-
менения от 01.04.2022 г. се отменя събирането на месечни 
такси за ползване на детски градини и ясли. Мярката цели 
да облекчи финансово родителите и семействата на деца, 
които посещават детски градини и ясли. 

ОбС прие предложените от Община Мездра промени в 
маршрутните разписания и в маршрутите на автобусните 
линии от Общинската и от Областната транспортни схеми, 
съгласно приложените проекти на маршрутни разписания 
за следните автобусни линии: за автобусни линии Мездра 
- Враца, Мездра - Върбешница, Мездра - Руска Бела и Мез-
дра - Старо село с превозвач „Цветина-Мездра“ ЕООД и за 
автобусни линии Мездра - Камено поле, Мездра - Очин-
дол и Мездра - Типченица с превозвач „Транс-Авто-2015“ 
ЕООД. 

Приети бяха Отчет на Програма за опазване на околната 
среда на община Мездра за 2021 г., както и извършените от 
„ВиК“ ООД - Враца през м. г. инвестиции във ВиК-а ин-
фраструктурата на територията на община Мездра на обща 
стойност над 200 000 лв. и предаването им за управление на 
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена-
та територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца. 

ОбС даде съгласие за възстановяване по бюджетната 
сметка на Община Мездра на внесените отчисления през 
2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и чл. 64, ал. 2 от Закона за упра-
вление на отпадъците, като натрупаните отчисления и обез-
печения бъдат разходвани чрез вътрешни компенсирани 
промени единствено за дейности, свързани с управлението 
на отпадъците. 

Във връзка с изграждането на параклис в с. Злидол беше 
разрешено изработването на ПУП - План за застрояване на 
поземлен имот в м. Ковачев лаг в землището на селото за 
промяна предназначението на земеделска земя в урбанизи-
рана територия.

Общинският център за социални услуги и дейности 
получи на два транша дарение от Фондация „Българ-
ска хранителна банка“ на обща стойност около 1 000 
лв. Дарението включва хранителни продукти: карто-
фи, зеле, моркови, банани, доматен сос, макарони, 
крем пудинг, бисквити, шоколад, кафе и компоти. С 
тях бяха подпомогнати бежанците от Украйна, наме-
рили подслон в община Мездра. 

Понастоящем временна закрила на територията на 
община Мездра са получили 38 граждани на Републи-
ка Украйна - 19 непълнолетни и 19 пълнолетни лица. 
Най-малките деца са момиченце на 3 години и две 
момченца на 4 години, а най-възрастна - жена на 65 
години. 8 от бежанците са настанени на два адреса в 
с. Моравица, а останалите 30 - на четири адреса в гр. 
Мездра. 

на предприятието инж. Стеф-
чо Симеонов, инж. Божко 
Александров, Николай Несто-
ров и инж. Тодор Христов, на-
стоящият управител на ОбП 
„Чистота“ Калин Стойчев, 
партньори и спомоществова-
тели на предприятието. 

„Преди 25 години решихме 
да преобразуваме тогаваш-
ното БКС и направихме пър-
вото в България Общинско 
предприятие „Чистота“, каза 
в приветствието си към рабо-
тещите в предприятието Иван 
Аспарухов. И вече четвърт век 
това предприятие продължа-
ва да го има. Продължава да 
го има, защото е необходимо. 
Искам да ви пожелая от сърце 
да сте здрави, да си помагате, 
да се уважавате. И да забра-

вите всичко, което може да 
ви дели помежду ви - вашата 
работа е да работите. А за вас 
работа винаги ще има, в този 
сектор, в който развивате дей-
ност.“ 

Специален поздрав към ра-

ботниците и служителите 
в ОбП „Чистота“ отправиха 
танцьори от Ансамбъл „Мез-
дра“, а за доброто настроение 
на присъстващите се погри-
жи музикантът Цветомир  
Дамянов.

ПОДПОМОГНАХА 
С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ
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МИЛИЦА МИРЧЕВА - ШАМПИОНКА МИЛИЦА МИРЧЕВА - ШАМПИОНКА 
В ПОЛУМАРАТОНА, ИВО БАЛАБАНОВ В ПОЛУМАРАТОНА, ИВО БАЛАБАНОВ 
С ИСТОРИЧЕСКО БЯГАНЕ НА 5000 С ИСТОРИЧЕСКО БЯГАНЕ НА 5000 мм

В следващите дни рожденици са: 
• Любомир Минковски, художник, почетен гражданин 

на Мездра - на 23 април, 
• Венета Балканска, дългогодишен уредник на ГХГ - 

Мездра - на 26 април, 
• Инж. Евгения Христова, директор на Държавно 

горско стопанство - Мездра - на 28 април, 
• Красимир Стефанов, журналист и писател, почетен 

гражданин на Мездра - на 30 април, 
• Тихомир Илчев, общински съветник - на 2 май, 
• Д-р Николай Данчов - на 3 май.

Два медала - златен и сребърен, 
спечелиха мездренските атлети 
на Националния шампионат по 
полумаратон, който се проведе 
в началото на м. април в Стара 
Загора. Милица Мирчева (СК 
Атлет - Мездра), която е нацио-
нална рекордьорка в тази дисци-
плина (1:11:14 ч.), стана шампи-
онка на България при жените, а 
нейният треньор Йоло Николов 
заслужи сребърно отличие при 
мъжете. 

Милица финишира първа при 
дамите - тя пробяга дистанцията 

от 21.0975 км за 1:13:48 ч. Това 
е трета титла в полумаратона за 
родената в Добрич атлетка, след 
тези през 2015-а и 2016 г. Друга-
та представителка на СК Атлет 
Таня Димитрова завърши пета с 
1:29:58 ч. 

При мъжете битката за първо-
то място беше между Йоло Ни-
колов (Атлет - Мездра) и Стоян 
Владков (Локомотив - Дряново). 
Йоло водеше през първата поло-
вина от дистанцията, но в крайна 
сметка финишира втори с време 
1:08:42 ч, само на 12 секунди 

след Владков, който спря хроно-
метъра на 1:08:30 ч. Николов има 
четири титли при мъжете в полу-
маратона - през 2013-а, 2014-а, 
2015-а и 2016 г., а през 2019 г. 
шампион на страната стана Мит-
ко Ценов (Атлет - Мездра), който 
в момента се състезава за СКЛА 
„Митко Ценов Рънинг Тийм“. 

Междувременно състезателят 
на СК Атлет Иво Балабанов, кой-
то в момента е студент в California 
Baptist University (CBU) в Ри-
върсайд, САЩ, направи исто-
рическо бягане на 5000 м. Това 

стана на състезанието West Coast 
Relays 2022 в Кловис, Калифор-
ния. 25-годишният атлет от Бла-
гоевград пробяга 5-километро-
вата дистанция за 13:56.55 мин. 
Това е негово лично постижение 
в тази дисциплина, десето във 
вечната ранглиста на България 
и най-добър резултат на българ-
ски атлет в бягането на 5000 м от 
1994 г. насам. Националният ре-
корд - 13:13.15 мин., принадлежи 
на Евгени Игнатов и е поставен 
на Европейското първенство в 
Щутгарт през 1986 г.

Община Мездра организира XXI общински турнир по 
футбол на малки врати. Турнирът ще се проведе през 
периода 9-27 май 2022 г. на спортната площадка в СУ 
„Иван Вазов“ - гр. Мездра. 

Съгласно наредбата за провеждане на турнира, в него 
могат да вземат участие фирмени, квартални и селски 
отбори от община Мездра, които са съставени от състе-
затели, чиято адресна регистрация е на територията на 
общината. Всеки отбор трябва да се състои от минимум 
10 състезатели, като в игра са пет полеви играчи + вра-
таря. 

Таксата за участие е 10 лева на състезател, а минимал-
ната възраст - 16 г. В турнира нямат право да участват 
състезатели, картотекирани през пролетния полусезон 
на първенствата в Първа професионална футболна лига, 
Втора професионална футболна лига и Трета аматьор-
ска футболна лига - сезон 2021/2022. Системата за про-
веждане на турнира ще бъде уточнена на техническата 
конференция, в зависимост от броя на подадените заяв-
ки за участие. 

Отборите, класирали се на I, II, III и IV място, ще полу-
чат купи, грамоти и парични награди. Ще бъдат опреде-
лени най-добрият фирмен, квартален и селски отбори, 
които също ще бъдат наградени. Отличия ще получат 
най-добрият вратар и голмайстор на турнира. Ще бъде 
връчен и специален приз за феърплей. 

Заявки за участие в турнира се приемат до 28 април в 
стая №303 на Община Мездра, при Мариета Кръстева, 
мл. експерт „Спорт и младежки дейности“. До тази дата 
водачите на отборите трябва да представят също списък 
на състезателите и да заплатят таксата за участие. 

Техническата конференция и жребият за турнира ще 
се състоят на 29 април от 15:00 часа в малката заседа-
телна зала на 4-ия етаж в сградата на Община Мездра. 

За контакти и допълнителна информация: тел. 0899 
132 303 - Мариета Кръстева и тел. 0879 830 900 - Седе-
фка Петкова.

ЛОКО (МЕЗДРА) - ОСМИ 
В КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ В „А“ РХГ

Приключи редовният се-
зон 2021/2022 от първен-
ството в „А“ РХГ - мъже. 
Тимът на Локомотив 
(Мездра), за когото това 
беше второ поредно учас-
тие в най-висшето ниво 
на българския хандбал, 
завърши на осмо място в 
крайното класиране (от 9 
отбора) с 4 точки и голова 
разлика 414:536 (-122) - 
актив, натрупан след 2 по-
беди и 14 загуби. При своя 
дебют в елита миналата 
година момчетата на тре-
ньора Евгени Йоловски 
заеха десето място (от 10 
отбора) с 4 точки и голо-
во съотношение 467:638 
(-171). 

През пролетния полусе-
зон „железничарите” по-
стигнаха 1 победа - срещу 
Левски (Левски) с 35:32, 
и допуснаха 7 загуби - от 

Шумен 61 (Шумен) с 0:10 
(служ.), от Осъм (Ловеч) с 
33:38, от Локомотив (Гор-
на Оряховица) с 23:38, от 
Пирин-64 (Гоце Делчев) 
с 20:39, от Чардафон (Га-
брово) с 21:31, от Спартак 
(Варна) с 30:38 и от До-
бруджа (Добрич) с 25:43. 

Голмайстор на отбора 
е руснакът Илья Буцких 
със 126 точни попадения. 
24-годишният пивот от 
Толиати е на второ място 
сред топреализаторите в 
групата, непосредствено 
след голмайстор №1 през 
последните три сезона 
Преслав Станчев (Осъм 
- Лч), който има 151 точ-
ни попадения. Топ 3 на 
водещите реализатори в 
състава на локомотивци 
допълват Валентин Гачев 
със 70 и Милен Валенти-
нов с 62 гола. Следват: 

руснакът Иван Бусень с 
51 гола (отбелязани само 
през есента), Никола 
Кръстев - 29, Владимир 
Михайлов - 21, Илиян 
Младенов - 19, Йордан 
Тонов - 11, Владислав 
Андреев - 10, Кристиян 
Георгиев - 6, Теодор Ан-
гелов - 5, Габриел Геор-
гиев - 3 и Венелин Илиев 
- 1. Останалите състеза-
тели, които защитаваха 
честта на мездренския 
клуб през този сезон, са 
вратарите Георги Вълков, 
Деян Василев и Петър 
Ганев и полевите играчи 
Александър Буров, Деян 
Дачев и Йохан Марков. 

Лидер в класирането в 
„А“ РХГ след края на ре-
довния сезон е Локомо-
тив (ГО) с 28 т. Челната 
четворка допълват Шу-
мен 61 и Спартак (Вн) с 

по 26 т. и Пирин-64 (ГД) 
с 20 т. Тези четири отбо-
ра ще играят полуфинал-
ни плейофи за титлата. 
Съперници в тях на раз-
менено гостуване са Ло-
комотив (ГО) - Пирин-64 
(ГД) и Шумен 61 - Спар-
так (Вн).

XXI ТУРНИР ПО ФУТБОЛ 
НА МАЛКИ ВРАТИ

Хандбал
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ДА ОТВОРИШ ВРАТА ЗА ПРАЗНИК ДА ОТВОРИШ ВРАТА ЗА ПРАЗНИК 
В ДУШИТЕ НА ХОРАТАВ ДУШИТЕ НА ХОРАТА

Стената на сградата на ТПК-a от-
към Oбщина Мездра е едно огромно 
мозаечно пано, с което вече много 
години сме свикнали и почти не му 
обръщаме внимание. Въпреки че като 
композиция, мащаб и изпълнение, 
като сюжет и естетически замисъл то 
има голяма художествена стойност. 
Дело е на художниците Любомир 
Минковски, Николай Кучков и специа-
листи строители. За авторите толкоз, 
някои може дори да не познават ху-
дожниците, те са почетни граждани на 
Мездра. Но има един жив свидетел на 
изпълнението на този голям и за се-
гашните мащаби проект, когото позна-
ват мнозина. Това е по-малкият брат 
на Николай - Евгени Кучков. Тогава 
Евгени е бил ученик, с определени на-
клонности и постижения в рисуването, 
но в проекта има ролята на момче за 
всичко. По-късно това момче за всич-
ко ще стане момче на всички, защото 
той и днес работи за града, за общи-
ната, за хората, за изобразителното 
изкуство. 

Брат му се учи от световно извест-
ни майстори в Куба, а Евгени се учи 
от брат си - дотолкова, доколкото се 
старае да усвои занаята. Защото за-
наят се краде, не се учи. Така Евгени 
попада в групата на художниците във 
Враца. Вдъхновен е от класиците 
на Ренесанса, от Рембранд, Гойя, 
Микеланджело, после Ван Гог, Пол 
Сезан. Блестяща техника и огромно 
въздействие на картини и стенописи. 
Покрай врачанските художници, пре-
ди доста време, младият художник е 
поканен в групата за реставрация на 
църквата в Черепишкия манастир. 
Освен техниката и методите на рес-
таврацията, новият реставратор тър-
си и разкрива тайните на техниката 
на старите майстори. Така започва 
неговата, на Евгени Кучков, академия, 
в която се учи и днес, защото той не 
престава да се учи. 

Има много негови картини, които 
са силно повлияни от класиците на 
Ренесанса, има прекрасни копия, на 
които биха завидели много от завър-
шилите училища, школи и академии. 
Тези картини са силно въздействащи 
и още тогава говорят за сериозна за-

явка и ярко присъствие в културния и 
обществен живот на града, общината 
и областта. Но животът на художника 
не е само да се прехласва по класи-
ците. Евгени постоянно и вдъхновено 
работи за общината, за празниците 
и тържествата на жп гарата и други 
предприятия, заедно с покойния вече 
Цветан Дунов. Изпълнения има за-
едно с Любомир Минковски и много 
други художници от Враца и страната. 

Стига и до собствена стилистика. И 
почти за всеки празник има някакъв 
плакат, дали хумористичен, дали се-
риозен или на религиозна тематика. 
Но това е живата рисунка и живото 
присъствие на художника в живота 
на хората, които очакват някакъв 
празник. Така работите на Кучков от-
варят вратите в душата на човека за 
празниците, създават настроение на 
хората и желание за срещи, спомени 
и веселие. 

Близостта със старините, вътреш-
ния му порив към миналото го води 
към величието на България. В ра-
ботите му навлиза и историческата 
тематика, защото освен прекрасен 
художник той е и тънък познавач на 
военната история, на художествената 
литература. Преди няколко години, 
без помощ от никъде, сам и по своя 
инициатива, със собствено финан-
сиране Евгени започна да представя 
върху автобусните спирки в града и 
общината различни исторически лич-
ности и събития. За това съобщаваха 
телевизии, радия и вестници, хората 
ги приеха като част от всекидневието, 
но във всекидневието на днешната 
демокрация малцина са настроени да 
се наслаждават на спирките. И все пак 
признание има. В селата го припозна-
ха и си стана техен човек, за почит и 
уважение, за раздумка, пък и на маса. 

Вдъхновението, което идва от бъл-
гарската история, е особена и много 
характерна тема и линия в творчест-
вото на Евгени Кучков. Имаше един 
прекрасен „Цар Борис I“ в ресторант 
„Златния век“, но нито условията, нито 
собствениците бяха подходящи за 
такова уникално произведение на сте-
нописа и на изобразителното изкуство 
въобще. 

Мнозина, които са го наблюдавали, 
споделят, че работи със замах, бър-
зо и прецизно, но всъщност това се 
предхожда от един дълъг процес на 
творческо осмисляне, на подбор на 
техники и средства, на композицион-
ни и цветови решения. Така че това, 
което виждаме, всъщност, е част от 
самия художник, дори част от неговия 
личен живот и пребитлъци. Макар 
неговият личен живот съвсем да не 
е за завиждане. Още преди доста го-
дини му отчуждиха къщата на ул. „Ал. 
Стамболийски“, но и досега там обе-
щаният жилищен блок не се изгради 
и художникът вече от много време е 
по различни квартири из родния град, 
спасяван от добри приятели. Но това, 
като че ли, е наказание - правило за 
хората на изкуството, кой знае, си-
гурно той, самият Евгени, знае най-
добре. 

Евгени Кучков е ведър поклонник 
на родния край, който присъства в 
много от неговите пейзажи. Могат 
да се видят любимата му Типчени-
ца, „Ритлите“, околности на Мездра. 
Овладял техниката, той владее до 
съвършенство и фона, вихърно ни 
„вкарва“ в пространството и човек 
се чувства като неизменна част от 
цялата картина. Вълшебството на 
небето, на облаците и въздуха носят 
свежестта на природата, нейната 
светлина, дълбочина, чувственост и 
неповторимост. 

Специален интерес представлява 
натюрмортът в творчеството на ху-

дожника. Топлите цветове излъчват 
радост, благозвучна естетика, изклю-
чителна наблюдателност и човешка 
топлина. Тук с особена сила личи 
завидното майсторство на Кучков 
да разкрива природата, нейната 
красота в богатството на плодоро-
дието. Всеки натюрморт е послание, 
преклонение и любов към земните 
дарове. Нежното съприкосновение с 
формите и предмета, композицията 
и съчетанието на цветовете, свет-
лината и сянката върху платното ни 
правят близки с живата природа и 
придават особена сила и свежест на 
неговите натюрморти. 

Картини има почти по целия свят. 
Иначе Евгени не е от най-продуктив-
ните художници. Защото трябва и 
хляба да си вади, пък и, както често 
се случва, творецът е по-уважаван, 
търсен и известен вън от родния си 
край. Каквито талантливи художници 
и скулптори, признати и в чужбина, 
е имало и преди в Мездра. Но това 
стои вън от неговото внимание на 
съзидател и творец. 

Трудно е да се обхване едно пре-
красно творчество за период от над 
40 години. Но безспорно е, че Евгени 
Кучков носи самобитността на талан-
та, собствен почерк и стил, и, което е 
най-важното - отношение към хората 
и родния си край, пред които худож-
никът се прекланя и вече толкова 
години претворява, за да ги остави 
на бъдните поколения. 

Страхил Горанов

XVI НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР 
„ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО“

Време и място на провеждане: 29 май 2022 г. (не-
деля) - 10:00 ч. - Туристически комплекс „Дядо Йоцо 
гледа” - с. Очиндол, община Мездра 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪБОРА: 
• Националният фолклорен събор „Де е българското” 

се организира от Община Mездра. 
• Целта на събора е да даде възможност за сценична 

изява на изпълнители,  представящи фолклорното богат-
ство и уникалност на своя регион. 

• В събора могат да вземат участие: 
- Певчески групи и индивидуални изпълнители; 
- Танцови групи и индивидуални изпълнители; 
- Инструментални групи и индивидуални изпълнители. 
• Времетраене на изпълненията: на групите - до 10 

мин., а на индивидуалните изпълнители - до 6 мин. 
• Заявки за участие се приемат до 10 май на адрес: 
гр. Мездра 3100, област Враца, ул. „Христо Ботев“ 

№27, Община Мездра, стая 303, Отдел „Култура, 
спорт и туризъм” или на e-mail: deebulgarskoto@abv.
bg. Лице за контакти: Петко Котларски, тел. 0887 
514 481. 

• За всеки индивидуален участник или група се попъл-
ва отделна заявка. 

• Всяко читалище може да участва с до двама изпълни-
тели в жанр. 

• Разходите за път и храна са за сметка на участниците. 
• На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти. 
• В събора могат да разкрият сергии майстори на худо-

жествените занаяти. 
• Община Мездра си запазва правата за видеозаснемане 

и звукозапис.
• До 20 май на участниците ще бъде изпратена програ-

мата на събора. 
• Заявка за участие в събора може да изтеглите от офи-

циалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/ 

XI НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН 
КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ 
„ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА“

Община Мездра, Съюзът на българските писатели и Туристиче-
ски комплекс „Дядо Йоцо гледа” обявяват XI Национален лите-
ратурен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа” на тема: „Мина-
лото, настоящето и бъдещето на нашата Родина”. 

Регламент на конкурса: 
• Конкурсът е анонимен. 
• Право на участие в него има всеки български гражданин, на-

вършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за аноним-
ност - неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. 

• Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко плик-
че, което съдържа данните за автора, се изпращат в голям пощен-
ски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора. 

• Всеки автор може да участва с един разказ (формат - до 5 стра-
ници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14). 

• Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техниче-
ските изисквания на конкурса, отпадат от класирането. 

• Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, 
няма да бъдат награждавани. 

• Разказите се изпращат до 31 май 2022 г. на адрес: гр. Мездра 
3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” 
№27, стая 304, за литературния конкурс „Дядо Йоцо гледа”. 

• Отчитането на конкурса ще стане на 25 юни 2022 г. 
• Ще бъдат връчени следните награди: І награда - 800 лв., ІІ на-

града - 600 лв., III награда - 400 лв., поощрение - 200 лв. 

Художникът Евгени Кучков с ретроспективна изложба

„МИГОВЕ КРАСОТА“ ПРЕЗ ОБЕКТИВА НА МАРИЯ
В навечерието на Великден в Община Мездра беше открита 

самостоятелна изложба „Мигове красота“ - художествена фо-
тография на Мария Цолова. Експозицията включва 14 цветни 
и черно-бели снимки на авторката, която работи като инкаса-
тор в „ЧЕЗ Електро България“. Сред тях преобладават природ-
ни пейзажи и фотоси на изоставени стари къщи, които обекти-
вът на Мария е уловил в различни селища от Искърския край 
- Лютиброд, Оселна, Царевец, Струпец, Бовска Габровница... 
Изложбата допълват кадри, запечатили уникалния мигове от 
микросвета на растенията и насекомите. 

„Названието на експозицията - „Мигове красота“, е много 
сполучливо избран наслов за тази фотографска колекция, каза 
при откриването на изложбата Светла Дамяновска, уредник 
на Градската художествена галерия. Всяка снимка е като про-
блясването на светулка - трае един миг, но разпръсква мрака 

и стопля сърцето. Мигът отминава, красотата помръква, но 
отново засиява със следващия изгрев, с превъртането на коле-
лото на живота.“ 

„Повечето от тези снимки съм направила, докато съм била 
на работа, сподели Мария. Защото моята работа е такава - да 
обикалям по селата. Една част от тях пресъздават реалността, 
каквато е в момента в по-малките населени места: те са обез-
людени, къщите се рушат… За съжаление, такава е съвремен-
ната действителност в доста села у нас.“ 

Това е 11 самостоятелна изложба на Мария Цолова, която се 
занимава с любителска фотография още от ученическите си 
години. Предходните й експозиции са „Художествена фото-
графия” (2007), „Пейзажи” (2008), „Авторска фотоизложба” 
(2009), „Зима в обектива” и „Децата на Мездра” (2010), „Сезо-
ни” и „Есен” (2011), „Четирите годишни времена” (2016), „Фо-
то-графики” (2017) и „Нашата България - красива и забравена” 
(2018).


	08_2022_str1
	08_2022_str2
	08_2022_str3
	08_2022_str4

