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ФОЛКЛОРНАТА МАГИЯ НА МЕЗДРА ФОЛКЛОРНАТА МАГИЯ НА МЕЗДРА 
От 18 до 22 юли 2021 г. в гр. 

Мездра се проведе Първият  
международен фолклорен 
фестивал „Фолклорната магия 
на Мездра“ (First International 
Folklore Festival „The Folklore 
Magic of Mezdra“). Организа-
тори на събитието бяха Ан-
самбъл „Мездра“ и НЧ „Про-
света 1925“ с подкрепата на 
Община Мездра. 

Във фестивала взеха участие 
12 фолклорни ансамбли от 
11 държави от Европа, Азия, 
Северна и Южна Америка - 
Албания, България, Мексико, 
Португалия, Румъния, Сър-
бия, Тайланд, Украйна, Унга-
рия, Уругвай и Филипините. 

Програмата на феста включ-
ваше пет концерта: три в се-
лата Моравица, Зверино и 
Дърманци и два в гр. Мездра 
- в Дома за стари хора - за 
потребителите на дома и на 
Комплекс социални услуги 
за деца и лица с увреждания, 
и на пл. „България“ - за жите-
лите и гостите на гр. Мездра. 

Представители на госту-
ващите у нас състави бяха 

приети от кмета на общината 
Иван Аспарухов, а като съпът-
стващи прояви участниците 
посетиха Черепишкия мана-
стир „Успение Богородично“, 
Археологически комплекс 
„Калето“ и културни забеле-
жителности в гр. Враца. 

Кулминацията на „The 
Folklore Magic of Mezdra“ бе 
заключителният концерт, кой-
то се състоя на 21 юли на пло-

щад „България“. Зрелищният 
спектакъл беше предшестван 
от дефиле в центъра на града 
на участниците във фести-
вала, предвождано от Духов 
оркестър „Виво Монтана“, 

които бяха възнаградени с 
аплодисменти от граждан-
ството. 

По стар български обичай 
танцьорите бяха посрещнати 
на сцената от девойки, пре-
менени в народни носии, с 
домашна пита, сол и подарък 
- червени рози. 

„Днес поставяме началото 
на едно събитие в подкрепа 
на красотата, на радостта, 

единството и 
вдъхновение-
то, каза при от-
криването на 
концерта арт 
директорът на 
фестивала Ми-
рослав Аспару-
хов, художест-
вен ръководител 
и хореограф на 
А н с а м б ъ л 
„Мездра“. Сигу-
рен съм, че този 
фестивал е на-
чалото на едно 
голямо между-
народно прия-
телство между 
различни кул-
тури, стъпило 

върху основата на магията на 
фолклорния танц.“ 

„Позволете ми да изкажа ог-
ромната си благодарност към 
Читалище „Просвета“ - Мез-
дра, заяви кметът на общи-
ната Иван Аспарухов. Моята 
огромна благодарност е и към 
служителите в Общинската 
администрация. Благодаря и 
на хората, които ни посрещ-
наха в селата - на кметовете 
на Моравица, Зверино и Дър-
манци и на жителите на тези 
населени места. 

Нека всички заедно да бла-
годарим на нашите приятели 
от четири континента, които 
уважиха нашата покана и бяха 
с нас през четирите фестивал-
ни дни. Убеден съм, че когато 
си тръгнат от България, те ще 
отнесат у дома вода от нашия 

дъжд, ще отнесат и топлина 
от нашето слънце. Но най-ве-
че ще оставят тук част от своя 
фолклор и ще останат в на-
шите сърца завинаги. Защото 
имаме честта да бъдат първи-
те участници в Международ-
ния фестивал „Фолклорната 
магия на Мездра“. 

Благодаря ви от сърце!“ 
В прохладната юлска вечер 

на сцената се изявиха фол-
клорни състави от 10 евро-
пейски, азиатски, северно и 
южноамерикански държави. 

Със своите самобитни изпъл-
нения на автентични танци от 
регионите, които представят, 
те хвърлиха своеобразен мост 
между четирите континента, 
съграден върху темелите на 
фолклорната магия на танца. 

Аплодисментите на публи-
ката заслужиха: • танцов дует 
Хулиана Пераза и Герман 
Обиагуе от Фолклорен балет 
„Абориген“ от Канело̀нес, 
Уругвай; • Маите Валенсия 
и Виктор Торес от Фоклорен 
балет „Тзонтемок“ към На-
ционален учителски инсти-
тут „Бенемерита“ от Мексико 
сити, Мексико; • Ерик Солано, 
създател и ръководител на Фи-
липинска танцова компания 
„Парангал“ от Сан Франциско, 
Калифорния, САЩ; • Пимва-
дее Чантаракосон и Дуситорн 

Нгамюнг от Тайландска тан-
цова група при Университет 
Валая Алонгкорн Раджабхад 
под кралски патронаж от про-
винция Патум Тани, Тайланд; 
• Анастасия и Никита Обухо-
ви от Фолклорен танцов теа-
тър „Ескада“ към Творческо 
сдружение „Левеня“ от Лвов, 
Украйна; • Ана Дуарте, Джо-
ана Сантош и Родриго Салтер 
от Група за народни танци на 
Асоциация „FIFCA“ от Бен-
фика-ду-Рибатежу, Португа-
лия; • Жасмин Кралик и Золан 

Пастор от Фолклорен танцов 
ансамбъл „Барток“ към Ун-
гарската секция на Междуна-
родната асоциация за народно 
изкуство (I.O.V.) от Будапеща, 
Унгария; • Студентски фол-
клорен ансамбъл „Мугурелул“ 
към Университета Бабеш-Бо-

ляй от Клуж-Напока, Румъ-
ния; • Асоциация за опазване 
на традиционната култура 
„Шумадия“ от Баточина, Шу-
мадийски окръг, Сърбия; • 
Културно-артистично сдруже-
ние „Шумадия“ от с. Влашка, 
община Младеновац, Сърбия 
и Ансамбъл „Мездра“, Бъл-
гария. Поради лични анга-
жименти в заключителния 
концерт не успяха да вземат 
участие Лусиана Бесати и Ро-

марио Купе от Художествен 
ансамбъл „Скендербеу“ от 
Корча, Албания. 

Всички участници получиха 
стилни плакети от Община 
Мездра с логото на International 
Folklore Festival „The Folklore 
Magic of Mezdra“ и грамоти от 

НЧ „Просвета 1925“. Домаки-
ните бяха подготвили и една 
специална изненада - торта и 
изпълнение на песента „Happy 
Birthday“, с която поздравиха 
рожденичката Роксана Бор-
шан от Студентски фолклорен 
ансамбъл „Мугурелул“. 

Заключителният концерт на 
„Фолклорната магия на Мез-
дра“ завърши с ефектно ла-
зерно светлинно шоу на Dani 
Laser Show.

Първи международен фолклорен фестивал
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Коалиция „ГЕРБ-СДС“ получи 
най-много гласове в община Мез-
дра на извънредните парламен-
тарни избори, които се проведоха 
на 11 юли. Това показват данните 
от Районна избирателна комисия 
- Враца. За КП „ГЕРБ-СДС“ са 
гласували 2 350 избиратели, което 
е 31.11% от всички действителни 
гласове, подадени за кандидат-
ските листи на партиите и коали-
циите, регистрирани за участие в 
изборите. 

На второ място се нарежда ПП 
„Има такъв народ“ (ИТН), коя-
то събра 1 845 гласа (24.42%), 
а на трета позиция е Коалиция 
„БСП за България” с 1 364 гласа 
(18.06%). В сравнение с парла-
ментарните избори на 4 април 
т. г. „ГЕРБ-СДС“ има 979 гласа 
по-малко, при „БСП за Бълга-
рия” спадът е с 548 гласа, докато 
„ИТН“ бележи ръст от 346 гласа. 

За гр. Мездра съотношението 

е: „ИТН“ - 1 096, „ГЕРБ-СДС“ - 
1 000, „БСП за България” - 675 
гласа. Партията на Слави Три-
фонов печели в 9 от 14-те град-
ски секции, а в останалите пет 
доминира „ГЕРБ-СДС“. В 22 от 
27-те съставни села на общината 
„ГЕРБ-СДС“ има най-много гла-
сове, в две (Старо село и Цакони-
ца) печели „БСП за България”, в 
по едно - „ДПС“ (Горна Бешови-
ца) и „ИТН“ (Долна Кремена), а 
в Ослен Криводол „ГЕРБ-СДС“ 
и „БСП за България” имат равен 
брой гласове - по 13. В най-голя-
мото село в общината - Звери-
но, „ГЕРБ-СДС“ има 200 гласа, 
„ИТН“ - 99, а „БСП за България” 
- 81. 

С четвърти резултат е ПП 
„ДПС“ - 481 гласа (6.37%), при 
която отстъплението спрямо 
парламентарния вот преди три 
месеца е с 304 гласа. Следват: 
КП „Демократична България - 

Обединение“ с 381 гласа (5.04%) 
- увеличение с 91 гласа, ПП 
„ГП Българско лято“ - 295 гласа 
(3.91%), която бележи ръст от 69 
гласа, и КП „Изправи се! Мутри 
вън!“ с 287 гласа (3.80%) или с 47 
гласа по-малко в сравнение с пре-
дходните избори. 

Челната десетка допълват Ко-
алиция „Българските патриоти - 
ВМРО, Воля и НФСБ“ с 223 гла-
са (2.95%), ПП „Възраждане“ със 
136 гласа (1.80 %) и ПП „Атака“ 
с 53 гласа (0.70%). На изборите 
през април „ВМРО-БНД“ беше 
подкрепена от 370 избиратели, а 

„Патриотична коалиция - Воля и 
НФСБ“ имаше 229 гласа. Спрямо 
предходния вот „Възраждане“ е 
получила 28 гласа повече, а „Ата-
ка“ - 18 гласа по-малко. 

74 избиратели (0.98%) са гла-
сували с „Не подкрепям нико-
го”. Избирателната активност е 
44.5%. От вписаните в избирател-
ните списъци 16 982-ма избира-
тели са гласували 7 669. За срав-
нение: на изборите през април 
избирателната активност беше 
56.9%. Броят на действителните 
гласове е 7 554, а на недействи-
телните бюлетини - 41.   

В навечерието на 18 юли 
Община Мездра и Народ-
но читалище „Просвета 
1925“ почетоха съвмест-
но 184-ата годишнина 
от рождението на Апос-
тола на свободата Васил 
Левски (1837-1873). Това 
стана с поклонение пред 
бюст-паметника на без-
смъртния идеолог и ор-
ганизатор на българското 
националноосвободител-
но движение през XIX 
век, въздигнат през 2015 
г. с финансовата подкре-
па на местни родолюбци. 

Възпоменателната про-
ява уважиха представи-
тели на Общинската ад-
министрация и ученици 
от градските училища 
- участници в образова-
телната инициатива на 
мездренското читалище 

„Забавно лято в библио-
теката“. 

По повод годишнината 
от рождението на нацио-
налния герой децата изне-
соха поетично-музикална 
програма, подготвена под 
ръководството на библио-
текарите Димитрина Ива-
нова и Павлина Русева. Те 
рецитираха стихотворе-
нието „Потомците на Лев-
ски“ на родения във Враца 
детски писател, драматург 
и преводач Цветан Анге-
лов (1922-1982) и изпълни-
ха „Песен за Апостола“ по 

музика и текст на Мария 
Нинова и аранжимент на 
Димитър Атанасов. По-
клонението завърши с под-
насяне на цветя от децата 
и на венец от името на Об-
щина Мездра пред памет-
ника Васил Левски.

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ
Община Мездра подписа до-

говор с Управляващия орган 
на ОП „Развитие на човешки-
те ресурси“ за изпълнение на 
Проект „Център за обществе-
на подкрепа и Дневен център 
за подкрепа на деца с увреж-
дания и техните семейства в 
oбщина Мездра“ по Проце-
дура BG05M9OP001-2.019 
„Продължаваща подкрепа за 
деинституционализация на 
децата и младежите - Етап 2 
- предоставяне на социални и 
интегрирани здравно-социал-
ни услуги за деца и семейства 
- Компонент 1”. 

Основна цел на проекта е 
осигуряване на подкрепа за 
продължаване на процеса по 
деинституционализация чрез 
реализиране на модели за ка-
чествена алтернативна грижа 
за деца, настанени в институ-
ции, вкл. и за деца с увреж-
дания и деца с потребност от 
постоянна медицинска гри-
жа, гарантираща им живот в 
семейна среда и равен достъп 
до услуги за социално включ-
ване. С проекта се цели да се 
осигури на децата с уврежда-

ния и на техните семейства 
право и достъп до качествена 
грижа и социални услуги в 
общността според индивиду-
алните им потребности. 

В резултат на реализирането 
на проекта Община Мездра 
ще разкрие две нови социал-
ни услуги: 

• Дневен център за подкрепа 
на деца с увреждания и техни-
те семейства. Той ще предос-
тавя комплекс от дейности и 
грижа в общността за децата 
с увреждания, с които ще се 
осигурят условия за тяхното 
обслужване през деня, отго-
варящо на потребностите им. 
Дневният център е с капаци-
тет 30 места за целодневна 
и почасова грижи за деца с 
увреждания до 18-годишна 
възраст и 60 консултативни 
услуги. 

• Център за обществена 
подкрепа. Той ще предоставя 
комплекс от социални услу-
ги, предназначени за деца и 
семейства, с цел предотвра-
тяване изоставянето на де-
цата и настаняването им в 
специализирани институции, 

превенция на насилието и 
отпадане от училище, деин-
ституционализация и реин-
теграция на деца, обучение в 
умения за самостоятелен жи-
вот и социална интеграция на 
деца от институции, консул-
тиране и подкрепа на семей-
ства в риск, оценяване, обу-
чение и подкрепа на приемни 
родители и осиновители, кон-
султиране и подкрепа на деца 
с поведенчески проблеми и 
прояви. Неговият капацитет 
е 100 консултативни случая, 
като в него ще се  осигуряват 
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 назначен персонал и спе-
циалисти за обезпечаване ка-
чественото предоставяне на 
социалните услуги. По про-
екта ще бъде закупено ново 
специализирано транспортно 
средство - автомобил, адапти-
ран за хора с увреждания (6 
пътници, водач и 2 места за 
инвалидни колички). 

Проектът е на обща стой-
ност 1 783 092,68 лв., а срокът 
на неговото изпълнение - 30 
месеца, до 17.12.2023 г.

ПОЧИТ КЪМ АПОСТОЛА

ВАРЕНЕТО НА ДОМАШЕН САПУН – ЖИВО ЧОВЕШКО СЪКРОВИЩЕ
Националният съвет за 

нематериално културно на-
следство към Министерство 
на културата одобри 5 от 
общо 15 областни кандида-
тури, които ще бъдат вписа-
ни в Националната система 
„Живи човешки съкрови-
ща - България”. Сред тях е 
кандидатурата на НЧ „Про-
света-1928“ - с. Царевец 
„Варене на домашен сапун“, 
която беше определена през 
м. юни да представя област 
Враца в националния етап 
на процедурата. 

Варенето на домашен са-
пун ще бъде вписано в На-
ционалната представителна 
листа на нематериалното 

културно наследство в раз-
дел „Традиционни занаяти, 
домашни дейности и поми-
нъци“. Групов носител на 
умението са жителите на с. 
Царевец Здравка Петрова, 
Венета Коцева и Бойка Цо-
лова. 

Останалите елементи на 
нематериалното култур-
но наследство, които бяха 
одобрени за вписване в На-
ционалната система „Живи 
човешки съкровища - Бъл-
гария”, са „Войняговски 

хора и игри по Гергьовден“ 
на НЧ „Васил Левски 1900“ 
- с. Войнягово, община Кар-
лово, „Селското хоро в Пер-
нишко” на СНС „Локално 
наследство”, „Грее капанска 
шевица - традиции и съ-
временност в творчеството 
на везбарката Николинка 
Ангелова“ на НЧ „Просве-
та-1883” - с. Гецово, общи-
на Разград и „Изработване 
на българска народна носия 
от региона на Кюстендил“ 
на НЧ „Градище-1907“ - гр. 

Своге. 
„Живи човешки съкрови-

ща - България” е национал-
на система за съхраняване 
на традиционни културни 
дейности и умения. Тя е 
част от пилотната програма 
на ЮНЕСКО „Living Human 
Treasures“. Поддържането 
на системата цели съхраня-
ване на дейности и умения, 
които имат важно културно, 
историческо и художествено 
значение за България, както 
и да се насърчават носите-
лите на нематериално кул-
турно наследство да прак-
тикуват и да предават тези 
знания и умения на следва-
щите поколения. 

МИЛЧО РОМАНСКИ ИЗДАДЕ 
ДЕБЮТЕН АЛБУМ

Ръководителят на певчески групи в община Мездра и региона Милчо Гергов (Романски) 
представи дебютния си аудиоалбум с авторска музика. Събитието се състоя в НЧ „Фа-
кел-1926“ - с. Зверино. Премиерата уважиха близки, колеги и приятели на музиканта, ЖФГ 
„Плетеница“ и МФГ „Змей Горянин“, с които той работи. 

Соловият албум е озаглавен „Седем Пет“, тъй като е посветен на 75-годишния юбилей 
на твореца. Той включва 8 авторски хора и една ръченица, които носят имената на внуците 
на Милчо - Памелово дайчово хоро, Магдаленина ръченица и Марчелково хоро, както и 
хора, посветени на родния край - Цветаново хоро, Рускобелско пайдушко, Врачанско еле-
нино, Ситно влашко, Мездренска копаница и Северняшки бучимиш. 

Продуцент и издател на компактдиска е Димо Филипов, който участва и в записите, заед-
но с Иван Иванов-Ваци - тъпан, Йордан Борисов и Митко Филов - кларинет. 

„Посвещавам този диск на моето семейство, сподели на премиерата Милчо Романски. 
Защото и съпругата ми, и синът ми, и тримата ми внуци се занимават с музика и танци.“ Той 
представи пред зверинската публика  шест от творбите си в акомпанимент на любимия 
си акордеон. 

Стихотворни поздрави към самобитния музикант, който е известен футболист от близко-
то минало на „Локомотив“ и „ЖСК-Металург“ - Мездра, отправиха поетесите Дарина Цвет-
кова и Иванка Гьонова, а музикални - Йордан Борисов на окарина и Иван Велчев - китара. 

Поздравителен адрес и възпоменателен подарък от името на Читалищното настоятел-
ство връчи Цветан Ценов, председател на НЧ „Факел-1926“, а Костадина Иванова поднесе 
на юбиляра „тежък“ дар - бутилка отлежало червено вино, с пожелания за здраве, нови 
творчески успехи и все така да помага на всички самодейни певчески състави. 
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В РАЗГАРА СИ Е В РАЗГАРА СИ Е 
ПЛУВНО ЛЯТО 2021 ПЛУВНО ЛЯТО 2021 

В следващите дни рожденици са: 
• Стилиян Тотков, гл. експерт в Община Мездра - на 1 
август, 
• инж. Тодор Христов, управител на ОбП „Чистота“ - на 
2 август, 
• Димитър Доков, почетен гражданин на Мездра - на 2 
август, 
• Мирослав Аспарухов, худ. р-л на Ансамбъл „Мездра“ 
- на 4 август, 
• Д-р Веселин Петров, общински съветник - на 6 август, 
• Марианка Дилкова, общински съветник - на 6 август, 
• Цветелина Здравкова, финансов контрольор - на 6 ав-
густ, 
• Иван Аспарухов, кмет на община Мездра - на 10 ав-
густ, 
• Валентин Илиев, кмет на с. Елисейна - на 10 август, 
• Виолета Панова, кметски наместник на с. Крета - на 
11 август, 
• Васил Христов, бизнесмен - на 15 август, 
• Димчо Йотов, бизнесмен - на 15 август, 
• Данаил Димитров, учител - на 18 август, 
• Д-р Николай Венковски, офталмолог - на 19 август, 
• Цанко Цанев, бивш кмет на с. Зверино - на 19 август, 
• Георги Георгиев, бивш кмет на с. Типченица - на 19 
август, 
• Стоян Петров, кмет на с. Зверино - на 20 август, 
• Д-р Петко Петков, личен лекар - на 21 август, 
• Атанас Йорданов, гл. архитект на Община Мездра - на 
28 август. 

Завършиха първите две 
смени от плувните курсове 
за ученици от I до VII клас, 
организирани през лятната 
ваканция от Община Мез-
дра и от Център за подкре-
па за личностно развитие 
(ЦПЛР). Обучението в пър-
вата смяна се проведе от 5 
до 16 юли, а във втората - от 
19 до 30 юли, на басейна в 
Хотелски комплекс „Долче 
Вита” под ръководството на 
квалифицираните инструк-
тори Христо Иванов и Ди-
лян Маринов. 

В първите две смени от 
Плувно лято 2021 се вклю-
чиха около 60 деца от град-
ските училища, София и 
Видин. Най-невръстният 
начинаещ плувец бе 6-го-
дишният Антон Йорданов, а 
най-голям - седмокласникът 
в Национално средно учи-
лище „София“ Александър 
Ценов, който наесен ще на-
върши 13 г. 

Всички участници в кур-
совете получиха сертификат 
за постигнати плувни уме-
ния - I, II или III ниво, които 

им бяха връчени от замест-
ник-кмета на община Мез-
дра Нели Минева. 

По време на 10-дневното 
обучение децата усвояват 

двата най-популярни стила 
в плуването - кроул и бруст, 
а по-напредналите - и гръб, 
поясни инструкторът Хрис-

то Иванов. Освен това те се 
приучват на дисциплина, 
как да плуват безопасно и да 
се хранят здравословно. 

Третата смяна ще се прове-

де от 2 до 13 август, а чет-
въртата - от 16 до 27 август. 
Очаква се в четирите смени 
да се включат повече от 100 

деца. 
Инициативата „Плувно 

лято“ се реализира от Общи-
на Мездра за 23-а поредна 
година. Досега в плувните 

курсовете са обхванати над 
2 200 ученици от начален и 
от прогимназиален етап на 
образование.

На 20 юни 2021 г. на 96-годишна възраст почина 
един от двамата живи участници от община Мездра 
във Втората световна война - Никола Илиев Иванов 
(1924-2021 г.). 

Той е роден на 12 
декември 1924 г. в с. 
Камено поле, Врачан-
ско, но почти целия 
си съзнателен живот 
изживя в гр. Мездра, 
където близо седем 
десетилетия беше 
адвокат. Средното си 
образование завърш-
ва през 1943 г. в Бе-
лослатинската мъжка 
гимназия, след което 
е призован да отслу-
жи воинския си дълг 
в 15-и пехотен лом-
ски полк, дислоциран по това време в гр. Белоград-
чик. Завършва Школата за запасни офицери с чин 
фелдфебел-школник. 

През м. март 1945 г. заминава със своята военна част 
- 57-и пехотен полк от състава на 16-а пехотна диви-
зия, за фронта в Унгария и взема участие във втората 
фаза от заключителния етап на Втората световна вой-
на 1939-1945 г. Сражава се в Дравската отбранителна 
и в Мурската настъпателна операции на Българската 
армия  

Впоследствие е зачислен в Първи армейски пехотен 
полк, където го сварва краят на войната. На 15 септем-
ври 1945 г. е демобилизиран с чин поручик и се запис-
ва студент по правни и държавни науки в Юридиче-
ския факултет на Софийския университет. Завършва 
висше образование и става адвокат. За кратко е юрис-
консулт, след което години наред работи като адвокат 
до пенсионирането си. 

Бай Никола беше възпитан, интелигентен и високо-
морален човек. Живя честно и достойно. Беше извес-
тен с кроткия си характер и пословична доброта. С 
кончината му обществеността на Мездра загуби един 
от най-почтените си граждани. 

Искрени съболезнования на неговите близки и род-
нини! 

Ние, неговите приятели, ще запазим най-хубави спо-
мени за човека и родолюбеца Никола Илиев. Поклон 
пред светлата му памет! 

От Община Мездра, Общинската организация на 
Съюза ветераните от войните на България и ред-
колегия на в. „Мездра XXI век“

Лека атлетика

В ПАМЕТ НА ВЕТЕРАНА 
НИКОЛА ИЛИЕВ ИВАНОВ 

СЕВЕРОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА

ПРОГРАМАПРОГРАМА
Сезон 2021/2022 - Есен 

I кръг - 7 август 2021 г., събота, 18:00 ч. 
ОФК Павликени - ОФК Локомотив 

(Мездра) 
II кръг - 14 август 2021 г., събота, 

18:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - ОФК 

Академик (Свищов) 
III кръг - 21 август 2021 г., събота, 

18:00 ч. 
Пещера (Галата) - ОФК Локомо-

тив (Мездра) 
IV кръг - 28 август 2021 г., събота, 

18:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Янтра 

(Полски Тръмбеш) 
V кръг - 4 септември 2021 г., събота, 17:00 ч. 
Вихър (Славяново) - ОФК Локомотив (Мездра) 
VI кръг - 11 септември 2021 г., събота, 17:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - почива 
VII кръг - 18 септември 2021 г., събота, 17:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - ОФК Спартак (Плевен) 

VIII кръг - 25 септември 2021 г., събота, 17:00 ч. 
ОФК Бдин 1923 (Видин) - ОФК Локомотив (Мездра) 
IX кръг - 2 октомври 2021 г., събота, 16:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Ботев II (Враца) 
X кръг - 9 октомври 2021 г., събота, 16:00 ч. 
ОФК Левски 2007 (Левски) - ОФК Локомотив 

(Мездра) 
XI кръг - 16 октомври 2021 г., събота, 16:00 ч. 

ОФК Локомотив (Мездра) - Локомотив (Горна 
Оряховица) 

XII кръг - 23 октомври 2021 г., събота, 
16:00 ч. 

Етър II (Велико Търново) - ОФК 
Локомотив (Мездра) 

XIII кръг - 30 октомври 2021 г., съ-
бота, 14:30 ч. 

ОФК Локомотив (Мездра) - 
Първа атомна (Козлодуй) 
XIV кръг - 6 ноември 2021 г., съ-

бота, 14:30 ч. 
Локомотив 1927 (Дряново) - ОФК 

Локомотив (Мездра) 
XV кръг - 13 ноември 2021 г., събота, 

14:30 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Севлиево 

(Севлиево) 
XVI кръг - 20 ноември 2021 г., събота, 14:30 ч. 
Дреновец (Дреновец) - ОФК Локомотив (Мездра) 
XVII кръг - 27 ноември 2021 г., събота, 14:30 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Партизан (Червен бряг)
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Ф о т о е с к и з

ПОЧИТ КЪМ ВЪРБАН 
БОЯДЖИЙСКИ 

С пленер по живопис под наслов „Почит към Върбан Боя-
джийски“ Община Мездра и Градската художествена галерия 
(ГХГ) отбелязаха 90-годишнината от рождението на един от 
емблематичните мездренски художници от близкото минало. 
Творческият форум, който е включен в Културния календар с 
национален обхват за 2021 г. на Министерство на културата, се 
проведе на 15 и 16 юли в Хотелски комплекс „Къщата ИВ“ в 
с. Горна Бешовица. 

В двудневния пленер взеха участие шестима художници от 
различни поколения - Иво Ангелов, Емилия Гарванска, Рени 
Митева, Стела Цветкова, Ивелина Ивова и Йорданка Вълова. 
Последните две авторки са студентки V курс в Университета 
по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Ар-
хитектура“. По време на рисуването на открито те сътвориха 
осем живописни платна, вдъхновени от природните красоти 
в околностите на родното село на големия български скулп-
тор проф. Иван Фунев (1900-1983 г.): Иво Ангелов - „Летен 
пейзаж“, Емилия Гарванска - „Мандала“, Рени Митева - „Вър-
балаците“, Стела Цветкова - „Дървото“, Ивелина Ивова - „За-
гадъчност“ и „Изглед от Горна Бешовица“, Йорданка Вълова 
- „Дар от природата“ (натюрморт) и „Огряна от светлина“. 

Картините бяха подредени в обща художествена изложба. 
При нейното откриване гл. експерт „Културно наследство и 
религиозни дейности“ в Община Мездра Светла Дамянов-
ска припомни житейския и творчески път на  „Художника на 
Искърския край“ Върбан Бояджийски (1931-1994 г.). Всички 
участници в пленера получиха грамоти, които им бяха връче-
ни от Нели Минева, зам.-кмет „Икономическо развитие, соци-
ални и хуманитарни дейности“. 

Живописните платна, създадени по време на пленера, оста-
ват собственост на Община Мездра, която осигури на худож-
ниците необходимите материали - акрилни бои, платна, четки 
и стативи.

В знак на благодарност за оказаното гостоприемство Ми-
нева подари от името на кмета на общината Иван Аспарухов 
на собственика на Хотелския комплекс „Къщата ИВ“ Иванчо 
Велчов картината „Алеята с розите“, нарисувана от Ивелина 
Ивова в миналогодишния пленер „Юбилейно за проф. Иван 
Фунев“. 

Това е седмият пленер по живопис, организиран от Общи-
на Мездра и от ГХГ през последните години. Първите два 

се проведоха през 2014-а и 
2015 г. в рамките на Фес-
тивала на изкуствата „Free 
fest: Магията на Мездра”, 
а останалите четири през 
2016 г. - „Почит към Павлин 
Коцев”, през 2018 г. - „Юби-
лейно за Николай Кучков”, 
през 2019 г. - „Юбилейно 
за Любомир Минковски“ и 
през 2020 г. - „Юбилейно за 
проф. Иван Фунев“. През 
2015 г. се проведе Симпози-
ум по екстериорна дървоп-
ластика „Дядо Йоцо гледа”, 
а 2016 г. - Симпозиум по 
интериорна дървопластика 
„Петко Мичев”.

„ПЕЙ, ТАНЦУВАЙ И В „ПЕЙ, ТАНЦУВАЙ И В 
МОРАВИЦА ЛУДУВАЙ“МОРАВИЦА ЛУДУВАЙ“

За втора поредна година във 
второто по население село в 
община Мездра - Моравица, се 
проведе Национален фолклорен 
фестивал “Пей, танцувай и в Мо-
равица лудувай“. Организатори 
на събитието бяха Кметство Мо-
равица и НЧ „Светлина-1929“ с 
подкрепата на Община Мездра. 

„Ние сме длъжни да пазим 
българското и този фестивал е 
една прекрасна възможност да 
покажем на всички, най-вече 
на нашите деца, българските 
традиции във фолклора, в пев-
ческото и танцовото изкуство, 
каза в приветствието си към 
участниците и зрителите кметът 
на Моравица Росен Ценов. Един 

народ, който съхранява и пре-
дава на следващите поколения 
своето фолклорно богатство, 
може да се нарече горд народ. В 
народните танци и хора̀ е впле-
тена душата на българина, те ни 
зареждат с позитивна енергия и 

още по-дълбоко ни свързват с 
нашите корени“. 

В тазгодишното издание на 
фестивала, който няма конкур-
сен характер, взеха участие 16 
самодейни читалищни състави 
и танцови клубове от Североза-
падна България. На сцената се 
изявиха Ансамбъл „Мездра“, 
Представителен танцов състав 
„Хемус“ - Враца, Танцов състав 
за изворен фолклор „Ломски 
ритми“ от гр. Лом, Детски тан-
цов състав „Мездренче“, Жен-
ски народен хор, Фолклорен 
танцов клуб „Хорце, винце и 
още нещо…“ и Фолклорен тан-
цов клуб „Луд гидия“ от Мездра, 
Танцова школа „Нанков“, Тан-

цов клуб „Виктория“ и Фолкло-
рен танцов клуб „Хоротропци“ 
от Враца, Детски танцов състав 
„Жар“ от с. Трудовец, Танцов 
клуб „Северняшки ритми“ от 
с. Нефела, Смесена фолклорна 
група „Морава“ при НЧ „Свет-

лина-1926“ и Фолклорна група 
„Славей“ от с. Моравица, Сме-
сена фолклорна група „Росна 
китка“ при НЧ „Подем 1928“ - с. 
Руска Бела и Формация за автен-
тични танци от с. Лик. Аплодис-
ментите на публиката заслужи 
също участничката в „Гласът на 
България“ Елена Катранкьовска, 

която изпълни народни песни от 
различни фолклорни области на 
България. 

Всички състави и клубове, 
представили се на фестивала, по-
лучиха грамоти и сувенири. Със 
специални грамоти бяха отличе-
ни най-възрастният участник - 
89-годишният самоук майстор на 

окарината Георги Димитров от 
с. Лик, многократен участник и 
лауреат от Националния събор на 
българското народно творчество 
в Копривщица, както и най-мал-
кият участник - 7-годишната Ве-
селка Тодорова от с. Трудовец. 

Специални гост изпълните-
ли на фестивала бяха „Първата 

дама на попфолка“ Тони Дачева, 
победителят в Конкурса за автор-
ска македонска песен на Меж-
дународния фестивал „Пирин 
фолк“ Сандански 2016 Светлин 
Миланов и изгряващата звезда 
на Planeta TV Валери Вълканин, 
които изпълниха избрани песни 
от своя репертоар. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ В РЕБЪРКОВО
По инициатива на Градска 

художествена галерия - Мездра 
Школата по изобразително из-
куство към Център за подкрепа 
за личностно развитие (ЦПЛР) 
подреди обща художествена 
изложба под наслов „Скици от 
пандемията“. В нея са предста-
вени творческите постижения 
през учебната 2020/2021 г. на 
възпитаници на преподавателя 
Цветанка Маринова, ръководи-
тел на школата. 

Експозицията включва 37 
рисунки - живопис и графика, 
дело на 11 малки художници 
- Малена, Димитър, Натали, 
Стела, Катерина, Каролина, 
Лея, Магдалена, Никол, Пламе-
на и Цветослав. 

„Чувстваме се много прият-
но, тъй като след една дълга 
изолация най-после излизаме 
пред публика, сподели Цве-
танка Маринова. Нещо, което 

ни липсваше през тази учебна 
година или ставаше по „сту-
дения“ начин, с новите техно-
логии. А, както знаете, в изку-
ството най-важна е връзката 
творец-зрител. Озаглавихме 
така нашата изложба, защото 
нещата, които децата рисуват, 
са свързани точно с тази изола-
ция, с всичко, което ни връхле-
тя напоследък.“ 

„Благодарим ви за усмивки-
те, които ни подарихте, каза в 
приветствието си към малките 
художници заместник-кметът 
на Мездра инж. Николинка Къ-
товска. За възможността да се 
освободим от тежките мисли, 
налегнали ни по време на пан-
демията, да се заредим с пози-
тивна енергия. Продължавайте 
да рисувате, продължавайте 
да ни радвате, а защо не - и да 
ни мотивирате с всичко, което 
правите. Желая ви успех!“

Пленер по живопис Втори национален фолклорен фестивал 
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