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ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 
ФОЛКЛОРНАТА МАГИЯ НА МЕЗДРАФОЛКЛОРНАТА МАГИЯ НА МЕЗДРА  

Фолклорът обединя-
ва хората от различни 
етноси, пол, възраст и 
занятие, фолклорът е 
божествен мост между 
многообразните нацио-
нални култури по света, 
съграден върху темели-
те на музиката и тан-
ца, фолклорът полага 
основите на приятел-
ства, които остават за 
цял живот. 

Доказа го Вторият меж-
дународен фолклорен 
фестивал „Фолклорната 
магия на Мездра“, кой-
то се проведе от 17 до 
20 юли 2022 г. в гр. Мез-
дра. Организатори на съ-
битието бяха Ансамбъл 
„Мездра“ и Народно чи-
талище „Просвета 1925“ 
с подкрепата на Община 
Мездра, а арт директор 

на фестивала - Мирослав 
Аспарухов, художествен 
ръководител и хореограф 
на Ансамбъл „Мездра“. 

В тазгодишното издание 
на International Folklore 
Festival „The Folklore 
Magic of Mezdra“ взеха 
участие фолклорни ан-
самбли с общо над 200 

танцьори и музиканти 
от 7 държави от Европа, 
Азия и Южна Америка 
- Аржентина, Бразилия, 
България, Грузия, Индия, 
Иран и Сърбия. 

Програмата на фестива-
ла включваше официално 
откриване и четири кон-
церта: два в селата Мора-
вица и Зверино и два в гр. 
Мездра - в Дома за стари 
хора - за потребители-
те на дома и на площад 
„България“ - за жителите 
и гостите на града. 

При стечението на мно-
жество зрители навръх 
Илинден се състоя заклю-
чителният галаконцерт на 
градския площад. Сред 
официалните гости бяха 
кметът на община Мездра 
Иван Аспарухов, предсе-
дателят на Общинския съ-

вет Яна Нинова, предсе-
дателят на НЧ „Просвета 
1925“ Валентин Вълчев, 
народните представители 
Петя Аврамова и Красен 
Кръстев, представители 
на местния бизнес. 

Зрелищният спектакъл 
беше предшестван от пъс-
тро дефиле в центъра на 

Мездра - парад на всички 
участници във фестивала, 
които бяха аплодирани от 

гражданите. 
В продължение на 3 

часа на откритата сцена 
на площад „България“ 
маговете и жриците на 
Терпсихора от различни 
страни изпълниха по два 
автентични или обработе-
ни танци, пресъздаващи 
самобитното фолклорно 
богатство на регионите, 
които представят. 

Аплодисментите на пуб-
ликата заслужиха арти-
стите от: 

• Културна асоциа-
ция Флор Рибейриня 
(Associação Cultural 
Flor Ribeirinha) от Куя-
ба̀, щата Мато Гросо, 
Бразилия - носител на 
Grand Prix на провелия 
се наскоро в София 26-и 
Международен фолкло-
рен фестивал „Вито-

ша“; 
• Фолклорен балет на 

провинция Санта Круз 
(Ballet Folklorico de la 
Provincia de Santa Cruz), 
Аржентина; 

• Фолклорен ансам-
бъл „Св. Джордже“ 
(Folklorni ansambl „Sveti 
Đorđe”) от Белград, 
Сърбия; 

• Грузинска нацио-
нална танцова трупа 
„Шевардени“ (Georgian 
National Dance Company 
„Shevardeni“) от Го̀ри, 
Грузия; 

• Фолклорен ансамбъл 

при Съвет за насърчава-
не на културата на Пен-
джаб (Punjab Cultural 
Promotion Council Folk 
Ensemble) от щата Пен-
джаб, Индия; 

• Танцова група „Ха-
валан” (Dance Group 
„Hawalan”) от Бойнурд, 
провинция Северен Хо-
расан, Иран 

• и Ансамбъл „Мездра“ 
(Ensemble „Мezdra”), 
България. 

Всички участници във 
фестивала, който няма 
конкурсен характер, по-
лучиха диплом и поче-
тен плакет с логото на 

International Folklore 
Festival „The Folklore 
Magic of Mezdra“. 

Галаконцертът от второ-
то издание на „Фолклор-
ната магия на Мездра“ 
завърши с ефектно му-
зикално-светлинно шоу, 
представено от Dani Laser 
Show и впечатляваща 
заря, която озари нощното 
небе над Мездра. 

„Благодарим ви, че ни 
направихте част от 
своя свят, култура и 
традиции! Добре дошли 
в голямото сърце на Мез-
дра!“ - това послание от-
правиха организаторите 
към участниците при за-
криването на фестивала.
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ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА 
ЦЪРКВАТА В ОСЛЕН КРИВОДОЛ ЦЪРКВАТА В ОСЛЕН КРИВОДОЛ 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВОПУБЛИЧНО-ЧАСТНО МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО

АДМИРАЦИИ ЗА ФЕСТИВАЛА

Подготвителна среща за 
избор на представители на 
стопанския и нестопанския 
сектор за участие в създа-
ване на публично-частно 
местно партньорство за 
кандидатстване по подмяр-
ка 19.1 „Помощ за под-
готвителни дейности“ на 
мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие“ 

(ВОМР) от Програма за 
развитие на селските райо-
ни (ПРСР) 2014-2020 г. се 
проведе в Община Мездра. 
На срещата присъстваха 
представители на Общин-
ската администрация, на 
неправителствени органи-
зации и на местния бизнес. 

Заместник-кметът на Об-
щина Мездра инж. Нико-

линка Кътовска благодари 
на присъстващите за оказа-
ната подкрепа за създаване 
на местно партньорство на 
територията на общината 
и ги запозна с условията 
за това, в т. ч. с основни-
те принципи на подхода 
ВОМР, със същността на 
Местната инициативна гру-
па (МИГ), с инструментите 

за изпълнение на подхода 
ВОМР и с реда и изисква-
нията за допустимост при 
разработване и подаване на 
проектни предложения за 
кандидатстване по подмяр-
ка 19.1 на ПРСР 2014-2020 
г. за осигуряване на финан-
сов ресурс за създаване на 
Местна инициативна група 
на територията на община 
Мездра. 

Участниците в срещата 
решиха да бъде създадено 
местно партньорство меж-
ду Община Мездра, НПО 
сектора и бизнеса, а желае-
щите да се включат в него 
попълниха формуляр за за-
явяване на интерес. 

Излъчени бяха предста-
вители на нестопанския 
сектор и на местния бизнес 
за установяване на местно 
партньорство за подготов-
ка на проектно предложе-
ние и кандидатстване по 
подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ 
от ПРСР 2014-2020 г.

Здравейте! 
Бях от зрителите на площада в Мездра, които се 

потопиха във фолклорната магия на Втория меж-
дународен фолклорен фестивал 2022. Като дългого-
дишен танцьор, усетих тръпката, пресъздадена от 
участниците във фестивала. Приятно е да се докос-
неш до различна култура, да се запознаеш с различни 
обичаи, да размениш по няколко думи с чуждогово-
рящи. 

Изключително съм доволен, че посетих фестивала 
и бях свидетел на невероятен спектакъл. Танците, 
представени от участниците във фестивала, съз-
дадоха една невероятна атмосфера и се превърнаха 
в едно от най-вълнуващите преживявания, както 
за мен (гост на града), така и за всички Ваши съ-
граждани, които бяха на площада. 

Адмирации за Ансамбъл „Мездра“ - невероятни са! 
Истинско удоволствие е да ги наблюдаваш. 

Благодаря на Вас и на целия Ви екип за добрата ор-
ганизация. За пореден път доказахте, че работите 
професионално. 

С нетърпение очаквам Третия международен фол-
клорен фестивал „Фолклорната магия на Мездра“ 
2023! 

Бъдете здрави! 

С уважение, 
РУМЕН ФИНКОВ 

ВЪЗСТАНОВЯВАТ РАЗКОПАНИТЕ УЛИЧНИ НАСТИЛКИ 
Във връзка с изпълнение-

то на Проект „Изграждане 
на ВиК инфраструктура на 
обособената територия, об-
служвана от „Водоснабдя-
ване и канализация“ ООД 
- Враца”, който се реализира 
в момента от „ВиК“ ООД - 
Враца, в средата на месец 
юли започна възстановява-
не на уличните настилки, 
разкопани при подмяната на 
старите водопроводи в гр. 
Мездра. 

Графикът за ремонта на 
уличните настилки е съгла-
суван между „ВиК“ ООД 
- Враца, Община Мездра и 
фирмата изпълнител. Рекон-
струкцията стартира от ул. 
„Св. Патриарх Евтимий“ и 
ул. „Георги Кирков“, след 
което ще обхване и остана-
лите улици, влизащи в об-
хвата на „водния цикъл“. 

Крайният срок за при-
ключване на ремонтните 
дейности е 15 август 2022 г.

Дарителска кампания за събиране на 
средства за зографисване и оборудване 
на новостроящия се Храм „Св. Николай 
Чудотворец” инициира Кметство Ослен 
Криводол. За целта са необходими около 
100 000 лв. за закупуване на иконостас, 
икони, разпятие, владишки трон, панга̀р 
за продажба на свещи, аналой, свещни-
ци, полилеи и църковна утвар, както и за 
изографисване на вътрешно храмовото 
пространство. 

Вече са постъпили първите дарения от 

жители на селото или техни роднини 
и приятели. До този момент са израз-
ходвани 450 лв. за изографисване на 
храмовата икона и надписа на храма от 
врачанския художник Христо Божков. 

Всеки, който желае да дари средства, 
може да го направи по един от следни-
те начини: 

• чрез дарителската банкова сметка 
на Община Мездра в Банка „ДСК“:

IBAN BG95STSA93008
425414500, BIC STSABGSF, Код за 

вид плащане - 445100, Основание 
за плащане: За църквата „Св. Ни-
колай Чудотворец‘ - с. Ослен Кри-
водол; 
• чрез пощенски запис на адрес: 

3169 с. Ослен Криводол, община 
Мездра, Кметство Ослен Криводол, 
Кметски наместник - Роман Иванов. 

Всички средства ще се отчитат пуб-
лично - както постъпилите, така и из-
разходваните. При желание от страна 
на юридическите лица Община Мездра 
предоставя Договор за дарение. 

За допълнителна информация: тел. 
0898 795 213 и 0885 695 509, email: 
oslen_kmetstvo@abv.bg, Роман Иванов 

- Кметски наместник на с. Ослен Кри-
водол. 

„Благодарим на всички, съпричастни 
към това богоугодно дело, споделиха от 
Кметство Ослен Криводол. В тези труд-
ни времена нека покажем, че не сме за-
губили своята вяра, доброта и връзка със 
Създателя!“

Читателска пощ@

В следващите дни рожденици са: 
• Стилиян Тотков, гл. експерт в Община Мездра - на 1 

август, 
• инж. Тодор Христов, гл. експерт в Община Мездра - 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 

август, 
• Иван Аспарухов, кмет на община Мездра - на 10 август, 
• 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, 
• Д-р Николай Венковски, офталмолог - на 19 август, 
• Цанко Цанев, бивш кмет на с. Зверино - на 19 август, 
• Стоян Петров, кмет на с. Зверино - на 20 август, 
• Атанас Йорданов, гл. архитект на Община Мездра - на 

28 август, 
• Виктория Данкова, адвокат - на 3 септември, 
• Светлин Попов, гл. специалист в Община Мездра - на 3 

септември,
• Цеко Марински, кметски наместник на с. Кален - на 5 

септември, 
• Тошко Кирков, почетен гражданин на Мездра - на 6 

септември, 
• Стела Митева, ст. експерт в Община Мездра - на 6 сеп-

тември, 
• Георги Апостолов, журналист и писател - на 7 септем-

ври, 
• Петко Къчовски, кметски наместник на с. Цаконица - на 

7 септември, 
• Вера Михайлова, почетен гражданин на Мездра - на 9 

септември, 
• д-р Дарина Христова, личен лекар - на 10 септември, 
• Иван Георгиев, бизнесмен - на 10 септември, 
• Емил Иванчев, кмет на с. Боденец - на 10 септември.
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ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНАТ ЗА МЛАДЕЖИ ДО 20 г. 

Четирима мездренски ханд-
балисти взеха участие с на-
ционалния отбор на България 
в Европейския шампионат за 
младежи до 20 г., който се про-
веде от 2 до 10 юли във Варна. 
Трима от тях са състезатели 
на ХК Локомотив - Мездра: 
левият гард Милен Валенти-
нов, разпределителят Илиян 
Младенов и лявото крило 
Валентин Гачев, а бившият 
възпитаник на клуба - пивотът 
Божидар Симеонов, в момен-
та се състезава за ХК Локо-

мотив - Горна Оряховица. Те 
записаха 5 официални мача с 
националната фланелка: 3 в 
предварителната и 2 в елими-
национната фази на шампио-
ната. 

В предварителна група „А“ 
представителният тим на 
нашата страна допусна три 
загуби: от Латвия с 26:32, от 
Чехия с 23:26 и от Финлан-
дия с 24:30. В първата среща 
Божидар Симеонов беше оп-
ределен за най-добър играч в 
състава на българския отбор, 

а във втората трикольори-
те направиха страхотен мач 
срещу един от фаворитите за 
спечелване на трофея - Чехия, 
и, въпреки че не успяха да по-
бедят, със сърцатата си игра 
заслужиха аплодисментите на 
публиката. 

Младите „лъвчета“ завър-
шиха на четвърто място в 
предварителната група с ак-
тив от 0 точки и голово съ-
отношение 73:88, което им 
отреди да играят за разпре-
деление на местата от пето 
до осмо. В елиминационната 
фаза младежите на България 
отстъпиха пред Словакия с 
минималното 31:32, а в двубоя 

за VII-VIII място загубиха от 
Грузия също с един гол разли-
ка - 28:29. Така те заеха осмо 
място в крайното класиране. 

Победител в M20 EHF 
Championship 2022 стана Че-
хия, която на финала се на-
ложи над Австрия с 32:26. С 
бронзовите медали се окичи 
Нидерландия, след като в 
малкия финал срази Финлан-
дия с 42:32. На пето място се 
нареди Латвия след успех над 
Словакия с 39:37. 

Божидар Симеонов, който 
отбеляза общо 27 гола, беше 
определен за най-добър пивот 
на Европейския шампионат 
Варна 2022.

МИЛИЦА ВЛЕЗЕ В ЕЛИТА НА ЖЕНСКИЯ МАРАТОН МИЛИЦА ВЛЕЗЕ В ЕЛИТА НА ЖЕНСКИЯ МАРАТОН 
Най-добрата българска ат-

летка в бяганията на дълги 
разстояния Милица Мирчева 
(СК Атлет - Мездра) постигна 
един от най-големите успехи 
в своята кариера. 28-годиш-
ната възпитаничка на треньо-
ра Йоло Николов завърши на 
престижното 15-о място в ма-
ратона при жените на Светов-
ното първенство по лека атле-
тика в Юджийн, щата Орегон, 
САЩ. Това е най-предно кла-
сиране в историята на състе-
зател на мездренски клуб на 
планетарен спортен форум. 

В конкуренцията на 41 елит-
ни атлетки от 25 държави Ми-
лица, за която това беше де-
бют на световния шампионат, 
пробяга класическата дистан-
ция от 42.195 км за 2:30:20 ч. 
По този начин тя записа второ 
най-добро постижение в кари-
ерата си в тази дисциплина, 
само на 57 секунди от собст-
вения си национален рекорд 
(2:29:23 ч.), поставен през м. 
май в Копенхаген, Дания. 

От родените в Европа състе-
зателки преди нея финишира 
единствено британката Джес 

Пиасецки, а след Мирчева ос-
танаха представителки на та-
кива водещи нации в дългите 
бягания като Етиопия, Кения и 
Уганда, в т. ч. световната шам-
пионка от Доха 2019 - кений-
ката Рут Чепнгетич. 

Световната титла, с нов 
рекорд на шампионатите - 
2:18:11 ч., спечели представи-
телката на Етиопия Готитом 
Гебресласe. Нейни подглас-
нички станаха Джудит Корир 
(Кения) с време 2:18:20 ч. и 
европейската шампионка на 
10 000 м от Берлин 2018 Лона 
Салпетер с 2:20:18 ч., която 
също е кенийка, но се състеза-
ва за Израел. В Топ 15 влязоха 
още три представителки на 
САЩ и по една на Еритрея, 

Кения, Япония, Мексико, Ки-
тай, Великобритания, Канада 
и Австралия. 

Милица Мирчева беше един-
ственият представител на Бъл-
гария на 18th World Athletics 
Championships Oregon 2022 и 
вторият състезател на СК Ат-
лет - Мездра, който участва 
на Световно първенство по 
лека атлетика. Три участия 
има бившият възпитаник на 
Йоло Николов Митко Ценов - 
и трите в дисциплинита 3000 
м стипълчейз. През 2013 г. в 
Москва Митко завърши на 
24-о място в крайното класи-
ране в препятственото бягане, 
през 2015 г. в Пекин - на 35-о 
място, а през 2017 г. в Лондон 
- на 37-о място.  

ЗАПОЧНАХА ПЛУВНИТЕ 
КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ
Завърши първата смяна от плувните курсове за ученици от 

I до VII клас, организирани през лятната ваканция от Общи-
на Мездра и от Център за подкрепа за личностно развитие 
(ЦПЛР). Обучението се проведе от 4 до 15 юли на басейна в 
Хотелски комплекс „Долче Вита” под ръководството на ин-
структора Христо Иванов, преподавател по физическо възпи-
тание и спорт в Средно училище „Иван Вазов“. 

В първата смяна от Плувно лято 2022 се включиха 30 уче-
ници от начален и прогимназиален етап на образование в 
градските училища. По време на 10-дневното обучение деца-
та усвояват двата най-популярни стила в плуването - кроул и 
бруст, а по-напредналите - и гръб. Всички участници в курса 
получиха сертификат за постигнато ниво на плувни умения - I, 
II или III. 

Втората смяна е от 18 до 29 юли под ръководството на ин-
структора Дилян Маринов, учител по физическо възпитание 
и спорт в Средно училище „Христо Ботев“ - с. Габаре, община 
Бяла Слатина. Третата смяна е от 1 до 12 август, а четвъртата 
- от 15 до 26 август. 

Записването и заплащането на таксата за трета смяна се из-
вършва в СУ „Иван Вазов“, а за четвърта - в ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“. 

Инициативата „Плувно лято“ се реализира от Община Мез-
дра и от ЦПЛР за 24-а поредна година. Досега в плувните кур-
совете са обхванати над 2 300 ученици от начален и от прогим-
назиален етап на образование.

Световно първенство по лека атлетика 

Хандбал

България завърши на осмо място в M20 EHF 
Championship 2022, Божидар Симеонов беше  
определен за най-добър пивот на шампионата
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„ПЕЙ, ТАНЦУВАЙ И В МОРАВИЦА ЛУДУВАЙ“

В памет на Апостола

185 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ
„И ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем на-

пълно свободни в земята си, там гдето живее българинът - в 
България, Тракия [и] Македония. От каквато и народност да 
живеят в този наш рай, [те] ще бъдат равноправни с българи-
на във всичко. Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята 
и чиста република“.“ 

Васил Левски 

С поклонение пред бюст-паметника на Васил Левски (1837-1873) 
на 18 юли отбелязахме 185-ата годишнина от рождението на Апос-
тола на свободата. Организатори на възпоменателната проява бяха 
Община Мездра и Народно читалище „Просвета 1925“. Сред до-
шлите да почетат паметта и святото дело на безсмъртния идеолог и 
организатор на българското националноосвободително движение 
бяха родолюбиви граждани от различни поколения, ученици от 
градските училища - участници в образователната инициатива на 
мездренското читалище „Забавно лято в библиотеката“. 

По повод годишнината от рождението на националния герой те-
матична програма изнесоха Стоян Димитров и Кристиян Панов от 
групата за Експериментален театър при читалището и рецитатори 
от Клуб „Умението да говорим пред публика“ при СУ „Иван Ва-
зов“. Те изпълниха стихотворенията „Родина“ на Цанко Церковски 
и „Потомците на Левски“ на Цветан Ангелов и есето на Лъчезар 
Еленков „Талантът на Дякона“. 

„Със своя непреклонен стремеж към свобода Васил Левски оста-
ви изключителна следа в български дух, каза в словото си кметът на 
Мездра Иван Аспарухов. Ние винаги ще си задаваме въпроса: Като 
спечелихме свободата си - какво да правим с нея? Въпрос, който е 
стоял и пред Апостола. Той ни е дал и отговор на този въпрос. Че 
трябва да бъдем единни, без разлика на етнос и цвят на кожата, че 
трябва да работим заедно за благото на България. Нека да помним 
този завет и да си дадем дума, че това, което той ни завеща, най-по-
сле ще се случи. Дано ние да го доживеем - ако ли не, то аз съм 
убеден, че нашите деца ще го постигнат!“ 

С едноминутно мълчание и падане на колене присъстващите по-
четоха паметта на Апостола. 

Венци и цветя на признателност бяха поднесени от името на Об-
щина Мездра и на Общинския съвет, ПГ по МСС, ВМРО - Мездра, 
местния клуб на привържениците на ПФК Левски - София. Цветя 
положиха също граждани, ученици и участници във Втория меж-
дународен фолклорен фестивал „Фолклорната магия на Мездра“.

34. Mеждународен конкурс за народни танци „Златен карагьоз“

АНСАМБЪЛ „МЕЗДРА“ СПЕЧЕЛИ АНСАМБЪЛ „МЕЗДРА“ СПЕЧЕЛИ 
СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДАСПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА

Ансамбъл „Мездра“ спече-
ли специалната награда на 
34-ия Mеждународен кон-
курс за народни танци „Зла-
тен карагьоз“ , който се про-
веде в началото на м. юли в 
Бурса, Турция. Нашите тан-
цьори заслужиха престиж-
ното отличие в оспорвана 
надпревара с 21 фолклор-
ни състави от 17 държави: 
Азербайджан, Босна и Хер-
цеговина, Грузия, Дагестан 
(Русия), Индия, Казахстан, 
Косово, Северен Кипър, Се-
верна Македония, Мексико, 
Молдова, Полша, Сърбия, 
Унгария, Узбекистан, Черна 

гора и Чехия. 
С вдъхновените 

си изпълнения на 
танци от различ-
ни фолклорни об-
ласти на България 
възпитаниците на 
хореографа Ми-
рослав Аспарухов 
бяха отличени 
със Special Prize, 
диплом, плакет и 
чек за 1000 евро 
от Международ-
ната организация 
на тюркската кул-
тура (TURKSOY). 

Първа награда 

(5000 евро) спечели Дър-
жавният хореографски ан-
самбъл „Батуми“ от Грузия, 
втора награда (3000 евро) 
- Националният ансамбъл 
за песни и танци „Шота” от 
Прищина, Косово, а трета 
награда (2000 евро) - Ан-
самбъл „Бухарски вълни” 
при Държавната филхармо-
ния на Узбекистан. Споме-
нателна награда (1000 евро) 
получиха представителите 
на Унгария. Наградите на 
призьорите връчиха кметът 

на Столична община Бурса 
Алинур Акташ и Сади Етке-
сер, президент на Фондация 
за култура, изкуство и тури-
зъм в Бурса (BKSTV), орга-
низатор на конкурса. 

Това е второто участие 
на Ансамбъл „Мездра“ на 
Mеждународния конкурс за 
народни танци „Златен ка-
рагьоз“. През 2014 г. нашите 
танцьори спечелиха първа 
награда - „Златен карагьоз” 
и чек за 5000 евро, в 28-ото 
издание на конкурса. 

Трети национален фолклорен фестивал

За трета поредна година в 
Моравица се проведе Нацио-
налният фолклорен фестивал 
„Пей, танцувай и в Морави-
ца лудувай“. Организатори 
на събитието бяха Кметство 
Моравица, НЧ „Светлина 
1926“ и Фолклорен танцов 
клуб „Моравска плетеница“ с 
подкрепата на Община Мез-
дра. 

В тазгодишното издание на 
фестивала, който няма кон-
курсен характер, взеха учас-
тие над 350 самодейци - пред-
ставители на 28 читалищни 
певчески групи и танцови 
състави, танцови клубове и 
школи от Северна и Запад-
на България. На сцената се 
изявиха любители на извор-
ния и обработения фолклор 
от Враца, Мездра, Лом, Бяла 
Слатина, Борован; Морави-
ца, Руска Бела и Царевец (об-
щина Мездра), Бръшля̀ница 
(община Плевен), Кра̀пчене 

и Лѝпен (община Монтана), 
Ра̀злив (община Правец), 
Нефела, Паволче и Челопек 
(община Враца), Бу̀ковец (об-
щина Бяла Слатина) и Ма̀ло-
рад (община Борован). 

Кулминацията на фолклор-
ния празник беше общото 
Сворнато хоро в музикален 
съпровод на родопски каба 
гайди. Състоя се и надиграва-

не с „Тракийска ръченица“. С 
първа награда журито отличи 
представителите на Танцов 
състав за обработен фолклор 
„Росненица“ - с. Липен, с 
втора - тези на Танцов състав 
„Лудо младо“ при ПАГ „Н. 
Й. Вапцаров“ - Бяла Слатина, 
а с трета - двойката на Тан-
цов състав „Хемус“ - Враца. 

Всички състави получиха 
плакети и сувенири. Със спе-
циални грамоти си тръгнаха 
най-възрастният участник - 
82-годишната Симеонка Ву-
шева от с. Разлив, и най-мал-

кият участник - 6-годишната 
Ралица Илиева от с. Морави-
ца. Специални гост изпъл-
нители на фестивала бяха 

Оркестър „Славяни“, млада-
та народна певица Симоне 
Маркова и нейният колега 
Ивайло Вълканин. 

ДЕЦАТА НА МЕЗДРА

МАЯ, 9 г. и ЙОАНА, 6 г.
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