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МЕЗДРА, 3 - 17 ЮНИ 2021 г.

НАГРАДИХА ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ И НАГРАДИХА ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ И 
ЗАСЛУЖИЛИ УЧИТЕЛИЗАСЛУЖИЛИ УЧИТЕЛИ  

24 МАЙ

Десетки жители и гости на Моравица се събраха на Летни Никулден - 22 май 
по стар стил, за да отбележат заедно Деня на селото. По този повод в двора 
на ОУ „Васил Кънчов“ официално беше открита детска и фитнес площадка. 
Тя е изградена по Проект „За по-красива и приветлива среда за отдих, спорт 
и забавление за децата и общността в с. Моравица“, реализиран от Кметство 
Моравица със средства по Програма РОМАКТ на Европейската комисия и на 
Съвета на Европа, както и с финансовата подкрепа на Община Мездра. 

Честването на празника започна с водосвет, отслужен от енорийския све-
щеник Дилян Иванов, след което кметът на Мездра Иван Аспарухов и кметът 
на Моравица Росен Ценов прерязаха лентата на новата придобивка. Сред 
гостите на тържеството бяха също председателят на Общинския съвет Яна 
Нинова, Алекс Райкова - фасилита̀тор, и Багрян Максимов - регионален ко-
ординатор на Програма РОМАКТ, общински съветници, кметове и кметски 
наместници на села. 

По-сетне отец Дилян освети овчия курбан за здраве и берекет на селото, 
дарен от кмета на Моравица и приготвен от майстора готвач Тихомир Благоев.

 

„Изключително съм радостен като виждам този пълен двор - толкова много 
хора, толкова много деца на едно място, каза в приветствието си към присъст-
ващите Росен Ценов. Пожелавам ви да сте живи и здрави, да се подкрепяте 
и да си помагате. И най-важното: всички заедно да градим нашия общ дом 
- Моравица.“ 

В знак на благодарност за оказаната подкрепа при изграждането на новата 
площадка, както и при реализирането на други местни инициативи,  Ценов 
връчи на кмета на Мездра благодарствено писмо и благодари на всички, под-
помогнали реализирането на проекта. 

„Когато се хванем ръка за ръка, не се делим и работим заедно - нещата 
се случват, подчерта от своя страна Иван Аспарухов и допълни, че Община 
Мездра ще продължи да подкрепя всяка една полезна за местната общност 
инициатива. 

За празника на Моравица на сцената се изявиха възпитаници на местния 
филиал на Детска градина „Роза“ и ученици от ОУ „Васил Кънчов“, танцьори 
от Ансамбъл „Мездра“ и от Фолклорен танцов клуб „Луд Гидия“, Смесена фол-
клорна група „Морава“ и Фолклорна група „Славей“, народните певици Пенка 
Гергова и Михаела Христова, младите вокални изпълнители от Сдружение 
„Новото поколение на талантите“ Данита Павлова, Тереза Стоянова и Ева 
Христова, поетесите Дарина Цветкова и Иванка Гьонова, оркестър „Дар“ и др. 

ДЕНЯТ НА МОРАВИЦА 

По случай Деня на светите 
братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просве-
та и култура и на славянската 
книжовност - 24 май, Общи-
на Мездра награди с грамо-
ти и финансови поощрения 
114 ученици за постигнати 
от тях успехи през учебната 
2020/2021 г. на международно, 
национално и регионално ниво 
в областите „Наука и техника“, 
„Спорт“, „Изкуство и култу-
ра“. 46 от тях са от ОУ „Христо 
Ботев“, по 23-ма от СУ „Иван 
Вазов“ и от ИОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“, 9 от СУ „Св. 
Климент Охридски“ - Зверино, 
10 от Център за подкрепа за 

личностно развитие (ЦПЛР) и 
3 от Сдружение „Новото поко-
ление на талантите“. 

Групови награди за творче-
ски и спортни постижения 
през тази учебна година полу-
чиха ВГ „Детски свят“, мажо-
ретният състав, група „Худо-
жествено слово“ и футболните 
отбори, родени през 2007-ма и 

2010 г., от ЦПЛР, ВГ „Wings” 
и „Little Wings“, Танцовите 
формации „Keep it Real” - Mini 
Kids, 10-12 г. и 15-18 г. от „Но-
вото поколение на талантите“, 

Клуб „Приятели-добровол-
ци на БМЧК 2016“ при ОУ 
„Христо Ботев“ и ИОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, Клуб 
„БМЧК и приятели на Искър-
ското дефиле“ и Клуб „Творил-
ница“ при СУ „Св. Климент 
Охридски“ - Зверино, Детски-
ят танцов състав „Мездренче“ 
при НЧ „Просвета 1925“. 

Специални плакети за ця-
лостен принос в развитието на 
образованието бяха връчени на 
14 педагози, пенсионирали се 
през изминалата учебна годи-

на: Анжела Пелова, Йорданка 
Пешевска, Николина Цвет-
кова, Татяна Томова и Юлия 
Иванова (ИОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“), Валентин Ива-
нов, Катя Йотова и Мая Кръс-
тарска (ОУ „Христо Ботев“), 
Даринка Кузовска (СУ „Иван 
Вазов“), Диана Казашка (ОУ 
„Васил Кънчов“ - Моравица), 

Сашка Иванова (ПГ „Алеко 
Константинов“), Зоя Цветко-
ва и Людмила Гачовска (ДГ 
„Мир“) и Илияна Прокопиева 
(ДГ „Роза“). 

„Днес е особен празник, кой-
то ние, българите, имаме при-
вилегията да празнуваме, може 
би, единствени в света. Това е 
празникът на Духа, празникът 
на Светлината, каза в привет-
ствието си кметът на Мездра 
Иван Аспарухов. 

Искам да изразя своята благо-
дарност към нашите учители - 
тези, които държаха навремето 
ръцете ни и ни научиха да пи-
шем българските букви. Искам 
да благодаря на днешните пре-
подаватели, които са на фрон-
та на образованието и държат 
ръцете на прекрасните ни деца. 
Искам да задължим сегашните 
деца по същия начин да държат 
ръцете на техните деца и внуци 
- да ги научат на тези знаци, за 
да пребъде нашата азбука. 

Този празник е уникален - 
уникален е, защото поддържа 
Искрата. Искрата на българщи-
ната. А тази искра притежава 
огромна сила, тя притежава 
силата да запали Огъня. И този 
Огън непременно ще бъде запа-
лен. Този Огън ще бъде запален 
за нашата просвета и култура, 
за българския дух, за да можем 
отново да тръгнем към нашето 
Възраждане. Честит празник!“ 

Празнична литературно-му-
зикална програма по повод 
24 май изнесоха възпитаници 
на градските детски градини 
„Детелина“, „Роза“, „Мир“ 
и „Слънчице“, както и ДТС 
„Мездренче“.

„МЕЗДРА РОК ФЕСТ 2021”„МЕЗДРА РОК ФЕСТ 2021”

След петгодишно прекъсване, в 
разгара на Празниците на културата 
„Мездра - май 2021“ беше възродено 
още едно емблематично събитие за 
нашия град през периода 2011-2015 г. 
- „Mezdra Rock Fest“. Мотото на тазго-
дишното, шесто издание на фестивала 
бе „Заедно срещу войната на пътя“. За 

пръв път той беше предхождан от мо-
тошествие по улиците на гр. Мездра. 

Събитието се осъществи с финан-
совата подкрепа на Община Мездра, 
главен организатор бе Райна Ангелова 
- Хубавата Джиджи, а спомоществова-
тели - Пивоварен завод „Леденика“ и 
Строителна борса „Тениди“. 

В прохладната вечер на 22 май на 
откритата сцена на пл. „България“ 
„забиха“ легендите на българския рок 
Милена Славова и Васко Кръпката. 
Партнираха им хеви метъл и рок бан-
дите „Catorga” от София, „Roadwire“ и 
„Oldenwood“ от Враца. 

Както си му е редът, чак до след по-

лунощ на площада се вихри луд купон, 
изпиха се несметни количества бира, 
а почитателите на „твърдата” музика 
се кефиха на култови парчета на учас-
тниците във феста. After party-то, което 
продължи до ранни зори, разбира се, 
беше в знаковата дискотека Dance 
Club „Royal“.



Събития 2

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

3 - 17 ЮНИ 2021 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА ЩЕ РАЗКРИЕ ОБЩИНА МЕЗДРА ЩЕ РАЗКРИЕ 
ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Община Мездра спечели 
Проект „Център за обществена 
подкрепа и Дневен център за 
подкрепа на деца с уврежда-
ния и техните семейства в Об-
щина Мездра“ по Процедура 
BG05M9OP001-2.019 „Продъл-
жаваща подкрепа за деинсти-
туционализация на децата и 
младежите - Етап 2 - предоста-
вяне на социални и интегрирани 
здравно-социални услуги за деца 
и семейства - Компонент 1“ на 
ОП „Развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020 г. Проектът е 
на обща стойност 1 783 092,68 
лв., от които 1 515 628, 78 лв. 
европейско финансиране и 267 
463,90 лв. национално съфинан-
сиране, а срокът за неговото из-
пълнение - 30 месеца. 

Основна цел на проекта е оси-
гуряване на подкрепа за продъл-
жаване на процеса по деинститу-
ционализация чрез реализиране 
на модели за качествена алтер-
нативна грижа за деца, настане-
ни в институции, вкл. за деца с 
увреждания и деца с потребност 
от постоянна медицинска грижа, 
гарантираща им живот в семей-

на среда и равен достъп до ус-
луги за социално включване на 
територията на община Мездра. 

Чрез реализирането на проекта 
Община Мездра ще разкрие две 
нови социални услуги: 

1. Дневен център за подкрепа 
на деца с увреждания и техни-
те семейства (ДЦПДУТС). Той 
ще предоставя комплекс от дей-
ности и грижа в общността за де-
цата с увреждания, с които ще се 
осигурят условия за тяхното об-
служване през деня, отговарящо 
на потребностите им. Ползване-
то на  социалната услуга ще даде 

възможност на родителите на 
деца с увреждания да се включат 
активно в обществения живот, да 
се реализират професионално, а 
така също да получат професио-
нална подкрепа и помощ в гри-
жата за техните деца. Дневният 
център ще бъде с капацитет 30 
места за целодневна и почасова 
грижи за деца с увреждания до 
18-годишна възраст и 60 консул-
тативни услуги. 

2. Център за обществена под-
крепа (ЦОП). Той ще предоста-
вя комплекс от социални услуги, 
предназначени за деца и семей-

ства, с цел предотвратяване на 
изоставянето на децата и наста-
няването им в специализирани 
институции, превенция на на-
силието и отпадане от училище, 
деинституционализация и ре-
интеграция на деца, обучение в 
умения за самостоятелен живот 
и социална интеграция на деца 
от институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
оценяване, обучение и подкрепа 
на приемни родители и осинови-
тели, консултиране и подкрепа 
на деца с поведенчески пробле-
ми и прояви. Центърът ще бъде 
с капацитет 100 консултативни 
случая, като в него ще се осигу-
ряват услуги и за спешен прием 
на деца или деца и родител/лица, 
които полагат грижи за детето в 
случай на кризисна ситуация - 4 
места за спешно настаняване. 

В двете социални услуги ще  
бъде извършен подбор и назна-
чен квалифициран персонал и 
специалисти за обезпечаване ка-
чественото предоставяне на со-
циалните услуги: в ДЦПДУТС 
- 12 служители и в ЦОП - 20 слу-
жители.

Най-голямото учебно за-
ведение в община Мездра 
- Средно училище „Иван 
Вазов”, изпрати официал-
но Випуск 2021. През тази 
учебна година 12-годишния 
курс на обучение в гимнази-
ята успешно завършват 46 
зрелостници. 18 oт тях се 
дипломират в Профил „Ин-
формационни технологии“ 
(XII „а“ клас) с класен ръко-
водител Петя Антонова, 18 
- в Профил „Хуманитарен“ 
(XII „б“) с класен ръково-
дител Христо Иванов и 10 

- в Профил „Технологичен“ 
- Туризъм“ (XII „в“ клас) с 
класен ръководител Гергана 
Иванова-Костова. 

„Бъдете отговорни и до-
стойни хора, с топли сърца, 
толерантни и трудолюбиви, 
каза в приветствието си към 
зрелостниците директорът 
на мездренската гимназия 
Мариела Горанова. Превър-
нете трудностите в победи, 
а мечтите си в реалност. Не 
се отказвайте от тях, защото 
мечтите са вашите криле. 
Имате ли Мечти и Цел, ще 

намерите Пътя! Успехът се 
крие в самите вас! Вървете 
смело и решително напред! 
На добър час!“ 

Специални послания към 
своите учители и съучени-
ци отправиха зрелостници-
те Мария Борисова, Надя 
Григорова, Цветина Вачева, 
Ива Пламенова, Цветелина 
Цекова и Иван Николаев. 
„Днес сме изпълнени с меч-
ти да покорим света, споде-
ли Мария Борисова. Имаме 
много копнежи без имена, 
неизречени желания, изриг-
ващи пориви. Но през целия 
си живот ще поглеждаме 
назад, защото там, между 
светлите стени на нашата 
класна стая, завинаги оста-
вяме частица от себе си…“ 

За финал в небето над 
Мездра полетяха 46 разноц-
ветни балони, а градът мно-
гократно беше огласен от 
емблематичното отброяване 
от 1 до 12. Абитуриентският 
бал на Випуск 2021 на СУ 
„Иван Вазов“ се състоя на 
24 май в Хотелски комплекс 
„Ариел“.

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС 
НА ЯВОР ВИТАНОВ 

Роденият във врачанското село О̀сен художник Явор Витанов, който от близо три 
десетилетия живее и твори във Варна, подреди самостоятелна изложба живопис в 
Мездра. Творецът гостува в нашия град за втори път - първият беше през 2010 г. 

Експозицията включва 11 маслени платна: 10 морски и природни пейзажи, нарису-
вани в типичния за автора експресивен стил - „Черноморски бряг - червените скали“, 
„Река Камчия“, „Рибари - завръщане“, „Последната и първата вълна“, „Калиакра - ти-
хата вода“ „Черноморски бряг“, „Мотив от Кова̀чевица“, „Пейзаж от Стара планина“, 
„Дългият път“ и „Природа - планински пейзаж“, както и натюрмортът „Слънчогледи“. 
Обединява ги мистичното преклонение пред Твореца, Природата и Родината, което 
струи от всеки негов щрих. 

„Светът в картините на Витанов е място, където времето е спряло - улици, мегда-
ни и огради, фасади на стари къщи, дворове, дувари и порти, воденици, пейзажи от 
Врачанския Балкан, Родопите, Черноморието…, подчерта при откриването на излож-
бата Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно наследство и религиозни дейности“ 
в Община Мездра. Битът на българина и съхранението на ценностите му винаги са 
били в центъра на вниманието на художника. Витанов остава верен на себе си и на 
своя стил да се докосва до възрожденските пейзажи, които събуждат националната 
ни гордост. Поклонът към морската тематика също оставя трайна следа в творческата 
му биография.“ 

„Явор е от онези художници, които можем да намерим в червената книга на изчез-
ващите български артисти, казва за него известният варненски художник и галерист 
Валерий Пощаров. Като начин на изповядване на живота и таланта, като стил на жи-
тейско и артистично поведение, като цялостна философия. Аскетичен на вид, бохем 
по душа, той върви по пътя си тихо и ненатрапчиво, встрани от суетата и парадния 
шум, често с бремето на несгоди и лишения, но винаги позитивен и великодушен към 
околните.“ 

„Не се дразня, че хубавите неща, както вярно казва поговорката, стават бавно. Добре, 
че все пак стават, споделя Явор Витанов. Ядосвам се, че лошите работи се случват 
много бързо. Докато се обърнеш и нещастието те сполетяло. За миг можеш да се на-
раниш, а лечението след това да бъде дълго, мъчително и скъпо. Достатъчно е да се 
докоснеш до заразно болен и да те прихване. Обратното е невъзможно. Тоест, болен 
да се докосне до здрав и в миг да оздравее. 

Да вземем най-великото творение на природата - човека. Колко време, усилие и труд 
са му необходими, за да изгради едно честно име, един добър авторитет! И понякога 
колко малко е нужно, за да рухне този авторитет, да се очерни доброто име. Да надник-
нем в приятелството, което Аристотел определи като цвета на човешкото общуване. 
Много време е необходимо да наречеш един човек приятел. И толкова малко понякога 
трябва, за да се убедиш, че не е бил истински приятел. Да влезем в основната клетка на 
обществото. И тук народът е категоричен. Да направи от момченцето си мъж и човек, 
на добрата майка са нужни поне двадесет години. Лошата тъща може да ошашави 
същия този мъж за половин час. И в самото общество е така. 

Ето защо много ми се иска да сменим скоростта на доброто и злото. На хубавото и 
лошото. Поне там, където можем - в приятелството и семейството.“

РЕЙТИНГ НА АКТИВНАТА 
ПРОЗРАЧНОСТ 

Община Мездра е на 27-о място от всички 265 общини в Република 
България (без новосъздадената Община Обзор) в Рейтинг на активната 
прозрачност 2021 на органите на местно самоуправление. Това показват 
резултатите от проучване на Програма „Достъп до информация”. Целта 
на проучването е да се оцени как органите на властта изпълняват задъл-
женията си по Закона за достъп до обществена информация и по други 
нормативни актове за активно публикуване на информация в интернет, 
отговарят ли и как на заявления за достъп до информация по електронен 
път, подобрява ли се финансовата и бюджетната прозрачност на институ-
циите в страната и т. н.

Нивото на прозрачност на общините е оценено с точки по 97 индикатора. 
Особено внимание е отделено на секцията „Достъп до информация“, тъй 
като тя дава най-обща информация на гражданите, които искат да намерят 
някакъв документ в страницата на съответния орган на власт - как да го 
направят, към кого да се обърнат, кой се занимава с това и пр. Единстве-
ният допълнителен индикатор тази година е информация относно мерките 
срещу Covid-19.

Община Мездра е събрала 81.8 т., при възможен максимум 96.2 т., което 
я нарежда на 27-о място сред общините у нас. Спрямо миналата година, 
когато заемаше 35-о място, Мездра се е изкачила с 8 позиции. Най-предно 
класиране общината регистрира през 2012 г., когато зае престижното чет-
върто място, а най-незавидно през 2017 г. - 163-о място. 

Най-предна позиция сред 10-те общини във Врачанска област за-
ема Община Борован, която е на 22-о място. Следват: Мездра - 27-
о, Бяла Слатина - 40-о, Криводол - 41-о, Козлодуй - 63-о, Враца - 73-о,  
Роман - 74-о, Хайредин - 144-о, Оряхово - 150-о и Мизия - 165-о.

СУ „ИВАН ВАЗОВ” ИЗПРАТИ ВИПУСК 2021 

НОВИ СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
Служители на ОбП „Чистота“ започнаха поетапна подмяна на 

съдовете за твърди битови отпадъци в града. За целта Община 
Мездра закупи 70 броя пластмасови контейнери тип „Бобър“ с 
вместимост 1 100 литра и 200 броя индивидуални пластмасови 
кофи за смет, произведени в Австрия. 

 По предварително изготвен график най-напред бяха подме-
нени старите метални съдове в централната градска част. Нови 
контейнери са поставени и в останалите квартали, където е не-
обходима подмяната на съдовете за смет, които са амортизирани. 
Подмяната стартира от ул. „Христо Ботев“ и „Петко Славейков“, 
а впоследствие обхвана ул. „Ал. Стамболийски“, „Янко Са-
къзов“, „Патриарх Евтимий“ и др. 

След като бъдат ремонтирани и дезинфекцирани, старите ме-
тални контейнери ще бъдат разпределени по селата, като с при-
оритет ще бъдат разположени в планинските селища - Очиндол, 
Зверино, Игнатица и т. н. 

Община Мездра призовава гражданите да не изхвърлят в 
новите пластмасови контейнери и кофи пепел, сгурия, угар-
ки от цигари и други лесно запалими вещества, растителни 
и строителни отпадъци, отпадъци за рециклиране, текстил 
и опасни отпадъци! 
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„КОХОНЕС ГРАНДЕ“ СПЕЧЕЛИ „КОХОНЕС ГРАНДЕ“ СПЕЧЕЛИ 
ТУРНИРA НА МАЛКИ ВРАТИ ТУРНИРA НА МАЛКИ ВРАТИ 

В следващите дни рожденици са: 
• Валентин Вълчев, председател на  НЧ „Просвета 
1925“ - Мездра - на 8 юни, 
• Любен Костов, спортен деятел - на 8 юни, 
• Инж. Десислава Гешева, гл. експерт „Информацион-
ни технологии и системи“ в Община Мездра - на 12 
юни, 
• Мая Митева, кинезитерапевт - на 12 юни, 
• Тодор Тодоров, бивш военен - на 12 юни, 
• Венцислав Горанов, бизнесмен - на 14 юни, 
• Генади Събков, общински съветник - на 16 юни

„Кохонес гранде“ стана 
победител в 20-ото, юби-
лейно издание на турнира 
по футбол на малки врати, 
организиран от Община 
Мездра. На финала момче-
тата на „старшията“ Влади-
мир Найденов се наложиха 
над „Локо Футбол“ с 3:2 и 
за пръв път триумфираха в 
спортната надпревара, тра-
дицията за чието провежда-
не датира от 2001 г. С хетт-
рик за „Кохонес гранде“ във 
финалния двубой се отличи 
Симон Николов, а за „Локо 

Футбол“ се разписаха Иван 
Аспарухов-младши и Ралин 
Тодоров. 

Съставът на тазгодишни-
те шампиони в общинския 
мини Мондиал, които пос-
ветиха титлата на легендата 
на „Локомотив“ (Мездра) 
Валентин Пешунов-Ва-
льока: Иван Тончев, Деян 
Петров, Симон Николов, 
Александър Сайков (кап.), 
Цветослав Ценов, Георги 
Иванов, Иван Христов, Ге-

орги Минчев, Денис Мар-
ков, Славчо Костов и Йор-
дан Тонов. 

В мача за бронзовите меда-
ли „Неудобните“ победиха 
„Моравица“ с 8:7 след из-
пълнение на дузпи (в редов-
ното време 4:4). По два гола 
за моравчени отбелязаха 
Стамен Атанасов и Кристи-
ан Кътов, а за „Неудобните“ 
вкараха Искрен Банински, 
Любослав Тодоров, Ваклин 
Николов и Константин Ве-
линов. При изпълнението 
на дузпите точни за „Неу-
добните“ бяха Любослав 
Тодоров, Искрен Банински, 

Дилян Маринов и Томислав 
Тодоров, както и Алексан-
дър Миков, Цветомир Ценов 

и Кристиан Кътов за „Мора-
вица“. Пропуски направиха: 
Стамен Атанасов, Ивай-
ло Цонков и Росен Ценов 
(„Моравица“), Константин 
Велинов и Ваклин Николов 
(„Неудобните“). 

Призьорите в турнира по-
лучиха купи, грамоти и па-
рични награди, които им бяха 
връчени от кмета на Мездра 
Иван Аспарухов. За най-до-
бър вратар беше определен 
Цветомир Николов-Цако 
(„Локо Футбол“), голмайстор 
на турнира с 8 точни попаде-
ния стана Симон Николов 

(„Кохонес гранде“), а отли-
чието за феърплей заслужи 
тимът на Община Мездра. 
Със специални грамоти си 
тръгнаха най-възрастният 
състезател - 66-годишният 
Иван Митрински-Комуниста 
(„Моравица“), реферът на 
турнира Румен Каменов - за 
обективно съдийство, и кан-
дидат-майсторът на автого-
ла Павел Петров („Община 
Мездра“) - за най-атрактивно 
изпълнение.

ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“ ПОБЕДИ ВЪВ ФУТБОЛНИЯ ТУРНИР
Отборът на ДГ „Слънчи-

це“ спечели традиционния 
турнир по футбол между 
детските градини, органи-
зиран от Община Мездра 
по случай Деня на българ-
ския спорт и професиона-
лен празник на работещите 
в сферата на спорта - 17 
май. Спортната надпрева-
ра, която се проведе на из-
куствения терен на град-
ския стадион „Локомотив“, 
е от програмата на 47-мите 
Празници на културата 
„Мездра-май“. 

На финала тимът на ДГ 
„Слънчице“ се наложи над 
трикратния победител в 
турнира  - ДГ „Мир“, с кла-
сическото 3:0 и заслужи 
златните медали. На трето 
място се нареди форма-
цията на ДГ „Роза“, която 
срази тази на ДГ „Детели-
на“ с 6:1. В груповата фаза 
ДГ „Слънчице“ разгроми 
ДГ „Детелина“ с 11:0, а ДГ 
„Мир“ спечели срещу ДГ 
„Роза“ с 4:1. 

Всички деца участници в 
турнира получиха медали 
и шоколади, а всеки отбор 
- купа, футболна топка и 
грамота. Победители в пре-
дишните четири издания на 
спортната надпревара са: 
през 2016,-а, 2017-а и 2019-
а г. - ДГ „Мир“, а през 2018 
г. - отново ДГ „Слънчи-
це“. Поради пандемията от 
Covid-19 миналата година 
турнирът не се проведе.    

ОУ „Христо Ботев“ триумфира в петото издание на 
лекоатлетическия турнир „Най-добритe” за ученици 
от I до IV клас, който се проведе в Мездра. Възпита-
ниците на учителя по физическо възпитание и спорт 
Цветелина Цинцарска събраха най-много точки в от-
борното класиране и за втори път, след 2015 г., спече-
лиха съревнованието. 

В турнира взеха участие 24 подрастващи атлети от 
ОУ „Христо Ботев”, СУ „Иван Вазов” и ИОУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, разделени в две възрастови гру-
пи: I-II и III-IV клас. Всеки школски отбор беше със-
тавен от по 8 състезатели - по едно момче и момиче 
от четирите класа в начален етап на обучение. Те се 
съревноваваха в три дисциплини. Първокласниците и 
второкласниците премериха сили в спринта на 40 м, 
скок от място и бягане на 80 м, а третокласниците и 
четвъртокласниците - в спринта на 60 м, скок на дъл-
жина и 200 м. 

Най-много точки - 84, събра формацията на ОУ 
„Христо Ботев“, следвана от тази на СУ „Иван Вазов” 
със 76 т. и на ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с 52 т. 
Всички отбори получиха купи, медали и грамоти. 

Трикратен победител в турнира - през 2016-а, 2017-
а и 2018 г., е ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“, а през 
2019-а и 2020 г. лекоатлетическата надпревара не се 
проведе.

ПЕТИ ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ 
ТУРНИР „НАЙ-ДОБРИТE”
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Ф о т о е с к и з

Краезнание

ЗА ИМЕТО НА СЕЛО КАЛЕН 
Продължава от миналия брой 

Турски документи за с. Кален 
За периода на турското владичество в българските земи са намерени редица ос-

мански документи, изписани на османо-турски език, които се съхраняват в Национал-
ната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. В тях село Кален е посочено по различни 
поводи. 

Най-ранното споменаване на с. Кален е в регистър за тимари от средата на ХV в. 
(1430 г.) в Никополския санджак, документ №265, л. 8, с. 48: „Тимар на Али, син на 
Бехадър. Владее го и участва във военните походи. Село Кален: (ханета) домакинства 
- 39, вдовици - 2, приход - 4446 акчета.” 

Следващ по хронология документ е от третата четвърт на XV в. (1455 г.). В опис на 
хасовете и тимарите в Софийско и Самоковско е посочено, че в хаса на бейлербея 
влиза и село Студена. В него именно е посочен „синът на Кире от село Кален”. 

Другото споменаване на село Кален е в документ от 1465 г. Това е опис на хасовете, 
зиаметите и тимарите в Никополския санджак. Отново в тимара на Али, син на Беха-
дър, е записано и с. Кален с 39 християнски домакинства и 2 домакинства на вдовици, 
със задължение да плащат на спахията годишно 4446 акчета. 

Повече данни за с. Кален се срещат в описите на войнуците. Така в официален ре-
гистър за казата Враца от януари 1548 г. са описани войнуците и ямаците, подчинени 
на сераскера Сипах Мехмед, като са посочени войнуци в селата: Камено поле, Радо-
вене, Кунино, Горна Бешовица, Долна Бешовица, Старо село, Борован, Моравица, 
Цаконица, Влашко село (дн. Царевец), Типченица, Вировско, Кален и Върбешница. В 
Горна Бешовица е записан войнук Стан, син на Лоле, а негов ямак бил Продан, син на 
Добро от село Кàлна (Кален), който притежавал ниви 15 дюнюма (един дюнюм е равен 
на 920 кв. м.) и 2 дюнюма лозя. 

Много повече данни съдържа един откъс от регистър от втората половина на XVI 
в. за войнуците от Търновско, Севлиевско и Врачанско. На сераскера Мустафа били 
подчинени следните войнуци и ямаци от с. Кален, Врачанско, разпределени в четири 
групи: ямак Стойчо, син на Драгул, който притежавал ниви 12 дюнюма, лозя - 3 дюню-
ма и хармани - 2 дюнюма. Негов войнук е Сенко, син на Манчо от Горна Бешовица, 
с ниви - 19 дюнюма, лозя - 3 дюнюма, хармани и зеленчукови градини - 2 дюнюма; 
войнук (повредено), син на Джерман от Кален, с ниви 12 дюнюма, лозя - 3 дюнюма, 
хармани и зеленчукови градини - 2 дюнюма; ямак към него е Илия, син на Стоян от 
Кален с ниви - 12 дюнюма, лозя - 3 дюнюма, хармани - 2 дюнюма. 

От цитирания регистър е видно, че се формират поколения войнуци във войнушките 
села. Така в с. Кален четиримата братя Никола, Дойчин, Иван и Стайко, синове на 
Драган, са били зачислени във войнушките списъци. През 1526 г. във Врачанско е 
имало 238 войнугански къщи срещу 868 - на раята.

Доста сведения за войнуци и ямаци от с. Кален се срещат и в един силно повреден 
ръкопис от първата половина на XVIII в., в който се споменават почти всички околни 
села: Камено поле, Боденец, Кунино, Цаконица, Кален, Горна Бешовица, Лепица, Ца-
ревец, Старо село, Паволче, Вировско и др. На сераскера Ахмед, синът на Селимна, 
били подчинени: войнук Ялман, син на Кърло от село Кален, Врачанско, ниви - 15 
дюнюма, лозя - 3 дюнюма, хармани и зеленчукови градини - 2 дюнюма; ямаци - Никола 
Въренчо от с. Кален. Ниви - 15 дюнюма, лозя - 3 дюнюма, хармани - 2 дюнюма; ямак... 
(данните не са нанесени). 

В същия документ, на л. 3, е записано с. Ефляк (Царевец), спадащо към Ивраджа 
(Враца), към споменатия сераскер, войнук Михно, син на Братан от село Кален с ниви 
- 15 дюнюма, лозя - 3 дюнюма, хармани и зеленчукови градини - 2 дюнюма. Ямаци към 
него: Стоян, син на Илия от Кален с ниви - 15 дюнюма, лозя - 3 дюнюма, хармани и 
зеленчукови градини - 2 дюнюма. 

На л. 5-б е записано село Ку... (тук листът е откъснат), спадащо към Рахова, към 
споменатия сераскер, войнук... Ямаци към него: Стойо Драган от с. Кален, с ниви - 15 
дюнюма, лозя - 3 дюнюма, хармани и зеленчукови градини - 2 дюнюма. 

По-нататък в цитирания документ, на л. 7-б, е записано: с. Търнава, спадащо към 
Пилевне (Плевен), владение на споменатия сераскер Ахмед, син на Селимна, войнук: 
... (листът е повреден). Ямаци към него: Рашо, син на Кален, с ниви - 15 дюнюма, 
лозя - 3 дюнюма, хармани - 2 дюнюма, и Стоян, син на Велчо (и двамата от с. Кален), 
с ниви - 15 дюнюма, лозя - 3 дюнюма, хармани и зеленчукови градини - 2 дюнюма.

В турските регистри за войнуците в с. Кален съществува още едно сведение (сигн. 
Ф 29, а. е. №165 от 1715 г.), което гласи: „В с. Кален, смесено с тимар. Бащини няма. 
Испенджии оженени - 10 души, аскенджии (ергени) сами - 5. Равностойни на десятъка 
върху добива на войнугани - 10 души.” През тази година османската власт отменила 
съществуващите дотогава данъчни облекчения за редица села във Врачанско, като 
обложила войнуците със същите задължения, както и останалата рая. От този именно 
регистър става ясно, че дотогава населението на селото било смесено, т. е. една част 
от жителите му била войнуци и ямаци, а останалите - обикновена рая. 

Посочените документи представят Кален като село със значителен брой войнуци, 
и то за един продължителен период - близо три века. За това, че Кален е било срав-
нително голямо войнушко село, свидетелства и фактът, че доста войнуци от селото 
са били записани освен като войнуци, числящи се към родното си село, и като ямаци, 
записани в групи на други села, близки и по-далечни. 

От изложеното дотук става ясно, че с. Кален е регистрирано като селище, спадащо 
към военно-ленната феодална система на Османската империя, част от населението 
на което се е ползвало с някои привилегии, които посочихме. 

Ако се опитаме да представим една конкретна, точна и вярна демографска картина 
на с. Кален, не би ни се удало поради следната причина: 34 или 39 джизие-ханета, 
всяко от които обхваща средно по 10-15 домакинства, са плащали всичко: извън-
редните данъци, наред с данъците по Шериата. Извън тях е бройката на войнуците, 
които не плащат тези данъци. Поради своя специален статут те са освободени от 
„извънредните” данъци, но плащат данъците по Шериата. Те са записани в специален 
регистър – войнушкият, и съставлявали поне 50% (ако не и повече) от всички местни 
немюсюлмани в селото. От ханетата са изваждани домакинствата на крайно бедните 
(чийто брой е неизвестен), които са неплатежоспособни християни. Техният данък е 
разхвърлян да се плаща от обединените в ханета домакинства. 

Неизвестен е и броят на мюсюлманите, които са облагани с по-малък брой и по-леки 
данъци, поради това че не разполагаме с този османски кадастър, в който са записани 
те. Това би допълнило демографската картина на селото. 

В общи линии с. Кален от самото начало и по време на турското робство, както 
сочат документите, е едно средноголямо селище (най-голямото в региона е с. Кунино), 
по-голямо от Цаконица, Кремените, Царевец и Върбешница по това време). 

Войнушките регистри са ценни и със сведенията, които дават и ги документират 
за имената на хората в селото, част от които са изгубени безвъзвратно във времето. 
Фиксирани са следните мъжки имена на хора от Кален: Стан, Лоле, Стано, Стани-
мир, Продан, Добро, Сенко, Манчо, Стойчо, Драгул, Джерман, Стойно, Братян, Санин, 
Йончо, Драган, Дойчин, Радко, Ялман, Кърло, Никола-Въренчо, Михно, Братан, Стойо 
Драган, Кален, Братулин и др. А за Врачанско са характерни още: Дърман, Тимур, 
Искър, Кукуда, Гораз и др. 

Що се отнася до името на селото, регистрирано на две места като Кàлин или Кàлна, 
ще приведем следното тълкуване. Българският първообраз на името е Кален, датира-
но от възникване на заселището като тракийско, след това като трако-римско с точно 
определена семантика. Първоначалната българска форма Кàлен е добре запазена 
през вековете, което се вижда още от първата регистрация в турския регистър за опис 
на хасове и тимари, съставен през първата четвърт на ХV в. 

През втората половина на ХV в. (1460–1479 г.) в регистъра за тимари селото е за-
писано с името Кàлин. Формата Кàлин се е получила под въздействие на турската 
фонетика, която се стреми „да докарва в хармония гласните, като приравнява най-ве-
че твърдите гласни в меки по прогресивен или регресивен път, както им прилегне.” 
В резултат на това гласна -е- е преминала в -и- и селото е записано с името Кàлин. 

Но защо е с това име в един единствен документ? Никъде по-нататък то не се сре-
ща като такова. Нека потърсим отговор във фонетиката на българския език, а той е 
следният: поради особения фонологичен статус на консонанта -л- (-ł-) в каленския 
говор, където той е изключително твърд звук във всички позиции и не допуска след 
себе си мекия вокал –и-. 

Христина Маринска 
Край

ДЕСЕТИ МАЙСКИ КРАЕВЕДСКИ  ДЕСЕТИ МАЙСКИ КРАЕВЕДСКИ  
ЧЕТЕНИЯ СЕ ПРОВЕДОХА В МЕЗДРАЧЕТЕНИЯ СЕ ПРОВЕДОХА В МЕЗДРА

В навечерието на 24 май в 
Мездра се проведоха Десетите 
майски краеведски четения. 
Организатор на събитието бе 
Краеведското дружество при 
НЧ „Просвета 1925“. Гости 
на форума бяха Калина То-
дорова, зам.-председател на 
Регионално краеведско друже-
ство - Враца, председателят на 
Общинския съвет Яна Нинова 
и заместник-кметът Нели Ми-
нева. 

В тазгодишното, юбилей-
но издание на краеведските 
четения бяха представени 15 
проучвания. Сред тях: изслед-
вания, свързани с народните 
традиции и обичаи, като напр. 
разработките на Янка Николо-

ва „Оброците на с. Моравица“, 
на Лиляна Лещарска „Празни-
кът Св. Никола (Никулден) в с. 
Царевец“, на Милка Пухалска 
„Забраждане - поводи и начи-
ни на забраждане в с. Долна 
Кремена“ и на Венцислава 
Шопова „На Сирни заговезни 
в с. Дърманци“. 

Интерес предизвикаха също 
изследванията на Христина 
Маринска „Най-нови проучва-
ния за религиозния живот в с. 
Кален“, на Елка Русева „Кни-
жовен живот във Враца и вра-
чанско през средновековието“, 
на Калин Топалски „За особе-
ностите на някои местности в 
землището на с. Царевец и на 
някои съседни села“ и на Пе-

тър Вутов „Исторически дан-
ни за с. Игнатица“. 

Любопитство събудиха още 
очерковите проучвания на Ма-
риана Димитрова „Каменарът 
с духа на Караджата“, на Ива-
на Захариева „Сем. Борис и 
Василка Стаменови от с. Тип-
ченица“, както и изследвания-
та на Мирослав Гетов „Денят 
на народните будители в праз-
ничния календар на Мездра 
между двете световни войни 
(1919-1939), на Рени Мите-
ва „Пътят на образованието 
в гр. Мездра в летописните 
книги на ОУ „Христо Ботев“, 
на Светла Кръстева „Моят по-
глед в миналото на Мездра“ 
и на Светла Дамяновска „Ху-
дожникът на Искърския край 
- Биография и творчество на 
Върбан Бояджийски“ (1931-

1994). Сладкодумната Анета 
Дилова пък разказа „Неизмис-
лени весели истории“. 

Акцент в четенията беше 
изложбата на стари печатни 
издания „О, спомняте ли си, 
госпожо - модата на 30-те го-
дини на XX век”, представе-
на от Тихомир Илчев.

Всички участници получи-
ха колаж от снимки, просле-
дяващи досегашните изда-
ния на краеведските четения, 
грамоти, книгата на Краси-
мира Лука „Античните па-
метници в община Мездра“, 
„Каталог на средновековните 
фестивали и събития“ и „Ка-
талог на средновековните и 
римски групи за възстанов-
ки“. Наградите връчи Вален-
тина Цекова, секретар на НЧ 
„Просвета 1925“.

ПРЕМИЕРА НА „ДВЕ ВЕСЕЛИ ПРИКАЗКИ“ 
Поетесата Рени Митева предста-

ви в Мездра своята най-нова книга 
- „Две весели приказки“. Премиера-
та уважиха колеги, ученици, близ-
ки, приятели и събратя по перо на 
авторката, която е начален учител 
в ОУ „Христо Ботев“. „Две весели 
приказки“ включва детските при-
казки „Мише царство“ и „Зимна 
приказка“, написани в мерена реч 
и издържани в стилистиката и пое-
тиката на българските народни въл-
шебни и битови приказки. Книжката 
излезе от печат с финансовата под-
крепа на Община Мездра. Стилните 
илюстрации са дело на художничка-
та Ана Николова. 

„Тази книга е за деца, но също и за 
възрастни, които са още деца, споде-
ли на премиерата Рени Митева. А де-
тето винаги остава във всеки възрас-
тен, колкото и да се опитваме да се 
правим на големи - има едно място в 
нас, което не се променя. Писането, 
както и четенето, могат да облекчат 
емоционалната болка, Светът, в кой-
то живеем, не е всичко, което ни е 
предложено. Литературата и остана-
лите видове изкуства са доказател-
ство за това, тъй като те представля-
ват един паралелен свят.“ 

С драматизация на откъс от „Мише 

царство“ малките артисти от ОУ 
„Христо Ботев“ въведоха присъст-
ващите във вълшебния свят на „Две 
весели приказки“. За литератур-
но-художествените достойнства на 
книгата говориха рецензентите Па-
влина Русева, Елка Русева и Хрис-
тинка Иванова. Впечатленията си от 
съприкосновението с приказките на 
Рени споделиха издателят на книга-
та Иво Йорданов и председателят на 

Литературен клуб „Христо Ботев“ 
Светла Дамяновска. 

За финал авторката получи поздрав-
ления и цветя от заместник-кмета 
Нели Минева, от Валентина Цекова, 
секретар на НЧ „Просвета 1925“, от 
свои колеги, близки и приятели. В 
знак на признателност Рени Митева 
подари на почитателите си по един 
екземпляр от „Две весели приказки“ 
с автограф.   
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