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„ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА” „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА” В деня след Петдесетница, на който Българската право-
славна църква почита Светия животворящ Дух, третото 
лице на Светата единосъщна и неразделна Троица, жители 
и гости на Оселна честваха храмовия празник на местната 
църква „Св. Дух“. По този повод Архиерейска св. литургия 
и водосвет отслужи Врачанският митрополит Григорий в 
съслужие със свещеници от Врачанската Св. Митрополия. 
Богослужението уважиха кметът на Мездра Иван Аспару-

хов, кметът на Оселна Росен Николов и Красимир Богда-
нов, депутат в 43-ото и в 44-ото Народно събрание. 

В края на водосвета Негово Високопреосвещенство бла-
гослови присъстващите, между които имаше и деца, и бла-
гопожела: „Нека Св. Дух да ни изпълва, да ни просвещава 
и да ни насочва по пътя към Царството Божие! Амин.“ По-
сетне митрополит Григорий освети курбана, дарен от жите-
лите на балканджийското селище и приготвен от майстора 
готвач Красимира Стоянова, след което всички седнаха на 
обща трапеза. 

Православният храм „Св. Дух“ в Оселна е съграден през 
периода 1936-1946 г. Изографисан е през 1947 г. от дебър-
ския художник живописец Илия Пефев (1899-1988), a дър-
ворезбованият иконостас и владишкият трон са изработени 
от известния художник дърворезбар Петър Кушлев (1909-
2000), който е ученик на Владимир Димитров - Майстора. 

В гробището на селото, което се намира досами църква-
та, е погребан Спиро Михайлов Македонски (1855-1944), 
баща на големия български оперен певец - тенор, режисьор 
и музикален педагог Стефан Македонски (1885-1952), ос-
новател и патрон на Националния музикален театър, който 
по време на англо-американските бомбардировки над Со-
фия през 1943-1944 г. се преселва да живее със семейството 
си от столицата в Оселна. 

ЧЕСТВАНЕТО НА СВ. ДУХ В ОСЕЛНА 

В навечерието на 171-вата го-
дишнина от рождението на Па-
триарха на българската литера-
тура Иван Вазов - 27 юни, бяха 
наградени призьорите в Десетия 
национален литературен кон-
курс за разказ „Дядо Йоцо гле-
да”. По традиция церемонията 
се състоя в едноименния турис-
тически комплекс край с. Очин-
дол, където през 2005 г. беше 
въздигнат паметник на Вазовия 
литературен герой. Домакин на 
събитието беше Огнян Петров, 
собственик на комплекса, а спе-
циален гост - председателят на 
Съюза на българските писатели 
(СБП) Боян Ангелов.

Организатори на конкурса, 
който тази година беше на тема: 
„Миналото, настоящето и бъ-
дещето на нашата Родина”, са  

Община Мездра, СБП и Турис-
тически комплекс „Дядо Йоцо 
гледа”. В тазгодишното му изда-
ние взеха участие 53-ма автори от 
цялата страна. Техните разкази 
оцени жури с председател Трен-

дафил Василев, поет, журналист 
и издател, и членове - Благовеста 
Касабова, литературен критик, и 
Светла Дамяновска, поет и про-
заик, и тримата членове на СБП. 

С първа награда (800 лв.) беше 
отличен разказът „Шедьовър и 
истини за два лева“ на Мартен 
Калеев от Монтана - писател, 
журналист и публицист, гл. ре-
дактор на Алманах „Огоста“. 

Втора награда (600 лв.) беше 
присъдена на Николай Табаков 
- писател и управител на Изда-
телска къща „Анубис“, който е 
роден в с. Мандр̀ица, община 
Йвайловград, за неговия разказ 
„Гледа ли?“, а трета награда 
(400 лв.) заслужи разказът „Лу-
каново либе“ на Василка Цаче-
ва - председател на Краеведско 
дружество „Сребрения“ - Бяла 

Слатина. Поощрително отли-
чие (200 лв.) получи Кремена 
Димитрова, учител по българ-
ски език и литература в СУ „Св. 
Климент Охридски“ - Добрич, 
за разказа „Минало, настояще и 
бъдеще“. 

Наградите на призьорите връ-
чиха кметът на Мездра Иван 
Аспарухов и председателят на 
журито Трендафил Василев. По 
време на церемонията поетичен 
рецитал изнесоха победителите 
в Общинския ученически кон-
курс рецитал на Вазови творби, 
организиран от Община Мездра 
и от Център за подкрепа за лич-
ностно развитие. 

В досегашните десет издания 
на Националния литературен 
конкурс „Дядо Йоцо гледа“ са 
взели участие 802-ма автори с 
общо 875 разказа. Наградените 
автори са 49, а общият награден 
фонд от 2009 г. до 2021 г. (вкл.)* 
е 21 800 лв. 

* През периода 2017-2019 г. 
конкурсът не се провежда.

В апогея на традиционните 
Празници на културата „Мездра 
- май“ бяха наградени победи-
телите в Общинския ученически 
конкурс рецитал на Вазови твор-
би, организиран от Община Мез-
дра и от Център за подкрепа за 
личностно развитие. Той протече 
в два етапа - вътрешноучилищен, 
в който всяко училище излъчи по 
трима най-добри декламатори 
във възрастовите групи І-ІV, V-VІІ 
и VІІІ-ХІІ клас, и общински, в кой-
то се включиха победителите от 
вътрешноучилищния етап. 

В заключителния, общински 
етап на конкурса, взеха участие 
28 ученици от ОУ „Христо Ботев“, 

ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
СУ „Иван Вазов“, ПГ по МСС и ПГ 
„Алеко Константинов“ - Мездра и 
от СУ „Св. Климент Охридски“ - с. 
Зверино. Те рецитираха избрани 
поетични творби на Иван Вазов. 
Техните изпълнения оцени жури 
с председател Георги Врабчев, 
художествен ръководител на 
Театрална група „ТЕМП“ при Во-
енен клуб - Враца. 

Призьори в отделните въз-
растови категории станаха: 

•  І възрастова група - учени-
ци І-ІV клас: 1 място - Данита 
Павлова (СУ „Св. Климент Ох-
ридски“/ „Старата икона“, 2 мяс-
то - Габриела Павлова (СУ „Св. Климент Охридски“/ „Аз съм бъл-

гарче“, 3 място - Ивайло Пенчев 
(ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“/ 
„Молитва“; 

• ІІ възрастова група - ученици 
V-VІІ клас: 1 място - награда не 
се присъжда, 2 място - Самира 
Бусаири (ОУ „Христо Ботев”/ 
„Отечество любезно, как хубаво 
си ти!“, 3 място - Цветозара По-
пова (ОУ „Христо Ботев“/ „Недо-
пята песен“; 

•  ІІІ възрастова група - ученици 
VІІІ-ХІІ клас: 1 място - награда 
не се присъжда, 2 място - Петя 

Тодорова и Пиринка Величкова 
(СУ „Св. Климент Охридски“/ 
„Жалбите на майките“, 3 място 
- Кристиян Христов (СУ „Иван 
Вазов“/ „Майка ми“. 

Всички участници в общинския 
етап на конкурса получиха гра-
моти, а призьорите в отделните 
възрастови групи и предметни 
награди - луксозни издания на 
романа „Под игото“, на сбор-
ника с пътеписи „Живописна 
България. Пътни бележки“ и на 
поетичния цикъл „Епопея на заб-
равените“.

ПОЕТИЧНИЯТ СВЯТ НА ВАЗОВ ОЖИВЯ В УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС РЕЦИТАЛ 

Десети национален литературен конкурс
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 
Редовно годишно отчет-

но-изборно събрание на НЧ 
„Просвета 1925” се проведе в 
Мездра. На него присъстваха 
76 от общо 151 действителни 
членове на читалището. Съ-
бранието трябваше да се про-
веде през м. март, но поради 
противоепидемичните мерки, 
въведени в страната, беше от-
ложено във времето. 

Отчет за дейността на НЧ 
„Просвета 1925“ през периода 
2018-2020 г. изнесе Валентин 
Вълчев, председател на Чи-
талищното настоятелство. В 
него той очерта основните 
аспекти от библиотечната 
дейност и най-важните изяви 
и успехи на международно, 
национално и регионално 
ниво на 7-те самодейни и ху-
дожествено-творчески колек-
тиви, които функционират 
към читалището - Ансамбъл 
„Мездра“, Детски танцов 
състав „Мездренче”, Вокална 
група за стари градски песни 
„Мездрея”, Женски народен 
хор, Група за експеримента-
лен театър, Литературен клуб 

„Христо Ботев“ и Краеведско 
дружество. Анализирани бяха 
организационното състояние 
и материално-техническата 
база на културно-просветното 
средище. 

Положителна оценка за ра-
ботата на Настоятелството и 
на щатните читалищни работ-
ници даде Проверителната 
комисия в доклада, изнесен 
от Бистра Цолова. Общо-
то събрание прие отчета за 
дейността на НЧ „Просвета 
1925” през изминалите три 
години, доклада на Провери-
телната комисия и Основни 
насоки за развитие на читали-
щето през мандат 2021-2023 г. 

Приет беше Бюджет 2021, 

в който са заложени приходи 
в размер на 165 633 лв. В т. 
ч. 155 683 лв. държавна суб-
сидия, 5 хил. лв. допълваща 
субсидия от Министерство на 
културата и 4 550 лв. от такси 
и членски внос. В разходната 
част на бюджета са предви-
дени около 120 хил. лв. за за-
плати, осигуровки и хонорари 
на читалищните работници и 
ръководители на съставите, 
14 500 лв. за издръжка на са-
модейните колективи и 6 500 
лв. за закупуване на нови кни-
ги, абонамент и библиотечна 
дейност. 

На събранието беше избрано 
ръководство на НЧ „Просвета 
1925” през мандат 2021-2023 

г. В Настоятелството влязоха 
Валентин Вълчев - предсе-
дател и членове: Виктория 
Данкова, Иван Иванчев, Ми-
рослав Гетов, д-р Николай 
Баев, Никодим Нанов и Петко 
Котларски, а в Проверителна-
та комисия - Бистра Цолова, 
Илинка Димитрова и инж. 
Стефчо Симеонов.

Оптимизиране на систе-
мата за сметосъбиране и 
сметоизвозване на твърди-
те битови отпадъци в със-
тавните села на общината 
- тази тема беше дискути-
рана на традиционния Ден 
на кмета, който се проведе 
в Мездра. 

Кметът Иван Аспару-
хов настоя кметовете и 
кметските наместници на 
населени места да ока-
жат пълно съдействие на 
назначената за целта ко-
мисия, която ще опреде-
ли на кои улици да бъдат 
поставени метални кон-
тейнери и на кои места ин-
дивидуални кофи за смет, 
разпределени по селата 
след започналата подмя-
на на старите съдове в 
гр. Мездра с пластмасови 
контейнери тип „Бобър“ и 
с пластмасови кофи. При-
оритетно те ще бъдат раз-
положени в планинските 
селища като Очиндол, Зве-
рино, Игнатица и др. 

Целта е да се оптимизира 
графикът за сметосъбира-
нето в селата, извършвано 
от Общинско предприя-
тие „Чистота“ и, в крайна 

сметка, да се подобри чис-
тота в населените места. В 
тази връзка Аспарухов за 
пореден път обърна вни-
мание на селските кметове 
да засилят своята контрол-
на дейност по отношение 
на нерегламентираните 
сметища, които след като 
бъдат премахнати отново 
се използват от недобро-
съвестни граждани, за да 
си изхвърлят боклука. 

На срещата беше обсъ-
ден и въпросът с общите 
работници, отпуснати от 
Община Мездра на кмет-
ствата. Аспарухов посъ-
ветва своите колеги да 
уплътнят тяхната рабо-
та и, който не си върши 
работата, да бъде осво-
боден, за да се назначат 
хора, които искат да ра-
ботят. 

В хода на дискусията 
стана ясно, че след изти-
чане на срока за обжал-
ване на обществените 
поръчки от началото на 
месец юли ще започне из-
пълнението на обектите, 
включени в Инвестицион-
ната програма на Община 
Мездра за 2021 г.  

На 14 юни по нов стил жители и гости на Елисейна отбелязаха храмовия праз-
ник на местния православен храм „Св. пророк Елисей”, построен през 1905 г. По 
този повод водосвет за здраве и благоденствие на хората от старопланинското 
селище, известно в миналото у нас и в чужбина с първото металургично пред-
приятие в България за добив на черна мед, отслужи енорийският свещеник на 
селото Антон Петков. 

Храмовия празник уважиха кметът на общината Иван Аспарухов, кметът на 
Елисейна Валентин Илиев и неговите колеги от района на Искърското дефиле 
Цветелина Христова, кметски наместник на с. Очиндол, и Светла Димитрова, 
кметски наместник на с. Злидол. Най-малкият поклонник беше 11-месечният 
Евиан, първороден син на сем. Васил и Илияна Иванови. 

По-сетне отец Антон освети овнешката курбан чорба, приготвена от майстора 
готвач Димитър Пунчев, известен като Митко Кръчмаро. Накрая всички седнаха 
на обща трапеза в черковния двор, в който през 1920 г. е въздигнат войнишки 
паметник в памет на редник Иван Кръстев Иванов-Дерибечков  (1886-1916) и 
на редник Анастас Кръстев Иванов (1877-1917), загинали по време на Първата 
световна война 1915-1918 г.  На 27 юни - деня на Св. пророк Елисей по стар стил, 
жителите на Елисейна ще отбележат събора на селото, а на 31 юли ще почетат 
оброка „Дървото“ в местността „Рудината“. 

XIX OБЩО СЪБРАНИЕ НА НАПОС-РБXIX OБЩО СЪБРАНИЕ НА НАПОС-РБ
На 16 юни в гр. Правец се 

проведе XIX Общо събрание 
на Националната асоциация 
на председателите на общин-
ски съвети в Република Бълга-
рия (НАПОС-РБ). Във фору-
ма взеха участие 107 делегати 
от общо 193-ма действителни 
членове на Асоциацията. Сред 
тях бяха председателят на 
ОбС - Мездра Яна Нинова и 
инж. Делян Дамяновски, изп. 
директор на НАПОС-РБ. 

„НАПОС-РБ трябва да на-
блегне на политиките по де-
централизация, подчерта при 
представянето на Отчета за 

дейността на Управителния 
съвет (УС) на Асоциацията 
през 2020 г. нейният предсе-
дател Венцислав Спирдонов. 

Местната власт е най-близо 
до хората, но, за да могат да 
се решават бързо и качестве-
но проблемите, е необходима 
финансова и институционал-
на децентрализация. Про-
ведена по правилен начин, 
тя ще спре обезлюдяването 
на перифериите, ще доведе 
до силно участие на гражда-
ните и ще повиши силата на 
местната власт. Сигурен съм, 
че с общите усилия на НА-
ПОС-РБ, НСОРБ, НАСО РБ 
и Националното сдружение 
на кметовете на малки об-
щини и кметски наместници 

най-накрая ще има положи-
телен резултат в тази насока“, 
каза в заключение Спирдо-
нов. 

Общото събрание прие От-
чета за дейността на УС на 
НАПОС-РБ през 2020 г., От-
чета за дейността на КС през 
миналата година, Годишния 
финансов отчет за изпълне-
нието на бюджета на Асоци-
ацията през 2020 г. и Бюджет 
2021. 

Приети бяха също допълне-
ния в Устава на НАПОС-РБ, 
които регламентират провеж-
дането на заседания на УС и 
на КС чрез видеоконферен-
ция при обявени извънредно 
положение, бедствено поло-
жение, извънредна епидемич-
на обстановка или кризисна 
ситуация, засягащи терито-
рията на страната или част 
от нея, и когато въведените 
мерки и наложените огра-
ничения, свързани с тях, не 
позволяват или затрудняват 
провеждането на присъстве-
ни заседания. 

ЛЯТНО ДЕТСКО
ОБУЧЕНИЕ

След едногодишно прекъс-
ване поради пандемията от 
Covid-19, Местната комисия 
за борба с противообществе-
ните прояви на малолетни и 
непълнолетни към Община 
Мездра започна реализира-
нето на Програма „Лятно 
детско обучение“. Както и в 
предходните издания, в нея 
ще бъдат обхванати четвър-
токласници от градските 
ИОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, СУ „Иван Вазов“ и ОУ 
„Христо Ботев“, информи-
ра секретарят на комисията 
Силвия Петкова. 

Като част от дейностите по 
програмата учениците, кои-
то завършват начален етап 

на образование, посетиха 
Районна служба „Пожар-
на безопасност и защита на 
населението“ (РС „ПБЗН“). 
Младшите инспектори То-
мас Иванов и Владислав 
Ботев запознаха децата със 
същността на професията 
пожарникар, след което им 
демонстрираха как се гаси 
пожар. Подрастващите имаха 
възможност да разгледат спе-
циализираната противопо-
жарна и аварийно-спасител-
на техника, с която разполага 
РС „ПБЗН“. 

Лятното детско обучение 
ще продължи един месец. По 
време на курса четвъртоклас-
ниците ще се запознаят също 

с работата на местното звено 
на Зонално жандармерийско 
управление - Монтана и на 
Районно управление „Поли-
ция“. Превантивната обра-
зователна програма включва 
също теоретични и практи-
чески занимания за оказване 
на първа (долекарска) меди-

цинска помощ, превенция 
на употребата на наркотични 
вещества, алкохол, тютюн 
и др. В края на курса, кой-
то ще приключи на 3 юли в 
Археологически комплекс 
„Калето“, децата ще получат 
грамоти за успешно завърше-
но обучение.   

ДЕН НА КМЕТА

ХРАМОВ ПРАЗНИК В ЕЛИСЕЙНА
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ШК ЛОКОМОТИВ ОТЧЕТЕ ШК ЛОКОМОТИВ ОТЧЕТЕ 
СВОЯТА ДЕЙНОСТ СВОЯТА ДЕЙНОСТ 

В следващите дни рожденици са: 
• Иванка Начева, журналист - на 4 юли, 
• Методи Михов, общественик - на 4 юли, 
• Палома Христова, кметски наместник на 
с. Горна Бешовица - на 7 юли, 
• Даниел Коловски, адвокат - на 7 юли, 
• Пенка Георгиева, почетен гражданин на 
община Мездра - на 11 юли, 
• Димитър Воденичаров, писател - на 13 
юли, 
• Петър Петков, кметски наместник на с. Ре-
бърково - на 15 юли, 
• Тони Йорданов, бизнесмен - на 15 юли

ШК Локомотив (Мездра) 
отчете своята спортна дей-
ност през 2020 г. и награди 
с купи, плакети, медали и 
грамоти най-изявените 
състезатели на клуба по 
кореспондентен и по кла-
сически шахмат. Това ста-
на на официална церемо-
ния, на която присъстваха 
кметът на общината Иван 
Аспарухов и бившият въз-
питаник на клуба IM Свет-
лин Младенов. 

„Отчитаме една изклю-

чително успешна година, 
предимно в кореспондент-
ния шахмат, подчерта в от-
чета си председателят на 
ШК Локомотив ССМ Тош-
ко Кирков. В този вид шах 
мездренският клуб е ако не 
най-добрият (за което има-
ме всички основания да 
претендираме), то твърдо 
е сред водещите клубове в 
България“. Равносметката 
е показателна: спечелени 
6 златни, 5 сребърни и 5 
бронзови медали в Дър-
жавните индивидуални и 
отборни първенства и тур-
нири. 

С най-голяма стойност е 
шампионската титла, коя-
то ШК Локомотив спечели 
за трета поредна година 
и общо за четвърти път 
при 19-те си участия до-
сега (след 2004-а, 2018-а 
и 2019 г.) в XXI Държавно 
отборно първенство по ко-
респондентен шахмат. Ло-
комотивци играха в със-
тав: на първа дъска - IM 
Александър Давидов, на 
втора - ССМ Тошко Кир-
ков (кап.), на трета - ССМ 

Александър Парушев и на 
четвърта - ССМ Данаил 
Димитров. На трето мяс-
то се нареди другият мез-
дренски отбор - ШК Мат, 
в състав: IM Любомир 
Ценков (кап.), Ивайло Га-
врилов, Мартин Коцев и 
Димитър Гаврийски. 

Сред останалите успехи 
се открояват шампион-
ските титли на IM Алек-
сандър Давидов в ДИП - 
Финал 54, на IM Любомир 
Ценков в турнира Купа 
„България 2020“, на ССМ 
Тошко Кирков в 11 ДИП 
за ветерани и в 11 ДИП по 

ЗАПОВЕД №148/ 10.06.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния 

кодекс и Решение №97-НС/ 22.05.2021г. на ЦИК във връзка с про-
веждане на предизборна кампания в изборите за народни на 11 
юли 2021 г. 

НАРЕЖДАМ:
1. Определям места и информационни табла на територията на 

община Мездра за поставяне на агитационни материали - плакати, 
афиши, обръщения и др., от кандидатите, партиите, коалициите и 
инициативните комитети по време на предизборната кампания в 
периода от 11 юни до 24:00 ч. на 9 юли 2021 г., както следва: 

На специално поставени табла в гр. Мездра: • на ул. „П. Р. Сла-
вейков“ - до източната фасада на ХК „Родина“ и в зелената площ 
южно от ОУ „Христо Ботев“; • на ул. „Хр. Ботев“ - след кръговото 
кръстовище с ул. „Марин Дринов“, северно от Автогарата; • на пло-
щад „Калето“; • в зоната на кръстовището на ул. „Хр. Ботев“ и ул. 
„Баданец“; • в зелените площи на пл. „Македония“; • на ул. „Георги 
Димитров“ - до тото пункта; • в зелените площи пред бившия Мла-
дежки дом; • на ул. „Георги Кирков“ - южно от детската площадка в 
кв. 10; • на кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Св. св. 
Кирил и Методий“; • на южната фасада на сградата на ТК „Роял“, 
над киното (съгласно Приложение №1); • на кръстовището на ул. 
„Хр. Ботев“ и ул. „Заводска“; • на ул. „Христо Ботев“ - в зелената 
площ вляво след моста на р. Моравишка в посока изход - Мездра; 
• в алеята на кръстовището на ул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Ал. Стам-
болийски“; • на кръстовището при входа на кв. „Лещака“. 

2. Кметовете и кметските наместници със своя заповед да опре-
делят местата за поставяне на агитационни материали в съответ-
ните населени места. 

3. Разполагането на шатри на територията на гр. Мездра да ста-
ва с изрично разрешение на кмета на общината, след подадено 
заявление. 

4. Разполагането на шатри на територията на населените места 
в община Мездра да става с изрично разрешение на кмета/ кмет-
ския наместник на населеното място, след подадено заявление. 

5. За поставяне на агитационни материали на фасади на сгради, 
на витрини или огради, които не са общинска собственост, е не-
обходимо разрешение от собственика или управителя на имота. 

6. Поставянето на агитационни материали на места, различни от 
упоменатите в настоящата заповед, да се счита за нарушение и 
да се санкционира. 

7. Забранявам: 
а) поставянето на агитационни материали на: автобусни спирки, 

сградата на Общинската администрация (отвън и отвътре), дър-
ветата и стълбовете, сградите на училищата, детските градини и 
болниците, превозните средства на обществения транспорт, сгра-
дите, в които са избирателните секции; 

б) разпространяването и използването на агитационни матери-
али, застрашаващи живота и здравето на гражданите, частната, 
държавната и общинската собственост и безопасността на движе-
нието; 

в) провеждането на предизборна агитация в държавни и общин-
ски учреждения и институции, държавни и общински предприятия, 
и на работните места от лица на изборна длъжност в синдикални-
те и работодателските организации; 

г) предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в избор-
ния ден; 

д) поставянето на агитационни материали в изборните помеще-
ния, както и на разстояние по-малко от 50 м от входа на сградата, 
в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на 
гласуването. 

8. Задължавам партиите, коалициите от партии и инициативни 
комитети в срок до 7 дни след изборния ден да премахнат поста-
вените от тях агитационни материали, съгласно чл. 186, ал. 3 от 
Изборния кодекс. 

Нарушителите на настоящата заповед се санкционират за вся-
ко едно нарушение поотделно. Установяването на нарушенията, 
съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателни 
постановления да се извършва по реда на Закона за администра-
тивните нарушения и наказания. 

Заповедта да се оповести публично чрез средствата за масово 
осведомяване, на интернет страницата на Община Мездра и на 
информационните табла и да се сведе до знанието на РИК - Вра-
ца, РУ на МВР - Мездра, кметовете и кметските наместници и ре-
гистрираните партии, коалиции от партии и инициативни комитети 
за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на кметовете 
и кметските наместници на населени места и на секретаря на Об-
щина Мездра. 

Иван Аспарухов, 
Кмет на община Мездра

Национален шампионат за мъже и жени

ускорен шах (рапид) и на 
Димитър Гаврийски в 11 
ДИП по блиц. 

За трета поредна година 
клубът организира верига 
от 7 градски първенства и 
турнири по кореспонден-
тен и по класически шах-
мат, в които се включиха 
повече от 100 любители на 
кралската игра. 

Класацията за „Шахма-
тист на гр. Мездра за 2020 
г.” оглави ССМ Тошко 
Кирков, следван от ССМ 
Данаил Димитров и от 
ССМ Александър Пару-
шев. 

Специален плакет от 
Българската федерация 
по кореспондентен шах-
мат (БФКШ) във връзка 
с неговата 65-годишнина 
получи ССМ Александър 
Парушев, а ШК Локомо-
тив го награди с плакет за 
цялостен принос в разви-

тието на кореспондентния 
шахмат у нас. 

В знак на благодарност 
за оказваната от него фи-
нансова подкрепа на клу-
ба ШК Локомотив връчи 
специален плакет и на IM 
Светлин Младенов, който 
в момента се състезава за 
елитния немски клуб SG 
Porz - Кьолн. 

За шахматно дълголетие 
беше отличен ветеранът 
Мито Тошев, а най-мал-
ките състезатели - 8-го-
дишните Даниел Колов-
ски-младши и Матео 
Кирков, получиха грамоти 
за най-млад талант. Сред 
наградените бяха още 
Светослав Иванов - побе-
дител в Градското индиви-
дуално първенство (ГИП) 
по класически шахмат, и 
Николай Георгиев - шам-
пион в ГИП по ускорен 
шах и в ГИП по блиц.  
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ДЕЦАТА НА МЕЗДРА

Краезнание

СЕМ. БОРИС 
И ВАСИЛКА 
ПЕШЕВИ ОТ 
ТИПЧЕНИЦА 

Да напиша тези редове за сем. Борис Стаменов Пешев и 
Василка Александрова Пешева ме провокира съобщение 
по БНТ, че в гр. Пловдив един буден железничар прави ма-
кети на влакчета и ще организира курсове за деца по мо-
делизъм. 

Зарадвах се и се замислих. Върнах се години, години на-
зад - тогава, когато учех в прогимназията на село Звери-
но и участвах в кръжока по железопътно дело. Водеше го 
ръководител движение на гара Зверино Борис Стаменов - 
бате Борко. Знаехме за него, че е железничар и ходехме с 
желание и нетърпение на занятията. Ние обичахме желез-
ницата. Повечето от нас бяха железничарски деца, а и той 
преподаваше много интересно. Водеше ни да наблюдаваме 
как пружинира влакът при движение, как в апаратната на 
гарата се работи с тежките „ръчази“ - механична осигури-
телна инсталация, показваше ни коловозите… 

Оказа се, обаче, че това не е било единственото общест-
вено занимание на този човек. Докато е работил в Зверино, 
през цялото време, в продължение на повече от 10 години, 
е активен член на читалището - самодеец от театралния 
състав, режисьор на пиесите, художник. Рисувал и правел 
сам декорите, организирал поддръжката на сцената в при-
земния етаж на селското училище, а от 1954 г. до 1960 г. е 
председател на Читалище „Факел“. 

Заедно с него, за читалището работила и неговата съпру-
га Василка Александрова, която през 1953 г. е секретар, а 
до 1960 г. е в ръководството, като отговаряла за различни 
дейности - просветник, отговорник краезнание, член на 
проверителната комисия. 

През 1960 г. семейството напуска с. Зверино и се мести в 
с. Реброво, Свогенско, където Борис Стаменов е назначен 
за ръководител движение на гарата. Промяната е наложена 
от факта, че той е приет за студент в МЕИ - София, спе-
циалност „Железопътен транспорт“, учи задочно, а гара 
Реброво е по-близо до столицата. 

Обичам тези хора, защото те ми дадоха много. Бате Борис 
ми вдъхна любов към железницата и към театъра. По него-
во време на зверинска сцена гледахме „Снаха“, „Даваш ли, 
даваш, Балканджи Йово“, „Нонкината любов“, „Боряна“, 
„Майстори“, „Сребърният пръстен“ и много, много други. 
Дейността му е описана в книгата „80 години Читалище 
„Факел“. Другарката Александрова е моята учителка по ге-
ография и френски език в прогимназията и любим класен 
ръководител. 

Кои са те? 
И двамата са родени в с. Типченица, Врачанско. Борис - 

през 1926 г. Учи в родното си село. Завършва гимназия в 
Мездра, ПЖИ и инженерство по транспорта в МЕИ. Рабо-
ти като ръководител движение на различни гари в страната 
и завършва трудовата си кариера през 1986 г. като един от 
ръководителите на Железопътно управление - София. 

Василка Александрова през целия си живот работи като 
прогимназиална учителка - в Долна Митрополия, Зверино, 
Реброво и София. И двамата са изключително уважавани 
от колегите си като професионалисти в работата си и като 
хора. След пенсионирането си се завръщат в родната Тип-
ченица, където Борис Стаменов умира през 2006 г.

Такива хора се помнят дълго - за това, което са дали от 
себе си - от всички, имали шанса да общуват с тях. 

Ивана Захариева

УПОРИТ ЧОВЕК В ЖИВОТА УПОРИТ ЧОВЕК В ЖИВОТА 
Роденият в с. Царевец, Вра-

чанско журналист Кирил Радо-
венски издаде наскоро втората 
си книга, носеща странното 
заглавие „Упорит кон в пусти-
нята“. На страниците й авторът 
ни предлага къси разкази, мини-
атюри, публицистика, случайни 
мисли, откровения и кратки спо-
мени за срещи с известни лично-
сти. По този повод се обърнах 
към него с няколко въпроса: 

- Защо избра това заглавие? 
- Не умувах много, защото в 

книгата ми има разказ със също-
то заглавия, а пък и, да си при-
зная честно, през целия си живот 
съм бил упорит. Винаги съм раз-
читал на себе си и на истинските 
си приятели. Не знам дали е моя 
непоправима заблуда, но все си 
мисля, че трябва да съм полезен 
и отговорен - към семейството 
си, към колегите си, към обще-

ството. Убеден съм, че каквито 
и превратности да ни поднася 
съдбата, трябва да бъдем до-
бри. Така съм озаглавил и една 
от миниатюрите - „Бъди добър 

до смърт“, която съм посветил 
на  Валентин Вълчев, признат и 
активен културен деятел и об-
щественик. 

- В книгата се откроява крат-
кият раздел „Приятелство“… 

- Да, това са спомени за срещи 
с известни личности - с Радой 
Ралин, с художниците Димитър 
Македонски, Димитър Шонев, 
Любомир Минковски, с жур-
налиста Веселин Искърски, със 
зам.-главния редактор на вест-
ник „Нойер таг“ от бившата ГДР 
Ханс Хебер, с педагога Мария 
Цоцова-Додова, чиято съдба хич 
не е за завиждане… 

- Силно впечатление пра-
ви позицията ти по актуални 
проблеми на нашето съвре-
мие… 

- Така е, вълнувам се и много 
се ядосвам, когато се изкривява 
историческата правда. Нароиха 
се безсрамници, колкото щеш. 
Продават се за шепа сребърници 
и заради техния звън тръгнаха да 
отричат доскорошното ни мина-
ло, да чернят великата Русия, да 
величаят фашистките главорези 
и да ги превръщат в герои. Опи-
тал съм се да представя и пози-
цията си за Македония. 

- Кажи нещо повече за „От-
кровенията“ в книгата. 

- Това са няколко неща от жи-
вота - от истински по-истински. 
И повечето са пропити с болка 
към тежката орисия на себепо-
добните ни, с тъга, че времето 
ни на белия свят е толкова крат-
ко, а живеем със заблудата си за 
вечност. Може би и затова, за 
последното, сме толкова лоши 
едни към други. 

- В края на книгата разсъж-

ЗАБАВНО ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА

От 1 юли до 31 август Библио-
теката при НЧ „Просвета 1925“ 
- гр. Мездра предлага на своите 
малки и пораснали читатели 
да се включат в образователна-
та инициатива „Забавно лято в 
библиотеката“. Кампанията за 
осмисляне на свободното време 
на подрастващите през лятната 
ваканция се организира ежегод-
но от 2014 г. насам, с изключе-
ние на миналата и по-миналата 
година поради пандемията от 
Covid-19 и извършения ремонт в 
читалището. 

В продължение на два месеца 
всеки понеделник, сряда и петък 
от 14:00 до 16:00 часа в читалня-
та на Библиотеката ще се про-
веждат разнообразни занимания 
за деца и ученици. 

Програмата на тазгодишното 
издание на „Забавно лято в биб-
лиотеката” включва три основни 
модула: 

• Първият ден от седмицата - 

понеделник, ще бъде посветен 
на четене, отбелязване на годиш-
нини на писатели и книжни пъ-
тешествия. 

• Всяка сряда малките прияте-
ли на книгите ще могат да разви-
ят своето въображение и умения 
в „Творческа и арт работилница“: 
да напишат приказка, есе или да 
нарисуват илюстрации към про-
четен преди това текст и т н. 

• Петък е ден за откриване на 
интересни факти от българската 
история, както и от историята на 
гр. Мездра и региона. 

Желаещите да се запишат в 
заниманията могат да го напра-
вят на място в библиотеката, 
на тел. 0910 930 17, на e-mail: 
lib_mezdra@abv.bg или на стра-
ницата на Библиотека при „НЧ 
Просвета 1925 - Мездра” във 
фейсбук. 

Нека заедно да си създадем 
едно хубаво и забавно лято в 
библиотеката! Очакваме ви!

Кирил Радовенски е роден през 1948 г. в с. Царевец, общи-
на Мездра. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“. По-
вече от 45 години работи като журналист във вестни-
ците „Отечествен зов“ - Враца, „Септемврийско дело“ 
- Михайловград (дн. Монтана), „Истина“ - Враца, „На-
родна младеж“ и „Континент“ - София. 
От 2002 г. е редактор на Общински вестник „Мездра 
XXI век“, на който продължава да сътрудничи и в мо-
мента. Негови статии и разкази са публикувани в нацио-
нални, регионални и местни печатни издания. Автор е на 
сборника с разкази „Селски саморасляци“ (2000 г.) и на 
сборника с разкази, миниатюри и публицистика „Упорит 
кон в пустинята“ (2021 г.). 

даваш и по някои социал-
но-етични проблеми. Какво те 
провокира? 

- Мисля, че вече го казах: до-
бронамереността между нас, 
хората, трябва да е призвание. За 
съжаление, в днешните ни дел-
ници тя все повече е дефицитна. 
Затънали сме в злоба, ненавист, 
агресия… А ми се иска да сме 
по-слънчеви, с повече ведрина 
във взаимоотношенията помеж-
ду си, да живеем по-отговорно и, 
ако е възможно, по-весело. Чита-
телите ще ме разберат по-добре, 

когато прочетат шеговитите ми-
ниатюри, които са включени в 
книгата. 

- Да очакваме ли следваща 
книга? 

- Преди двадесетина години 
излезе книгата ми „Селски са-
морасляци“, в която повечето от 
разказите бяха хумористични. 
Колкото до въпроса - не знам, не 
съм сигурен. Май „писателите“ 
станахме повече от читатели-
те…

Едно интервю  
на Георги Апостолов

Нова книга

ЛЪЧЕЗАР, 3 г., БЛАГОВЕСТ, 5 г. 

МЕЗДРА-МАЙ
Антология „Ескус“

Топлият май ще разтвори 
свежи чадъри зелени 
и ще поръси минорно 

цвят като в стари гоблени. 

С къси конци ще бродира, 
да е до корена близо - 

люлки, петле, панаира, 
пъстра кенарена риза. 

Думи с различни нюанси, 
хора, родени с усмивка, 
музика, скара, романси, 

маса с тъкана покривка... 

В облак от пръски - фонтана... 
В мислите - капки от Искър... 
Злото под камък приспано... 

Радост от лятото близко... 

Шумните мездренски хора... 
Пейките с него и нея, 

свили гнездо с развигора 
в старата градска алея. 

А на Гергьовден щом плисне 
дъжд като дребни жълтици, 

с рокли от тънка батиста 
ще закръжим като птици. 

И из зелените дебри 
кестени в луди цъфтежи 

шепнат, че тук сме потребни 
с млади криле и копнежи. 

Край бреговете на Искър 
в залеза с пълна трапеза 
хората - пъстри мъниста, 
пази с крилете си Мездра. 

Рени Митева
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