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ОТВОРИ ВРАТИ МОДЕРЕН ПОКРИТ ПАЗАРОТВОРИ ВРАТИ МОДЕРЕН ПОКРИТ ПАЗАР
Модерен покрит пазар за 

земеделски производители 
беше официално открит на 
7 септември в гр. Мездра. 
Той е построен по Проект 
„Изграждане на покрит 
пазар и благоустрояване 
на околното пространство 
в УПИ І, кв. 85 по ПУП-
ПРЗ на гр. Мездра“, реали-
зиран от Община Мездра с 
финансовата подкрепа на 
„Фонд ФЛАГ” ЕАД чрез 
„Българска инвестицион-
на и координационна плат-
форма за градско разви-
тие“. Проектът е на обща 
стойност приблизително 1 
720 000 лв. 

„Хубавите неща стават 
бавно и с усилията на мно-
го хора, каза при открива-
нето на търговското съо-

ръжение кметът на Мездра 
Иван Аспарухов. В крайна 
сметка, след дълги години 
на подготовка и упорит 
труд, успяхме да осъщест-
вим една наша мечта. Же-
ланието ни е в това напъл-
но обновено пространство 
да направим фермерски 
пазар през цялата седми-
ца, а не само в традицион-
ния пазарен ден четвър-
тък. За целта ще създадем 
нова организация за функ-
циониране на пазара, при 
която търговците още при 
влизането си ще получават 
маса за продажба и пар-
комясто. И всичко това на 
изключително достъпни 
цени. Каня всички земе-
делски производители да 
предложат своята продук-

ция на нашия пазар!“ 
Аспарухов благодари 

специално на проектан-
тите и на изпълнителите 
на обекта, на фирмата, 
осъществила строителния 
надзор, на „Фонд ФЛАГ” и 
на служителите в Община 
Мездра, ангажирани с реа-
лизирането на проекта. 

Покритият пазар има две 
основни части с дължина 
по 36 метра, застъпващи 
се в три оси, и оформени 
търговски пасажи за по-
сетителите купувачи. Той 
разполага с общо 48 тър-
говски маси - по 24 в две-
те основни покрити час-
ти. Застроената (покрита) 
площ на пазара е 820 кв. 
м. Обособено е място за 
социални контакти и съ-

бития - сцена за публични 
прояви. В прилежащите 
пространства са изгра-
дени детска площадка, 
зелени площи, фонтан и 
открит паркинг, в т. ч. за 
автомобили на хора с ув-
реждания. Положена е 
нова настилка. Нови ре-
шения са осигурени за 
осветлението, водоснаб-
дяването и канализацията 
за обекта. 

Техническият проект е 
разработен от „ДММ-Ди-
зайн“ - Плевен. Изпъл-
нител на обекта е ДЗЗД 
„Маркет Конструкт Мез-
дра“, с партньори в обе-
динението „Артстрой“ 
- Смолян и „Регал Билд“ 
- София. Строителният 
надзор е осъществен от 
„Ведипема“ - Плевен. 

Водосвет за здраве при 
откриването на съоръже-
нието отслужи отец Да-
наил Цинцарски. Лента-
та на новата придобивка 
прерязаха кметът Иван 
Аспарухов и представи-
телите на изпълнителите 
на строителството и на 
строителния надзор на 
обекта Атанас Христов и 
Димитър Димитров. 

Новооткритият покрит 
пазар краси изящен ви-
нил, дело на художника 
Евгени Кучков, репродук-

ция на картината „Лято“ 
на врачанския художник 
Любомир Минковски, 
изработен със спомо-

ществователството на 
бизнесмените Иван Ива-
нов-Тениди и Мирослав 
Захариев.    

ЗАПОЧВА МАЩАБЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ
В изпълнение на Инвес-

тиционната програма на 
Община Мездра за т. г. в гр. 
Мездра и в съставните села 
на общината ще бъдат изпъл-
нени 65 инфраструктурни 
обекти, в т. ч. 63 улици и два 
селски площада. Необходи-
мите средствата в размер на 
3 382 156 лв. са осигурени от 
целевата субсидия за капита-
лови разходи от държавния 
бюджет, от нейното увеличе-
ние с ПМС №229/ 2022 г. и от 
целеви средства, отпуснати с 
ПМС №49/2021 г. 

В близките дни започва 
ремонт на 22 улици - 5 в гр. 
Мездра и 17 в съставните 
села на общината: ул. „П. 
Берон“, ул. „В. Левски“, ул. 
„Веслец“, ул. „Ц. Церков-
ски“ и ул. „Софроний“ в 
гр. Мездра, ул. „Мир“ в с. 
Игнатица, ул. „Искър“ в с. 
Брусен, ул. „С. Евтимов“ в с. 
Типченица, ул. „Еделвайс“ 
и ул. „Пирин“ в с. Върбеш-
ница, ул. „Г. Димитров“ в с. 
Дърманци, ул. „Т. Илиева“ 
в с. Руска Бела, ул. „В. Лев-
ски“ в с. Царевец, ул. „Ив. 

Григоров“ в с. Ребърково, 
ул. „Хр. Ботев“ в с. Ослен 
Криводол, ул. „Бачо Киро“ 
в с. Боденец, ул. „Д. Тодо-
ров“ в с. Долна Кремена, 
ул. „Божур“ в с. Моравица, 
ул. „Ален мак“ в с. Лик, 
ул. „Кирил и Методий“ в с. 
Лютидол, ул. „Стара плани-
на“ в с. Лютиброд и ул. „Д. 
Благоев“ в с. Зверино. 

Същевременно ще бъде 

извършен ремонт на трото-
арите по ул. „Г. Димитров“ 
в с. Горна Кремена и на пло-
щада в с. Очиндол, както и 
изпълнен вторият етап от 
изграждането на площад, 
градина за отдих и сцена за 
обществени мероприятия, 
детска и фитнес площадки в 
с. Оселна. 

Други 11 улици ще бъ-
дат ремонтирани с целеви 

средства, отпуснати с ПМС 
№229/ 2022 г.: ул. „Арда“ 
и улица в междублоковото 
пространство на ул. „Хр. 
Ботев“ №90 в гр. Мездра, ул. 
„Дружба“, ул. „Кирил и Ме-
тодий“ и ул. „В. Коларов“ в 
с. Дърманци, ул. „Дружба“ в 
с. Старо село, ул. „Баба Тон-
ка“ и тротоар на ул. „Г. Ди-
митров“ в с. Горна Кремена, 
ул. „В. Левски“ в с. Крета, 

ул. „Ал. Стамболийски“ в с. 
Зверино и ул. „Л. Димитро-
ва“ в с. Игнатица. 

Още 12 улици ще бъдат 
реконструирани с целеви 
средства, отпуснати с ПМС 
№49/2021 г.: ремонт на во-
допроводите по ул. „Й. Кур-
тев“ в с. Елисейна, ул. „В. 
Левски“ в с. Царевец, ул. „В. 
Коларов“ в с. Лик и ул. „Не-
забравка“ в с. Ребърково; ре-
монт на ул. „Ст. Димитров“ 
в с. Лютиброд, ул. „Ив. Йон-
чев“ в с. Типченица, улицата 
от Младежкия еколагер до м. 
„Пресветица“ в с. Очиндол, 
ул. „Г. Димитров“ в с. Мора-
вица, ул. „Стара планина“ в 
с. Крапец, ул. „Хр. Ботев“ в с. 
Долна Кремена, ул. „Хр. Ми-
хайлов“ в с. Горна Бешовица 
и ул. „Заводска“ в с. Злидол. 

Извършено е проектиране 
- пълни работни проекти и 
издадени строителни разре-
шения, за цялостен ремонт 
(пътни настилки, тротоари и 
бордюри) на 17 улици в гр. 
Мездра, които от години са 
в изключително лошо със-
тояние. Те ще бъдат рекон-
струирани след приключва-
не на дейностите по Проект 
„Изграждане на ВиК инфра-

структура на обособената 
територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канали-
зация“ ООД - Враца”. Това 
са ул. „Люлин“, „Косма-
тица“, „Пирин“, „Средна 
гора“, „Оборище“, „Добру-
джа“, „Хр. Смирненски“, 
„Шипка“ (в участъка от 
ул. „Д. Петров“ до ул. „Ал. 
Стамболийски“), „Първи 
май“, „Г. Бенковски“, „Ст. 
Стамболов“, „Витоша“, „В. 
Априлов“, „Стара плани-
на“, „Сердика“, „Св. Патри-
арх Евтимий“ (в отсечката 
от ул. „Я. Сакъзов“ до ул. 
„П. Каравелов“) и „Г. Кир-
ков“ (в отсечката от ул. „Я. 
Сакъзов“ до ул. „П. К Яво-
ров“). 

Изпратено е искане до Ми-
нистерство на регионалното 
развитие и благоустройство-
то (МРРБ) за осигуряване на 
целеви средства за ремонта 
на горепосочените улици 
и ще бъде обявена общест-
вена поръчка за определя-
не на изпълнител на тези 
обекти. Реконструкцията на 
въпросните улици ще бъде 
извършена поетапно, в зави-
симост от осигуреното фи-
нансиране от МРРБ.
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ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО В МЕЗДРАДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО В МЕЗДРА

„ИСКАМ ДА СЪМ ПОЛЕЗЕН… РЕЦИКЛИРАЙ МЕ!”„ИСКАМ ДА СЪМ ПОЛЕЗЕН… РЕЦИКЛИРАЙ МЕ!”
Мездра вече разполага с кре-

ативната инсталация, добила 
популярност под името Ши-
шеяд. По този начин нашият 
град се присъедини към еко-
логичната кампания „Искам 
да съм полезен… Рециклирай 
ме!“. През 2022 г. кампанията, 
координирана на национално 
ниво от Сдружение BG Бъди 
активен, обедини над 20 насе-
лени места от цялата страна, 
с идеята за нуждата от пови-
шаване нивата на разделно 
събиране и рециклиране. 

Мездра е един от градо-
вете, които позиционираха 
Шишеяд-и, с което Общи-
на Мездра направи първата 
стъпка към насърчаване на 
гостите и жителите на града 
да събират разделно използ-

вани пластмасови бутилки 
до 3 литра, за да бъдат реци-
клирани. Арт инсталацията 
е монтирана срещу сградата 

на Общинската администра-
ция. 

„Малките стъпки водят до 
големи промени. Очаква-

ме нашите съграждани да 
са готови за малки промени 
в своето ежедневие, с кои-
то да спомогнат да живеем 
по-чисто, сподели по този 
повод Георги Гергов, гл. екс-
перт „Опазване на околната 
среда“ в Община Мездра. 
Подобни кампании могат да 
променят отношението ни 
към околната среда и да за-
силят споделено чувство на 
отговорност към нея. Въпрос 
на време и натрупване на по-
ложителни примери е това да 
се случи.” 

Събраното количество 
пластмаса ще бъде върнато 
за рециклиране от организа-
цията по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки „ЕКО-
ПАК - България“. 

МАЙЧИНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ 
Стартираха дейностите по 

Проект „Създаване на Май-
чини центрове за подобре-
но включване на уязвими 
групи в община Ботевград 
и община Мездра“. Той се 
реализира съвместно от 
двете общини по Програ-
ма „Местно развитие, на-
маляване на бедността и 
подобрено включване на 
уязвими групи“, която се 
финансирана чрез Финан-
совия механизъм на Ев-
ропейското икономическо 
пространство 2014-2021 г.

Проектът е с бюджет 499 
984.12 eвро и продължи-
телност 25 месеца. Община 
Ботевград, която е бенефи-
циент по проекта, отговаря 
за цялостния мониторинг 
по изпълнение на дей-
ностите по него, а Община 
Мездра - за дейностите и 
изразходваните средства на 
нейна територия. Партньор 
по проекта е и СНЦ „МАГ“ 
- Ботевград. 

С тържество на градския площад на 6 септември Мездра отбе-
ляза 137-ата годишнина от Съединението на Княжество Бълга-
рия и Източна Румелия. Честването на празника започна с изди-
гане на знамената на Република България, на Община Мездра и 
на Европейския съюз.

„Нека бъдем благодарни на дейците и защитниците на Съе-
динението, чиято дълго лелеяна мечта е била България да бъде 
единна, каза в словото си кметът Иван Аспарухов. Да, това стру-
ва много жертви, това струва много усилия. Но историята помни 
и други събития след тази дата, когато териториалното ни обеди-
нение не е било самоцел. И след Съединението имаме части от 
България, които остават отделени от нейното жизнено тяло. 

Затова териториалното обединение е само апотеоз на една бор-
ба, на една мечта. А за нации като българската обединението е 
много важно да бъде в душите и в сърцата ни. Защото какво от 
това, че днес сме в един голям съюз? Какво от това, че имаме 
еднаква икономика, а, може би, съвсем скоро и еднаква валута? 
Когато нямаме национално самочувствие. И ако за едно терито-
риално обединение нашите предци са давали жертви, за наше-
то духовно обединение е необходимо образование, възпитание, 

трябва ни национална кауза. 
Сега пред нас има по-важна задача: да съберем тези огромни 

частици от духовно възвисяване на нашата нация, да съберем 
целия й потенциал, който тлее някъде. Сега имаме друга нацио-
нална кауза - българският народ отново да бъде възвисен духов-
но. Тази мисия я предаваме и на тези деца, които са тук. Искаме 
отново да издигнем култа към духовността - и тогава нашата 
държава ще заеме своето достойно място в Европейския съюз, 
ще има самочувствие.“ 

Празнична програма изнесоха Средношколският танцов със-
тав и Трупата за експериментален театър и художествено слово 
при НЧ „Просвета 1925“, Вокална група „Весели деца” при НЧ 
„Просвета-1925“ - с. Ребърково и Клуб „Умението да говорим 
пред публика” при СУ „Иван Вазов”. 

Според сведенията, които се съхраняват в Държавен архив - 
Враца, в Сръбско-българската война от 1885 г. вземат участие 
повече от 600 души, които са родени в 28-те населени места, вли-
защи в момента в състава на община Мездра. 15 от тях загиват, а 
10 са ранени. За съжаление, днес, 137 години по-късно, имената 
на тези „заборавени“ герои тънат в забвение…

Проектът предвижда съз-
даването на три Майчини 
центрове: два в община 
Ботевград - в с. Скравена 
и с. Литаково, и един в гр. 
Мездра. Необходимостта 
от създаване на подобни 
центрове е идентифицира-
на в двете съседни общи-
ни в резултат на обширни 
проучвания сред ромската 
общност, осъществени от 
съвместната програма на 
Съвета на Европа и на Ев-
ропейската комисия РО-

МАКТ. 
Всички услуги в Майчи-

ните центрове ще се ос-
новават на прилагането 
на семейно-ориентирания 
подход в грижите за деца-
та. При всички услуги ще 
бъде налице стремеж към 
информиране и овластява-
не на родителите, с цел по-
вишаване на родителския 
им капацитет. Родителите 
ще бъдат въвлечени като 
партньори в работата с де-
тето и това ще дава много 

по-голяма резултатност на 
работата на специалисти-
те. Родителите ще получа-
ват изчерпателна информа-
ция за всичко, което касае 
детето им и всяка дейност 
ще бъде предварително 
обсъждана и съгласува-
на с тях. Това ще разшири 
родителските им умения и 
вярвания по отношение на 
това как трябва да изглеж-
да грижата за развитието 
на детето им. Друг много 
важен аспект на семей-
но-ориентирания подход 
ще бъде изграждането на 
родителски мрежи за взаи-
мопомощ. В тях те ще мо-
гат да споделят тревогите, 
трудностите, страховете и 
мечтите си. 

През двегодишния период 
за реализиране на проекта, 
който е с краен срок на из-
пълнение 30 април 2024 г., 
в дейностите на Майчини-
те центрове ще бъдат об-
хванати минимум 300 деца 

на възраст от 0 до 6 г. и тех-
ните родители от ромски 
произход - 200 в община 
Ботевград и 100 в община 
Мездра. 

По проекта ще бъдат ре-
монтирани три сгради-об-
щинска собственост в гр. 
Мездра, в с. Литаково и 
с. Скравена, които се на-
мират в центъра на тези 
населени места и са раз-
познаваеми за местното на-
селение. Чрез ремонтните 
дейности и закупуване на 

необходимото оборудване 
и обзавеждане помещени-
ята ще придобият уютен 
вид за потребителите и ще 
бъдат създадени нормални 
условия за работа на пер-
сонала, нает по проекта. В 
Майчините центрове ще се 
изпълняват предвидените 
образователни дейности 
в ранната детска възраст, 
дейности за социално и ак-
тивно включване, както и 
дейности за формиране на 
родителски умения.

Общинският съвет (ОбС) прие информация за теку-
щото изпълнение на бюджета на община Мездра за 
2022 г. по прихода и разхода в размер на 13 930 670 
лв. Решението бе взето на юлската сесия на местния 
парламент. Със същото решение съветниците приеха 
информации за състоянието на общинския дълг и за 
изпълнението на Инвестиционната програма към 
30.06.2022 г., както и информации на сметките за сред-
ствата от Европейския съюз на бенефициенти на Ко-
хезионния и на Структурните фондове към Национал-
ния фонд, на сметките за средствата от Европейския 
съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция на 
ДФ „Земеделие” и за касовото изпълнение на други ев-
ропейски средства и на други международни програми 
за същия период. 

На сесията бяха приети Наредба за организацията и 
управлението на общинските пазари на територията 
на общината и Наредба за изм. и доп. на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги. Приети бяха още Годишният финан-
сов отчет на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД за 2021 г., Отчет 
за дейността на „Екопроект“ ООД - Враца за второто 
тримесечие на т. г., Отчет за дейността на ОбС - Мез-
дра и неговите комисии за периода м. януари-м. юни 
2022 г. и Отчет за изпълнение на актовете по решение 
на ОбС за същия период. 

ОбС реши Община Мездра да прекрати участието си 
в „Местна инициативна група (МИГ) - Мездра” и одо-
бри участието на Общината в създаването на ново пуб-
лично-частно местно партньорство за кандидатстване 
по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 
от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 
2014-2020 г. Със същото решение ОбС даде съгласие 
Община Мездра да участва в публично-частно мест-
но партньорство, с водещ партньор Община Мездра и 
партньори - НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра (пред-
ставител на нестопанския сектор) и „Ива Вутова-71“ 
ЕООД (представител на стопанския сектор), и даде съ-
гласие за кандидатстване и реализиране на проект по 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
ПРСР 2014-2020 г.
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ПРИ НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ПРИ НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ 
В ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ В ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ 

П Р О Г Р А М А  
ЕСЕН 2022 

I кръг, 6 август 2022 г. (събота), 18:00 ч.
Левски 2007 (Левски) - ОФК Локомотив (Мездра) 1:3

(голмайстори: Николай Ганчев, Ивайло Орлинов, Михаил 
Иванов)

II кръг, 13 август 2022 г. (събота), 18:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Ювентус 95 (Малчика) 3:0
(голмайстори: Ваньо Иванов, Васил Калоянов, Михаил 

Иванов)
III кръг, 20 август 2022 г. (събота), 18:00 ч.

Локомотив 1927 (Дряново) - ОФК Локомотив (Мездра) 1:2
(голмайстор: Васил Калоянов - 2)

IV кръг, 27 август 2022 г. (събота), 18:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Боруна (Царева ливада) 5:1 
(голмайстори: Васил Калоянов, Ваньо Иванов, Николай 

Ганчев, Ивайло Бояджиев, Гроздан Илиев )
V кръг, 3 септември 2022 г. (събота), 17:00 ч.

Локомотив (ГО) - ОФК Локомотив (Мездра) отл. 
VI кръг, 10 септември 2022 г. (събота), 17:00 ч.

ОФК Локомотив (Мездра) - Павликени (Павликени) 2:1
(голмайстори: Васил Сапунджиев, Ивайло Бояджиев)

VII кръг, 17 септември 2022 г. (събота), 17:00 ч.
Етър II (Велико Търново) - ОФК Локомотив (Мездра)

VIII кръг, 24 септември 2022 г. (събота), 17:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Янтра (Полски Тръмбеш) 

IX кръг, 1 октомври 2022 г. (събота), 16:00 ч. 
Бдин 1923 (Видин) - ОФК Локомотив (Мездра)

X кръг, 8 октомври 2022 г. (събота), 16:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Дреновец (Дреновец)

XI кръг, 15 октомври 2022 г. (събота), 16:00 ч.
Севлиево (Севлиево) - ОФК Локомотив (Мездра)

XII кръг, 22 октомври 2022 г. (събота), 16:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Академик (Свищов)

XIII кръг, 29 октомври 2022 г. (събота), 16:00 ч.
Вихър (Славяново) - ОФК Локомотив (Мездра)

XIV кръг, 5 ноември 2022 г. (събота), 14:30 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Ботев II (Враца)
XV кръг, 12 ноември 2022 г. (събота), 14:30 ч.

Партизан (Червен бряг) - ОФК Локомотив (Мездра) 

По покана на Църковна 
Община Звонци кметът на 
Мездра Иван Аспарухов, из-
пълнителният директор на 
НАПОС-РБ и дългогодишен 
председател на Общински съ-
вет - Мездра инж. Делян Дамя-
новски, зам.-председателят на 
Областния комитет на ВМРО 
- Враца Красимир Тодоров и 
Мирослав Гетов, председател 
на Местна организация „Васил 
Чекаларов“ на ВМРО - Мез-
дра, посетиха навръх Илин-
ден село Звонци в Западните 
покрайнини, понастоящем в 
състава на община Бабушница, 
Република Сърбия. Поводът за 
визитата бе храмовият праз-
ник на тамошната църква „Св. 
Илия“ и 125-ата годишнина от 
съграждането на православния 
храм - юбилей, който трябваше 
да бъде отбелязан преди две 
години, но поради пандемията 

от Covid-19 беше отложен във 
времето. 

Архиерейска литургия по 
случай големия християнски 
празник отслужи Негово Пре-
освещенство Нишкият епис-
коп Арсений. От името на 
жителите на община Мездра 
кметът Иван Аспарухов дари 
на старинния храм икона на 
Св. пророк Илия - патрон на 
звонската църква и небесен 
закрилник на жителите на би-
вшето трънско село, което е 
населено с етнически българи. 

Представителите на Община 
Мездра и на ВМРО посетиха и 
съседното село Ракита, където 
беше осветен новопостроени-
ят параклис „Св. Богородица“, 
съграден с финансовата под-
крепа на българската държава. 

При посещението си в Звон-
ци Аспарухов и Дамяновски се 
срещнаха с кмета на община 
Бабушница Ивана Стойчич и 
с председателя на Общинския 
съвет в Цариброд (Димитров-
град) Зоран Джуров и решиха 
да възстановят взаимноизгод-
ното сътрудничество меж-
ду трите общини като първа 
стъпка за реализирането на 
съвместни трансгранични 
проекти. Те разговаряха за про-
блемите на българското нацио-
нално малцинство в Сърбия 
с председателя на Църковна 
Община Звонци Иван Таков, с 
председателя на Културно-ин-

формационен център (КИЦ) 
„Звонци - Бабушница“ Саша 
Златанов и с председателя на 
КИЦ „Ерма“ - Пирот Милия 
Тодоров. „Тука да бъдеш бълга-
рин е страшна работа!“, обоб-
щи положението в неформален 
разговор един от активистите 
на българското национално 
малцинство в Сърбия. 

Приятелските контакти меж-
ду Мездра и Звонци датират 
отпреди две десетилетия. По 
молба на тогавашния кмет 
на с. Звонци Цанко Величков 

и на Църковното настоятел-
ство на Храм „Св. Илия“ през 
2004-2005 г. Община Мездра 
и Общински съвет - Мездра 
организират благотворителна 
акция за подпомагане със стро-
ителни материали възстано-
вяването на звонската църква, 
която от десетилетия тъне в 
разруха и запустение. В дари-
телската кампания се включват 
15 местни фирми: Ритлите 97 
АД, Компар ООД, Гарант 97 
ООД, Албена ЕООД, СД Га-
рант 90 - Цонев и сие, Техке-
рамик-М АД, Интерсат ООД, 
Хаджикостови ООД, Вархим 
ЕООД, Общински пазари и 
тържища ЕООД, Стройкера-

мика АД, Светлина-П ЕООД, 
Цветина - Мездра ЕООД, Хе-
мус-М АД и ЕТ Тениди - Иван 
Иванов. 

Събрани са: 2000 керемиди, 
310 торби цимент, 200 торби 
вар, 500 кг бетонно желязо, 
900 кг маса за шпакловка, 70 
кг арматурна и кофражна тел, 
4 куб. м. дъски, 80 кв. м ра-
бица, 150 кв. м облицовъчни 
плочки от бял врачански ка-
мък - или около 70% от стро-
ителните материали, необхо-
дими за ремонта на църквата, 
които са доставени от органи-
заторите на благотворителна-
та акция с три ТИР-а. 

Преосвещаването на съг-
радения през 1895 г. храм е 
извършено на 17 септември 
2005 г. в присъствието на 
множество официални гости 

от Република България, сред 
които и представители на Об-
щина Мездра. Със средства 
на Община Мездра в двора 
на ОУ „Братство“ в с. Звонци 
е изградена детска площадка 
за игра с пързалка, карбалка, 
люлка, дървен локомотив и 
вагонче, пейки и др. 

В знак на благодарност в 
Храм „Св. Илия“ е поставен 
дарителски лист с имената 
на фирмите дарители и на 
техните управители: Алек-
сандър Тошев, Николай Хри-
стов, Янко Костов, Борис 
Костов, Стоян Цонев, Васил 
Христов, Мирослав Заха-
риев, Любен Костов, Данчо 

Андреев, Йордан Гергов, 
Йорданка Тодорова, Нико-
лай Панчев, Цветан Тодоров, 
Андреас Испиридис, Иван 
Иванов и Община Мездра. 

Благотворителната акция 
за възстановяването на Храм 
„Св. Илия” в с. Звонци, орга-
низирана от Община Мездра 
и от Общинския съвет, е ря-
дък пример за съхранените 
още от Възраждането патри-
отизъм, дарителство и съпри-
частност към съдбата на на-
шите сънародници, останали 
извън пределите на Майка 
България. Един съвременен 
пример за координация меж-
ду общинското ръководство и 
бизнеса в гр. Мездра, въпре-
ки трудните икономически 
условия в държавата и общи-
ната.

Северозападна Трета лига

В следващите дни рожденици са: 
• Десислава Костова, общински съветник - на 14 септември, 
• Цветелина Христова, кметски наместник на с. Очиндол - на 

15 септември, 
• Полк. Ивайло Христов, бивш началник на РПУ - Мездра – 

на 15 септември, 
• Инж. Розалина Георгиева, директор на Дирекция „Ус-

тройство на територията, икономика, общинска собственост и 
хуманитарни дейности“ - на 16 септември, 

• Христина Стоянова, общински съветник - на 17 септември, 
• Иванчо Велчов, бизнесмен - на 18 септември, 
• Светла Димитрова, кметски наместник на с. Злидол - на 18 

септември, 
• Инж. Мирчо Мирчев, общински съветник - на 23 септември, 
•  инж. Катя Рашкова, бивш гл. инженер на Община Мездра, 

на 24 септември; 
• Иван Владимиров, музикант - на 24 септември, 
• Асен Янкулов, кметски наместник на с. Старо село - на 25 

септември, 
• Иво Костов, кмет на с. Игнатица - на 25 септември, 
• Д-р Галина Лещарска, директор на ЦСМП - Враца - на 26 

септември. 

На 21 септември 2022 г.
ХРИСТИНА ВАТОВА

- главна медицинска сестра в МБАЛ - Мездра
навършва

60 ГОДИНИ!
По този повод нейните близки й пожелават здраве, 
семейно благополучие и много нови радостни мо-

менти в живота!
Към благопожеланията се присъединява и екипът 

на Общински вестник „Мездра XXI век“!
Честита годишнина и хубав празник! 
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„БЕЛОКАМЕНИЦА“ 

XIV Фолклорен фестивал 

„ТИПЧЕНИЦА ПЕЕ“
В навечерието на Деня на Съединението - 6 септември, честван 

и като Ден на селото, в с. Типченица се проведе XIV Фолклорен 
фестивал „Типченица пее“. Той се организира от 2006 г. насам, с 
изключение на 2007-а, 2008-а и 2020 г., от Кметство Типченица 
и Народно читалище „Съзнание-1899“, с подкрепата на Община 
Мездра и на спомоществователи. 

Събитието започна с издигане на националния трибагреник, 
тематичен рецитал и поднасяне на венци и цветя пред войниш-
кия паметник в центъра на селото. С едноминутно мълчание 
присъстващите почетоха паметта на 57-те типчене, загинали във 
войните за национално освобождение и обединение на България. 

Приветствия към участниците и зрителите отправиха кмет-
ският наместник на селото Георги Димитров, председателят 
на НЧ „Съзнание-1899“ Елеонора Георгиева и кметът на об-
щина Мездра Иван Аспарухов. Музикален поздрав отправи 
Фолклорната група за народни песни при типченското чита-
лище с художествен ръководител Любомир Гешковски.

В тазгодишното издание на фестивала, което нямаше кон-
курсен характер, взеха участие около 250 самодейци - певци, 
танцьори и инструменталисти, от 18 населени места в обла-
стите Враца, Монтана и София. На откритата сцена се изявиха 
15 читалищни, пенсионерски и училищни певчески групи и 
танцови състави и 14 индивидуални изпълнители от Баница, 
Борован, Враца, Голямо Пещене, Добролево, Долно Озирово, 
Козлодуй, Лик, Манастирище, Моравица, Попица, Ребърково, 
Роман, Руска Бела, Типченица, Трудовец, Царевец и Челопек. 

Доайен сред тях беше 90-годишният свирач на окарина Ге-
орги Димитров от с. Лик, а най-невръстни - 5-годишните 
близначки Ивет и Лилия Стефанови, представители на дома-
кините от с. Типченица. Всички участници получиха грамоти 
за обогатяване и съхранение на българския фолклор. 

За празничното настроение допринесоха също гост изпъл-
нителите на фестивала Ансамбъл „Мездра“, „Гласът на Ро-
допите“ Любомир Петов и гайдарят Стефан Янев, народният 
певец Юри Крумов и музикалният тандем Елена и Стефан 
Катранкьовски. 

По традиция кметският наместник на Типченица Георги 
Димитров, чийто родови корени са от смолянското село Гела̀, 
врътна автентично хайдушко чеверме, гарнирано на трапезата 
с марковите вина на Винарна „Типченица“.

ХII Национален събор на българското народно творчество 

СЪВРЕМЕННИ ПАЗИТЕЛИ НА СЪВРЕМЕННИ ПАЗИТЕЛИ НА 
„ИМАНЬЕ БЕЗ ДОВЪРШУВАНЬЕ“ „ИМАНЬЕ БЕЗ ДОВЪРШУВАНЬЕ“ 

Куп награди спечелиха мез-
дренските самодейци на XII 
Национален събор на бъл-
гарското народно творчество, 
който се проведе в началото 
на м. август в околностите на 
Копривщица. 

Златен медал и грамота за-
служи 90-годишният свирач 
на окарина Георги Димитров 
от с. Лик, който участва в съ-
бора за десети пореден път 
(от 1976 г. насам) и беше един 
от най-възрастните участни-
ци в събора. Той изпълни ин-
дивидуално местни мелодии, 
а заедно с Танцова формация 
за автентичен фолклор при 
НЧ „Наука-1919“ - с. Лик - 
„Ръченица“, „Ситно циган-

ско хоро“, „Карамфилчето“, 
„Грънчарско“ и „Шумадия“. 

„Поклон доземи за бай Ге-
орги!, възкликна по този 
повод в социалната мрежа 
доц. д-р Йорданка Манко-
ва - етнограф и фолклорист, 
дългогодишен научен работ-
ник в РИМ - Враца и главен 

уредник на Етнографско-въз-
рожденския комплекс „Св. 
Софроний Врачански“. И не 
само за майсторлъка му на 
свирач, но и за любовта и 
предаността му към народна-
та ни култура, и грижата му 
да запали с тях и сърцата на 
младите игрохо̀рци на с. Лик! 
Поздравления! Жив и здрав 
да е! И следващите събори го 
очакват!!!“. 

Медали и грамоти получиха 
също Мъжка фолклорна гру-
па „Змей Горянин” и Женска 
фолклорна група „Плетени-
ца” при НЧ „Факел-1926” 
- с. Зверино. МФФ „Змей 
Горянин“ изпълни народни-
те песни „Ой Дуде, Дуде“, 

„Наклала Ненка 
седенка“ и „Бре 
Иване“, а ЖФГ 
„Плетеница“ - 
„Жаба кръкна“ и 
„Карамфилчето“. 

С медали и гра-
моти бяха отличе-
ни също инстру-
менталистите от 
НЧ „Факел-1926” 
- с. Зверино Димо 

Филипов, традиционен сви-
рач на овчарска свирка, който 
изпълни „Турлашко хоро“ и 
„Гергебунарско хоро“ и Йор-
дан Борисов, традиционен 
свирач на двоянка, дудуче и 
окарина, който изпълни ав-
тентични народни мелодии. 

Медал и грамота завоюва-

ха и груповите носителки на 
умението „Варене на дома-
шен сапун“ от НЧ „Просве-
та-1928“ - с. Царевец: Лиляна 
Лещарска, Илинка Кръстева 
и Маргарита Петкова, които 
представиха този елемент 
от нематериалното културно 
наследство в раздел „Тради-
ционни занаяти, домашни 
дейности и поминъци“ на На-
ционалната система „Живи 
човешки съкровища - Бълга-
рия”. 

Така за пореден път мез-
дренските самодейци се 

представиха достойно на 
този престижен фолклорен 
форум, който се провежда 
от 1965 г. на всеки пет го-
дини. И доказаха, че са ис-
тински съвременни пазите-
ли на  „има́нье без довърш 
уванье“, което „ни мо̀лец го 
яде, ни о̀гин го го̀ри, ни кра-
дец го крадѐ”, по думите на 
самобитната народна певи-
ца Симеона Ашламашка от 
село Михайлово, Врачанско, 
съхранени за поколенията от 
доц. д-р Йорданка Манкова. 

Снимки: Борис Кръстев

VI Национален фолклорен фестивал 

Над 350 самодейци - певци, тан-
цьори и инструменталисти, от Се-
верна България взеха участие в VI 
Национален фолклорен фестивал 
„Белокаменица“, който се проведе 
в края на м. август в с. Царевец. 
Организатори на събитието бяха 
Кметство Царевец и НЧ „Просве-
та-1928“ с подкрепата на Община 
Мездра. 

В тазгодишното издание на фес-
тивала, който е с конкурсен ха-
рактер, взеха участие 27 певчески 
групи, народни хорове, квартети, 
дуети и танцови състави, както и 
16 индивидуални изпълнители от 
25 населени места в областите Вра-
ца, Монтана, Плевен и Силистра. 
На сцената се изявиха самодей-
ни формации от Горна Кремена, 
Зверино, Злидол, Лик, Мездра, 
Моравица, Оселна, Руска Бела и 
Царевец, община Мездра, както и 
от Бѐлимел, Борован, Бръшля̀ни-
ца, Буковец, Бяла Слатина, Враца, 

Галиче, Долно Озирово, Малорад, 
Мраморен, Нивянин, Оходен, Па-
волче, Роман, Сребърна и Сухаче. 
Техните изпълнения оцени жури 
с председател Илка Димитрова, 
дългогодишен музикален редактор 
в БНР. 

С първи награди бяха отличени: 
• Индивидуални изпълнители: вто-
ра възрастова група - Александра 
Асенова (НЧ „Отец Паисий-2008“ 
- кв. „Кулата”, Враца); трета въз-
растова група - Калинка Андреева 
(НЧ „Просвета 1919“ - Малорад); 
• Певчески групи - обработен 
фолклор: трета възрастова група 
- Трио „Сребърка” (НЧ „Възраж-
дане-1940” - Сребърна) и Дует 
„Малорад” (НЧ „Просвета 1919“ 
- Малорад); • Инструменталисти: 
втора възрастова група - Огнян 
Борисов (НЧ „Отец Паисий-2008“ 
- кв. Кулата, Враца), трета възрас-
това група - Георги Димитров (НЧ 
„Наука-1919“ - Лик) и Йордан 

Борисов (НЧ „Факел-1926” - Зве-
рино); • Танцови състави: втора 
възрастова група - Детски танцов 
състав „Сухаченче” (НЧ „Асен 
Златаров-1921“ - Сухаче), трета 
възрастова група - Танцова фор-
мация „Кайца” - Бяла Слатина; • 
Специални награди: Кръстю Сте-
фанов (НЧ „Искър-2004“ - Злидол) 
и Елена Катранкьовска (Мездра); 
• Награда на журито: Любомир 
Гешковски (НЧ „Просвета-1946” - 
Долно Озирово). 

Специални грамоти получиха 

най-възрастният участник във 
фестивала - 90-годишният из-
пълнител на окарина Георги Ди-
митров от с. Лик и най-малкият 
участник - Стефан Русанов от с. 
Сребърна, на 1 година и 11 месе-
ца. За празничното настроение 
на присъстващите допринесоха 
също Фолклорна формация „Ор-
фикус“ - Смолян, Средношколски 
танцов състав - Мездра, Духов ор-
кестър „Етро брас бенд“ - Етропо-
ле и народният певец Венцислав 
Пенев.
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