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ЗВЕРИНО ВЕЧЕ ИМА ЗВЕРИНО ВЕЧЕ ИМА 
СЪВРЕМЕНЕН ПЛОЩАД СЪВРЕМЕНЕН ПЛОЩАД 

XVI ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО“

В Деня на Зверино - 4 юни, 
в най-голямото село в общи-
на Мездра официално беше 
открит напълно обновен 
площад. Той е изграден по 
проект, който е реализиран 
със средства в размер на 610 
хил. лв., отпуснати на Общи-
на Мездра в края на 2020 г. от 
Кабинета „Борисов 3“. 

На церемонията присъст-
ваха народните представи-
тели инж. Петя Аврамова и 
Кирил Ананиев, кметовете 
на Мездра Иван Аспарухов 
и на Враца Калин Каменов, 
бившият областен управител 
Малина Николова, предсе-
дателят на ОбС Яна Нинова, 

зам.-кметът инж. Николинка 
Кътовска, кметът на Звери-
но Стоян Петров и неговият 
предшественик Цанко Цанев, 
проектантът на обекта арх. 
Петър Червеняшки, предста-
вители на изпълнителя ДЗЗД 
„Зверино-2021“, общински 
съветници, жители и гости на 
селото. 

Новата придобивка беше 
осветена от Врачанския мит-
рополит Григорий. Лентата 
прерязаха инж. Петя Аврамо-
ва, Иван Аспарухов и Стоян 
Петров. В приветствието си 
кметът на Мездра благодари 
на всички, които са допри-
несли Зверино да има пло-

щад, какъвто заслужава. „Ху-
бавите неща стават бавно, с 
усилията на много хора, каза 
Аспарухов. Стават с поема-
нето на конкретни ангажи-
менти, с упоритост и после-
дователност - тогава всичко 
може да се случи. Това, което 
през последните години Зве-
рино прави. Така трябва да се 
случват нещата и в държавата 
ни. Ние нашата работа я свър-
шихме - оттук нататък във ва-
шите ръце е това прекрасно 
пространство да се изпълни 
с живот!“ 

„Изключително съм развъл-
нуван, че нашето село, което 

нямаше център, вече има та-
къв, сподели кметът на Зве-
рино Стоян Петров. Много 
ви моля: пазете това хубаво 
нещо, в което е хвърлен голям 
финансов и физически ре-
сурс, за да може да изглежда 
по този начин. Още веднъж 
искрени благодарности на 
абсолютно всички!“ Привет-
ствия отправиха също инж. 
Петя Аврамова и Кирил Ана-
ниев. 

Първото събитие, което се 
състоя на площад „4 юни“, 
беше Петият национален 
фолклорен фестивал „Змей 
Горянин“ (виж. на стр. 4).

Повече от 550 самодей-
ци - танцьори, певци и 
инструменталисти от Се-
верна и Западна България, 
взеха участие в XVI На-
ционален фолклорен събор 
„Де е българското“, който 
се проведе в Неделята на 
слепия в Туристически 
комплекс „Дядо Йоцо гле-
да” край с. Очиндол. Ор-
ганизатор на събитието, 
традицията за чието про-
веждане датира от 2006 г., 
бе Община Мездра. 

Фолклорният събор беше 
открит от кмета на Мездра 
Иван Аспарухов. „Благо-
даря ви, че с участието си 
потвърдихте нашето жела-
ние да не прекъсваме този 

фестивал, каза Аспарухов. 
На̀дали днес Дядо Йоцо 
отново ще прогледне с очи-
те си, но аз съм убеден, че 
той ще прогледне с душата 
си. Това, което е в душата 
на българина, е това, което 
ще видите днес и за което 
си заслужава всичко, което 
правим. Коренът на фолк-
лора е много дълбок - и 
тук, макар и в скалите, не-
говите корени също са про-
никнали дълбоко“. 

В тазгодишното издание 
на „Де е българското“ взе-
ха участие 44 танцови със-
тави и клубове, народни 
хорове и певчески групи, 
както и 9 индивидуални из-
пълнители - представители 

на 28 читалища и на 3 пен-
сионерски, военни и част-
ни клубове от 28 населени 
места в областите Враца, 
Видин, Монтана, Плевен 
и София. Освен самодейци 
от Мездра и от съставни-
те села на общината Бру-
сен, Зверино, Злидол, Лик, 
Лютиброд, Оселна, Ребър-
ково, Руска Бела, Типчени-
ца и Царевец, на сцената 
се изявиха любители на 
автентичния и на обрабо-
тения български фолклор 
от Враца, Бяла Слатина, 
Борован, Мизия, Червен 
бряг, Видраре, Габровни-
ца, Глава, Долно Озирово, 
Еница, Оходен, Расово, Ру-
жинци, Скравена, Спанче-

вци, Търнава и Чомаковци. 
Най-възрастният участник 
бе 90-годишният изпълни-
тел на окарина полк. инж. 
Георги Димитров от с. Лик, 
който наскоро беше удос-
тоен със званието „Поче-
тен гражданин на община 
Мездра“. 

Кулминацията на праз-
ничната програма бяха 
изпълненията на Ансам-
бъл „Мездра“, който тази 
година чества 75 години 
от своето създаване. В раз-
гара на събора отец Антон 
освети традиционния кур-
бан, осигурен от Общи-
на Мездра и приготвен от 
майстора готвач Любомир 
Стоянов от Игнатица.

БОТЕВИ ТЪРЖЕСТВА 
На 2 юни официално бяха открити Ботевите тържества в 

Лютиброд. Да почетат паметта на загиналите за свободата и 
независимостта на България на площада при моста на река 
Искър се събраха жители и гости на селото. Сред тях бяха 
кметът на Мездра Иван Аспарухов и заместник-кметът Нели 
Минева. 

„Вечна слава на героите, отдали живота си за свободата на 
нашата Родина!, каза в словото си, посветено на 146-ата го-
дишнина от подвига на Ботевата чета, кметският наместник 
на Лютиброд Иван Коцев. Нека в този светъл ден да отворим 
сърцата си, нека изпитаме радостта да бъдем едно цяло, една 
общност, която милее за родния си край, знае как да се грижи 
за своето развитие и не се колебае да вложи всичките си спо-
собности, воля и постоянство, за да пребъде!“ 

Музикално-поетична програма изнесоха Женският наро-
ден хор при НЧ „Колката“, младите музикални таланти от 
Сдружение „Новото поколение на талантите“ Ева Христова, 
Тереза Стоянова и Данита Павлова, рецитаторите Габриела 
Павлова, Виолета Илиева, Кръстинка Караджова и Иван Вел-
чев. Фолклорен поздрав отправи Средношколският танцов 
състав при НЧ „Просвета 1925“ - Мездра. 

С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта 
на хилядите знайни и незнайни герои, отдали живота си за 
Отечеството. Сред тях са повече от 30 лютибродчани, загина-
ли във войните за националното освобождение и обединение. 
Венци на признателност пред паметника на Христо Ботев 
бяха поднесени от Община Мездра, Кметство Лютиброд и 
НЧ „Колката“. Възпоменателнaта проява завърши с празнич-
на заря.

 

На 3 юни в местността „Рашов дол” се състоя традицион-
ното поклонение, посветено на загиналите на това място през 
бунтовната пролет на 1876 г. Ботеви четници, предвождани от 
Георги Апостолов. Заупокойна молитва за 12-те мъченици за 
българската свобода отслужи отец Аспарух Аспарухов, след 
което беше пресъздадено последното сражение на оцелели-
те въстаници с турския аскер и башибозук. Възпоменанието 
събра над 100 родолюбци от Мездра, София, Враца и селища 
от района на Искърското дефиле. Сред поклонниците бяха 
областният управител Стефан Красимиров и кметът на об-
щината Иван Аспарухов. 
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ШАХМАТЕН ПРАЗНИК И СПЕКТАКЪЛ ШАХМАТЕН ПРАЗНИК И СПЕКТАКЪЛ 
ЗА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО ЗА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО 

„KEEP IT REAL“ С НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТ„KEEP IT REAL“ С НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТ

В Деня на детето - 1 юни, 
Община Мездра зарадва 
най-малките с развлекате-
лен спектакъл и шахматен 
празник. Атрактивното съ-
битие се състоя в Археоло-
гически комплекс „Калето“, 
където артисти от столич-
ния театър „Пан“ предста-
виха пред възпитаници на 
местните детски градини 
развлекателния спектакъл 
„Весели небивалици“, из-
пълнен с много забавни 
игри, песни, танци, фокуси, 

гатанки и стихчета. 
По-сетне роденият в 

Мездра FIDE Master Даян 
Нинов - председател на 
ШК „Асеневци“ - Велико 
Търново и председател на 
Комисията за развитие на 
детско-юношеския шахмат 
към БФШ 1928, и Доника 
Шивачева - многократна 
шампионка на България и 
вицеевропейска шампион-
ка за момичета до 8 г. и до 
10 г., изнесоха открит урок 
по шахмат. 

Шахматният празник про-

НОВ СЪВЕТНИК 
ПОЛОЖИ КЛЕТВА

Три награди спечели 
Танцова формация „Keep 
it Real“ от Сдружение 
„Новото поколение на та-
лантите“ на XV Между-
народен танцов фестивал 
„Танцуваща река“, който 
се проведе в Русе. Възпи-
таничките на хореографа 
Елеонора Бутакова заслу-
жиха две групови и едно 
индивидуално отличие в 

направлението „Улични 
танци/ Хип-хоп“. 

Във фестивала взеха 
участие 455 деца, мла-
дежи и девойки от 6 до 
30-годишна възраст, пред-
ставители на 20 танцови 
състави от България и 2 
от Румъния. Те се сърев-
новаваха в четири въз-
растови групи в четири 
направления - Съвремен-

ни танци/Джаз балет/ 
Contemporary, Улични 
танци/ Хип-хоп, Темати-
чен танц/ MTV show /Тан-
цово шоу и Класически 
балет/ Характерен танц. 
Сценичните изпълнения 
на участниците оцени 
жури, което включваше и 
балетисти солисти от Ба-
лет „Арабеск“. 

Танцова формация „Keep 

it Real“ спечели две първи 
награди в направлението 
„Улични танци/ Хип-хоп“ 
- във Втора възрастова 
група (12-15 г.) за танца 
„No Limit“ и в Трета въз-
растова група (над 16 г.) за 
танца „Girls Power“. В съ-
щото направление Ванеса 
Вачева се класира на второ 
място индивидуално във 
втора възрастова група.

Нов съветник влезе в Общински съвет (ОбС) - Мез-
дра. Поради предсрочно прекратяване правомощи-
ята на съветника Катя Йотова от МК „АБВ (Земе-
делски народен съюз, Воля)“ с Решение №157-МИ/ 
09.05.2022 г. на Общинската избирателна комисия е 
обявен за избран за съветник следващият в листата 
на коалицията Преслав Христов. Той положи клетва 
на майската сесия на ОбС и беше включен, на мяс-
тото на Йотова, в състава на ПК „Финанси, бюджет, 
стопански дейности и общинска собственост“, ПК 
„Образование, култура, наука“ и ПК „Устройство 
на територията, опазване на околната среда, инфра-
структура и европейска интеграция“. За председател 
на ПК „Образование, култура, наука“, на мястото на 
Йотова, беше избран Тошко Стоянов от МК „АБВ“. 

ОбС прие Декларация относно членството на Репу-
блика Северна Македония в Европейския съюз (ЕС), 
адресирана до Президента на Република България, 
Председателя на Народното събрание, Министер-
ския съвет и Министерството на външните работи. 
В декларацията съветниците призоват Народното 
събрание и Министерския съвет „да се придържат 
стриктно към изпълнението на Рамковата позиция от 
09.10.2019 г. относно разширяването на ЕС и Про-
цеса на стабилизиране и асоцииране на РС Македо-
ния, Декларацията на 44-ото Народно събрание от 
10.10.2019 г., както и решенията на Консултативния 
съвет по национална сигурност при Президента от 
10.01.2022 г.“. „Като представители на българския 
народ, избрани на редовни избори, Ви призоваваме 
да защитите българския национален интерес в РС 
Македония, което ще бъде и стратегически принос за 
стабилността и просперитета на региона и бъдещето 
на ЕС, пише в заключение в декларацията. Апели-
раме към вас за стриктно изпълнение на всички точ-
ки, условия и етапи, залегнали в Рамковата позиция, 
Декларацията на Народното събрание, решенията на 
Консултативния съвет по национална сигурност при 
Президента и духа и буквата на Договора за приятел-
ство, сътрудничество и добросъседство.“ 

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
Териториалната организация (ТО) на Съюза на слепите в 

България (ССБ), която обединява хора със зрителни уврежда-
ния в общините Мездра и Роман, проведе редовно годишно 
отчетно събрание. На събранието бяха приети Отчетен доклад 
за дейността на ТО на ССБ за периода май 2021 г. - април 2022 
г., Програма за дейността на организацията през 2022/2023 г. и 
Проектопредложения за решения през същия период. 

По случай 100-годишнината на Съюза на слепите в Бълга-
рия - юбилей, който беше отбелязан през 2021 г., директорът 
на ОЦСУД Наталия Христова-Горанова връчи от името на 

ССБ почетен юбилеен плакет на Община Мездра за оказаната 
подкрепа през годините на съсловната организация. Наградата 
прие кметът Иван Аспарухов, който поздрави хората със зри-
телни увреждания, пожела им да са живи и здрави и ги увери, 
че Община Мездра ще продължи да им помага и занапред. 

По повод кръглата годишнина на ССБ юбилейни грамоти по-
лучиха Лиляна Генова и Наталия Христова-Горанова за техния 
принос в развитието на организацията, социално приобщаване 
на хората със зрителни увреждания и повишаване качеството 
на техния живот. 

тече в две части. Първата 
част, която беше за начина-
ещи, включваше запозна-
ване с правилата на играта 
- легенда за шахмата, как 
се местят фигурите, какво 
е шах и мат, каква е целта 
на играта. Втората част, 
за напреднали, предложи 
отборни игри за бързина, 
концентрация и креатив-
ност, както и индивиду-
ални игри с въпроси и на-
гради. Нинов и Шивачева 
дадоха и сеанс на едновре-
менна игра с подрастващи. 

Всички участници полу-
чиха ваучери за безплатен 
едномесечен онлайн курс 
и подаръци - шахматни 
комплекти, раници, тени-
ски, тематична литерату-
ра и сувенири. Спортната 
проява е част от Нацио-
налното шахматно турне 
„Асеневци“, организира-
но от едноименния клуб 
от старопрестолния град, 
което ще обхване 30 града 
в цялата страна. Благород-
ната кауза на проекта е да 
популяризира шахмата и 
да даде възможност на все-
ки, който желае, да тренира 
безплатно.

„СТЕНА НА СЛАВАТА“ 
КРАСИ ИГНАТИЦА

В апогея на Ботевите тържества 2022 в центъра на Иг-
натица беше открита „Стена на славата“. Върху нея са 
изобразени ликовете на Апостола на свободата Васил 
Левски (1837-1873), на поета революционер Христо 
Ботев (1848-1876) и на най-младия Ботев четник Алек-
сандър х. Димитров Чендов (1860-1876), загинал за 
Свободата на Отечеството през бунтовната пролет на 
1876-та едва на 16-годишна възраст. 

Идеята за „Wall of Fame“ е на кмета на селото Иво 
Костов, а портретите са дело на художника Евгени 
Кучков. Целта на патриотичната инициатива е възпи-
тание на младото поколение в дух на родолюбие, на 
почит и уважение към националните герои. По повод 
откриването на новата придобивка местни ученици и 
литературни творци изнесоха тематична програма. 
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В следващите дни рожденици са: 
• Иван Коцев, кметски наместник на с. Люти брод - на 

18 юни,
• Данчо Георгиев, бизнесмен - на 18 юни, 
• д-р Цеца Каменова, личен лекар - на 21 юни, 
• Маргарита Стефанова, журналист - на 21 юни,  
• Росен Ценов, кмет на с. Моравица - на 23 юни, 
• Юли Пухалски, театрален режисьор - на 24 юни, 
• Цветан Поповски, бизнесмен - на 24 юни, 
• Силвия Петкова, секретар на МКБППМН - на 29 

юни, 
• Йордан Гергов, общински съветник - на 30 юни, 
• Цветан Тодоров, бизнесмен - на 30 юни. 

ЛОКО - МЕЗДРА ФИНИШИРА НА 13-и КОЛОВОЗ
Приключи първенството 

по футбол в Северозапад-
ната Трета лига. В крайно-
то класиране ОФК Локомо-
тив - Мездра завърши на 
13-о място (от 17 отбора) с 
актив от 32 точки и голова 
разлика 35:47 (8 победи, 
8 равенства и 16 загуби). 
През пролетния полусе-
зон момчетата на треньо-
ра Диан Попов спечелиха 
общо 19 т., след 5 победи 
(всичките у дома), 4 реми-
та (2 у дома и 2 като гости) 
и 7 загуби (1 на неутрален 
терен и 6 като гости), при 
голово съотношение 19:20.

За сравнение: през пър-
вия дял от шампионата, 
когато начело на отбо-
ра беше Николай Нинов, 
„железничарите“ също 
завършиха на 13-о място, 
с актив от 13 т. и голова 
разлика 16:27, натрупан 
след 3 победи, 4 ремита и 
9 загуби. 

Миналия сезон локо-
мотивци финишираха 
11-и (от 18 отбора) с 46 
т. и голова разлика 46:48 
(14 победи, 4 равенства 
и 16 загуби), през сезон 
2019/2020, който беше 
прекратен преждевремен-
но поради пандемията от 
Covid-19, бяха 9-и (от 14 
отбора) с 15 т. и голово 
съотношение 15:20 (4 по-
беди, 3 равенства и 6 загу-

би), а през 2018/2019 заеха 
12-а позиция (от 16 отбо-
ра) с 37 т. и голова разлика 
49:67 (11 победи, 4 равен-
ства и 15 загуби). 

През пролетния дял от 
настоящия шампионат 
мездренци се представиха 
много добре у дома, къ-
дето записаха 5 победи, 2 
ремита и само 1 загуба (на 
неутрален терен в Роман), 
докато като гости бяха 
доста по-неубедителни - 
0 победи, 2 равенства и 6 
загуби. 

Голмайстор на отбора 
е Пламен Венелинов с 8 
точни попадения. След-
ват: Николай Ганчев с 5, 
Ивайло Златев с 4, Лионел 
Матадос, Антонио Йорда-
нов и Митко Милчев - по 
3, Ваньо Иванов и Маха-
ил Иванов - по 2, Гроздан 
Илиев, Светослав Бонев, 
Стоян Иванов, Деян Ива-
нов и Иван Аспарухов - по 
1 гол. 

Първенец в групата е 
ОФК Спартак - Плевен с 
81 т., който през следва-

щия сезон ще играе във 
Втора професионална 
лига. Челната тройка до-
пълват Севлиево със 73 т. 
и ОФК Локомотив - Горна 
Оряховица с 69 т. В дъното 
на таблицата е отказалият 
се от участие в началото 
на пролетния полусезон 
Пещера - Галата с 23 т. 

Лятната подготовка на 
Локо - Мездра ще старти-
ра на 4 юли, а новото пър-
венство в Северозападна-
та Трета лига ще започне 
най-вероятно на 6 август.

ПОЧИТ КЪМ ИВАН МИТЕВ-ДЖЕФРИПОЧИТ КЪМ ИВАН МИТЕВ-ДЖЕФРИ
С откриване на паметна 

плоча и мемориален тур-
нир в началото на м. юни в 
Зверино почетоха паметта 
на известния футболист от 
близкото минало Иван Ми-
тев-Джефри (1946-2021). 
Инициативата е реализи-
рана със съдействието на 
Кметство Зверино и на 
Кметство Оселна под еги-
дата на Областния съвет на 
БФС - Враца и на Община 
Мездра. 

Възпоменателната проява 
уважиха кметът на Мездра 
Иван Аспарухов, председа-
телят на Областния съвет 
(ОблС) на БФС - Враца Ми-
лен Бельов, кметовете на 
Зверино и Оселна Стоян Пе-
тров и Росен Николов, дъще-

рите на Джефри Станимира 
и Нели, футболни ветерани 
и бивши колеги на спортния 
деятел. 

Паметната плоча, която е 
изработен безвъзмездно от 
Ненчо Николов, освети отец 
Николай Петров. От името 
на ОблС на БФС Милен Бе-
льов връчи на Иван Аспару-
хов, Стоян Петров и Росен 
Николов плакети за принос 
в популяризирането и разви-
тието на футбола. 

В Първия мемориален тур-
нир „Иван Митев-Джефри“ 
взеха участие детските отбо-
ри на ФК Скала - Зверино и 
на ФК Ракитин - Трудовец, 
мъжкият тим на ФК Ска-
ла-2015-Оселна - Зверино 
и ветераните на ФК Скала. 

Всички отбори участници 
получиха купи и по една фут-
болна топка, осигурени от 

ОблС на БФС. Амбицията 
на организаторите е турни-
рът да стане традиционен. 

ГРАДСКО ПЪРВЕНСТВО 
ПО ШАХМАТ ЗА УЧЕНИЦИ 

Градското индивидуално първенство по шахмат за 
ученици се проведе в Мездра. Негов организатор бе 
Шахматен клуб „Локомотив“ с подкрепата на Община 
Мездра, а главен съдия - м. с. Тошко Кирков. 

В турнира взеха участие 19 ученици от ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“, СУ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо 
Ботев“. Те бяха разделени в две предварителни гру-
пи, в които играха по системата „всеки срещу всеки“. 
Класиралите се на първите три места в двете групи 
сформираха финална шестица, като резултатите в 
предварителните групи не се зачитаха. 

Победител в турнира стана Даниел Коловски, трето-
класник в ОУ „Христо Ботев“, който събра максима-
лен брой - 8 точки от 8 партии. На второ място се наре-
ди седмокласничката в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
Петя Иванова с 4 т., а на трето - Стилян Драгановски, 
третокласник в същото училище, с 3 точки. Челната 
шестица допълниха петокласникът в СУ „Иван Вазов“ 
Светослав Димитров, третокласникът в ОУ „Христо 
Ботев“ Матео Кирков и седмокласникът в ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” Любомир Тошев.

Всички участници получиха грамоти и предметни 
награди, а призьорите - медали и книги на шахматна 
тематика, осигурени от Община Мездра. В органи-
зацията на турнира се включиха активно родители, 
които взеха участие в почистването и декорирането с 
атрактивна украса на помещението, осигуриха лаком-
ства и минерална вода за децата.

` Иван Митев-Джефри е роден на 17 юни 1946 г. в с. Зверино. През 
дългогодишната си футболна кариера е бил състезател на Скала - Звери-
но (1963-1967), Металург - Елисейна (1967-1972), Етър - Велико Търново 
(1972-1975), ЖСК-Металург и Локомотив - Мездра (1975-1979), Скала - 
Зверино през 80-те години на XX век. Играе като централен нападател или 
десен халф, изявен голмайстор. 

Сред най-значимите му успехи на клубно ниво са трето място с Мета-
лург - Елисейна при първото участие на отбора в Северната „Б“ РФГ през 
сезон 1971/72, четвърто място с Етър - ВТ в „А“ РФГ през сезон 1973/74 
и шесто място с ЖСК-Металург - Мездра във втория футболен ешелон 
през сезон 1976/77. През есента на 1974 г. играе с великотърновския тим 
в турнира за Купата на УЕФА срещу Интер - Милано, участва в между-
народни турнета в Полша, Франция, Италия, ГДР и Съветския съюз, има 
контролни срещи с клубовете, в които се състезава, срещу Динамо - Мос-
ква, Динамо - Берлин и др. 

След приключване на спортната си кариера е треньор на децата и на 
юношите на Скала - Зверино, както и учител по физкултура в СУ „Св. 
Климент Охридски“. 

Иван Митев почина на 21 май 2021 г. Поклон пред светлата му памет!     

Северозападна Трета лига
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ПЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ПЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 
„ЗМЕЙ ГОРЯНИН“ „ЗМЕЙ ГОРЯНИН“ 

Повече от 450 певци, 
танцьори и инструмента-
листи от три региона на 
България взеха участие в 
Петия национален фол-
клорен фестивал „Змей 
Горянин“, който се про-
веде на 4 юни в Зверино. 
Организатори на събити-
ето бяха Кметство Зве-
рино и НЧ „Факел-1926”, 
с подкрепата на Община 
Мездра. 

За разлика от предход-
ните издания на фестива-
ла, тазгодишното нямаше 
конкурсен характер. На 
откритата сцена на обно-
вения площад в центъра на 
селото се изявиха 26 чита-
лищни, училищни и дет-
ски танцови състави, фол-
клорни клубове и школи, 
народни хорове и певчески 
групи, както и 10 индиви-
дуални изпълнители от 14 
населени места в области-
те Враца, Монтана и Со-
фия. Освен представители 
на 6 читалища от община-
та - Мездра, Зверино, Иг-
натица, Моравица, Ребър-
ково и Типченица, магията 
на българския автентичен 
и обработен фолклор пре-
създадоха самодейни ко-
лективи от Враца, София, 
Нови Искър, Миланово, 
Долно Озирово, Спанче-
вци, Нефела и Доспѐй, 
община Самоков. Доайен 

сред тях бе 70-годишният 
изпълнител на окарина и 
на дудуче Йордан Борисов 
от с. Оселна. 

Гост изпълнители на 
фестивала бяха народният 
певец Илия Луков и Ан-
самбъл „Мездра“. Всички 
участници получиха гра-
моти и плакети за съхра-
нение и популяризиране 
на българския фолклор. 
Патриотичен привкус на 
програмата придаде пре-
създаването на посреща-
нето от родолюбиви зве-
ричани през бунтовната 
пролет на 1876 г. на група 
Ботеви четници, водени 
от военния командир Ни-
кола Войновски. 

Предходните четири 
издания на Фолклорния 
фестивал „Змей Горянин” 
бяха с конкурсен харак-
тер. Носители на голя-
мата награда на фестива-
ла са Мъжка фолклорна 

група „Змей Горянин” от 
Зверино (2017 г.), Ансам-
бъл „Мездра“ (2018 г.), 
гъдуларят Любомир Геш-
ковски (2019 г.) и Танцова 
школа „Шопите“ от Нови 
Искър (2021 г.).

ВТОРИ ОБЩИНСКИ КОНКУРС 
РЕЦИТАЛ НА ВАЗОВИ ТВОРБИ 
Завърши Вторият общински детски конкурс рецитал на 

Вазови творби, организиран от Община Мездра и от Цен-
тър за подкрепа за личностно развитие. Съгласно неговия 
регламент, той протече в два етапа - вътрешноучилищен, 
в който местните учебни заведения излъчиха най-добрите 
декламатори в три възрастови групи - І-ІV, V-VІІ и VІІІ-ХІІ 
клас, и общински, в който се включиха победителите от 
вътрешноучилищния етап. 
В заключителния, общински етап на конкурса взеха учас-

тие 24 ученици от СУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“ и 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Мездра, СУ „Св. Климент 
Охридски“ - Зверино и ОУ „Васил Кънчов“ - Моравица. Те 
рецитираха поетични творби на Иван Вазов по свой избор. 
Техните изпълнения ожени жури с председател Петко Кот-
ларски и членове Анета Петкова и Николай Савов. 

Призьори в отделните възрастови групи станаха: 
•  І възрастова група - ученици І-ІV клас: 1 място - Кристи-

ян Панов (ОУ „Св. св. Кирил и Методий ” – Мездра)/ „Въз-
поминания от Батак“, 2 място - Габриела Павлова (СУ „Св. 
Климент Охридски“ - Зверино)/ „Възпоминания от Батак“, 
3 място - Савина Георгиева (ОУ „Христо Ботев“  - Мездра)/ 
„Той не умира“; 
• ІІ възрастова група - ученици V-VІІ клас: 1 място - Лора 

Николова и Самира Бусаири (ОУ „Христо Ботев” - Мездра)/ 
„Разговор“, 2 място -  Тошко Николов (ОУ „Васил Кънчов“ 
- Моравица)/ „Отечество любезно, как хубаво си ти!“, 3 мяс-
то - Мартина Йорданова (ОУ „Христо Ботев“ - Мездра)/ „На 
България“; 
• IІІ възрастова група - ученици VІІІ-ХІІ клас: 1 място - Вер-

гиния Методиева (СУ „Иван Вазов - Мездра)/, „Новото гро-
бище над Сливница“. 

Всички участници в общинския етап на конкурса получиха 
грамоти, а класиралите се на първите три места в отделните 
възрастови групи - и парични награди. Призьорите ще из-
несат рецитал в Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” 
по време на връчването на наградите на победителите в XI 
Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гле-
да“, което ще се състои на 25 юни.

ДЕЦАТА НА МЕЗДРА

ИВЕЛИНА ИВОВА ПОДРЕДИ 
САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА

Художничката Ивелина Ивова 
подреди самостоятелна изложба 
живопис и графика в Община 
Мездра. Откриването й уважиха 
служители в ОбА, близки и при-
ятели на авторката, която наско-
ро се дипломира в Университета 
по архитектура, строителство и 
геодезия, специалност „Архи-
тектура“. 

Експозицията включва 21 
творби - 12 живописни платна, 
нарисувани със сухи пастели, 
акварелни, акрилни и флуо-
ресцентни бои: „Бели цветя”, „В 
небесата”, „Гарвани”, „Зима”, 
„Контраст”, „Огнен залез”, „По-
лет“, „Призрачна гора”, „Си-
яние”, „След буря”, „Тайната 
гора” и „Цветя”, и 9 графични 
работи, изпълнени с черен и 
цветни моливи, въглен и кре-
да: „Живот/смърт”, „Измамна 
реалност”, „Китайски дракон”, 
„Лимонената къща”, „Мистична 
гора”, „Портрет на елф”, „Порт-
рет”, „Стрелец” и „Умора”. 

„Рисувайки своите черно-бели 
или цветни графични творби ав-
торката е създала цели светове 
(едновременно реални и нереал-
ни), в които ние днес сме гости, 
каза при откриването на излож-
бата нейният куратор Светла Да-
мяновска. Тя е много прецизна в 
изобразяване и на общото, и на 
частното, майсторка на детайла, 
но и пестелива откъм ненуж-
ни подробности. Този баланс 
придава на творбите й пълно-

ценност, като същевременно ги 
прави изчистени и премерени… 
Талантът да се пресъздават глед-
ки и образи, намиращи се на гра-
ницата между действителното и 
въображаемото, запленява и ни 
кара да почувстваме тръпката 
от нещо тайнствено и тревож-
но. А добрата творба на изоб-
разителното изкуство трябва да 
въздейства и да вълнува именно 
така.“ 

„Благодаря ви, че уважихте мо-
ята изложба, сподели Ивелина. 
Много се радвам, че можете да 
разгледате рисунките ми, които 
са от последните 5-6 години. На-

дявам се всеки от вас да намери 
в тях нещо, което да му хареса!“ 

От името на Община Мездра 

зам.-кметът инж. Николинка Къ-
товска поздрави авторката с из-
ложбата и й подари букет цветя.
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