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ФЕСТИВАЛ НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТРАДИЦИИ, ФЕСТИВАЛ НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТРАДИЦИИ, 
БИТ БИТ И КУЛТУРА „КАЛЕТО - МЕЗДРА” И КУЛТУРА „КАЛЕТО - МЕЗДРА” 

Групи за исторически въз-
становки и индивидуални 
реенактори от цялата страна 
събра Осмият фестивал на 
средновековните традиции, 
бит и култура „Калето – Мез-
дра 2022“, който се проведе на 
17 и 18 септември в Археоло-
гически комплекс „Калето”. 
Организатори на фестивала 
бяха Община Мездра, АК 
„Калето” и Сдружение за въз-
становяване и съхранение на 
българските традиции „Ави-
тохол”. Събитието е част от 
дейностите за устойчивост по 
Проект „Добре дошли в Сред-
новековието”, реализиран от 
Община Мездра и от Община 
Добрословени, Румъния по 
Програмата за трансгранично 
сътрудничество Interreg V-A 
Румъния - България 2014-2020 
г. 

В тазгодишното издание на 
„Калето - Мездра“ взеха учас-
тие 7 групи за исторически 
възстановки и 7 индивидуални 
реенактори, които пресъздадо-
ха автентичния бит, традиции, 
култура и военно дело на об-

ществата, населявали Дунав-
ска България през античността 
и средновековието. 

Във фестивала се изявиха 
групите за исторически въз-
становки „Виа Претория“- Со-
фия, които пресъздадоха бит, 
традиции, занаяти и военно 
дело, ковачество, дървообра-
ботка, свещолеене, кожарство, 
керамика, накити и бижута на 
ранните обитатели на Източна-
та римска империя (Византия); 
„Ситалк“ - Пловдив, които пре-
създадоха късноантични посе-
ления и ритуали; „Багачин“ 
- Дреновец, които пресъздадо-
ха бит и култура на къснорим-
ските федерати в Източната 
римската империя по лимеса 
- северозападната й граница; 
„Авитохол” - Варна, които пре-
създадоха бит, традиции и кул-
тура на ранносредновековните 
българи от периода на заселва-
нето им отсам Дунав; Българ-

ска школа за старинни войнски 
изкуства „Величие“ при Исто-
рически парк - Неофит Рилски, 
които пресъздадоха воинските 
традиции и бойни умения на 
българите от ранното сред-
новековие; „Филипопол“ - 
Пловдив, които пресъздадоха 
късносредновековните рицари 
тамплиери по нашите земи и 
НД „Традиция” - РК Велико 
Търново, които представиха 
облекла и занаяти от късното 
средновековие. 

От индивидуалните реенак-
тори взеха участие Ивайло 
Енев (Русе), който представи 
коване на защитно среднове-
ковно въоръжение - брони, 
шлемове и др.; Калина Атана-
сова-Бъдъмба (Варна), която 
представи късното среднове-
ковие по българските земи; 
Константин Колев и Мартин 
Геланов (София), които пред-
ставиха средновековна рекон-

струкция на викинги/варяги; 
Любомир Милинов (София), 
който представи среднове-
ковна медовина; Петя Кру-
шева (Пловдив), която пред-
стави средновековна храна и 
медицина и Алеко Наков (Со-
фия), който представи късно-
средновековен търговец на 
подправки. 

По време на фестивала 
бяха представени на живо 
късноантичното наследство 
по нашите земи - облекло, 
въоръжение, войска и боен 
строй, ранносредновековно-
то и късносредновековното 
българско облекло, въоръже-
ние, снаряжение и войскари. 
Сред останалите атракции 
бяха приготвяне и дегустация 
на средновековни ястия по 

оригинални рецепти, демон-
страция на бойни умения - ду-
ели на средновековни воини и 
обучение на деца и младежи в 
стрелба с лък и в бой с хладни 
оръжия. 

Първата фестивална вечер 
завърши с концерт на Акус-
тична формация „Freija”, коя-
то изпълни оригинална сред-
новековна музика. По време 
на концерта Мартин Геланов 
демонстрира бойни умения с 
огнена сабя, а Калина Атана-
сова-Бъдъмба танцува в автен-
тичен средновековен костюм. 
Голямата атракция за посетите-
лите на комплекса през втория 
фестивален ден беше демон-
страция на средновековни бой-
ни умения и „Битката на моста, 
в която се включиха 15 воини. 
Представен бе и готски риту-
ал за плодородие, изпълнен от 
„Ситалк и приятели“.

ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
1 499 ученици, разпределени 

в 79 паралелки от I до XII клас, 
ще се обучават и възпитават през 
новата учебна 2022/2023 г. в 7-те 
училища в община Мездра. В 
сравнение с миналата учебна 
година обхванатите в системата 
на училищното образование са 

с 2-ма повече, а спрямо учебната 
2020/2021 г. - с 14 повече. 

Разпределението на учениците 
по учебни заведения е следно-
то: СУ „Иван Вазов“ - 488, ОУ 
„Христо Ботев“ - 347, ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ - 250, СУ „Св. 
Климент Охридски“ (Зверино) - 

171, ПГ „Алеко Константинов“ 
- 147, ПГ „Васил Левски“ - 76 и 
ОУ „Васил Кънчов“ (Моравица) 
- 20. 

Първокласниците са 115, кое-
то е с 25 по-малко в сравнение 
с м. г. и с 4-ма повече спрямо 
2020/2021. Най-много първола-
ци - 58, прекрачиха школския 
праг на ОУ „Христо Ботев“. 
Следват: СУ „Иван Вазов“ - 23-
ма, ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ - 20, СУ „Св. Климент 
Охридски“ (Зверино) - 13 и ОУ 
„Васил Кънчов“ (Моравица) - 1. 

Осмокласниците също са 115, с 
3-ма по-малко в сравнение с м. г.: 
53-ма в СУ „Иван Вазов“, 32-ма 
в ПГ „Алеко Константинов“, 16 
в ПГ „Васил Левски“ и 14 в СУ 
„Св. Климент Охридски“ (Звери-
но). Дванайсетокласниците са 99 
или с 15 повече спрямо м. г.: 52-
ма в СУ „Иван Вазов“, 25 в ПГ 
„Алеко Константинов“, 12 в СУ 

„Св. Климент Охридски“ (Зве-
рино) и 10 в ПГ „Васил Левски“. 

По повод първия учебен ден в 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се 
проведе благотворителна иници-
атива под наслов „Подари живот, 
вместо цвете на 15 септември!“. 
Целта бе събиране на средства, 
необходими за лечението на на-
шия съгражданин Христо Пен-
чев, който страда от онкологич-
но заболяване. В дарителската 
акция се включиха множество 
ученици, учители и родители. 
Събраната сума възлиза на 3 113 
лв. 

По случай откриването на 
учебната година СУ „Иван Ва-
зов“ също се присъедини към 
благотворителна инициатива 
- за събиране на средства в под-
крепа на 10-годишния Антон 
Боримечков, четвъртокласник в 
НУ „Цани Гинчев“ - Бяла Сла-
тина.

С тържество на градския площад на 22 септември Община 
Мездра отбеляза 114-ата годишнина от обявяването на незави-
симостта на България. Тържеството уважиха представители на 
Общинската администрация и съвет, жители и гости на града от 
различни поколения. 

Честването на празника започна с издигане на знамената на 
Република България, на Община Мездра и на Европейския съюз. 
Особена тържественост на ритуала придадоха младите гвардей-
ци Мария Цекова, Денислав Димитров и Радостин Николовски, 
които отдадоха „За почест!“ под звуците на националния химн 
„Мила Родино“. 

„Денят на независимостта е важна дата в историята на Бълга-
рия, каза в словото си кметът на Мездра Иван Аспарухов. Това 
историческо събитие е естествен завършек на многовековната 
борба на българския народ за свобода и национален суверени-
тет. За разлика от хилядите жертви, които даваме в освободител-
ното движение и във войните за обединение, Независимостта на 
България е постигната без нито една жертва, благодарение на 
усилията на дипломацията. Защото в борбата за свобода можем 
да спечелим битка, можем да спечелим война, но в крайна сметка 
всичко се решава на масата на дипломацията. 

И затова Денят на независимостта е изключително важен за 
нас, българите. Важен е, защото той е нагледен пример, че си-
лата на дипломацията е много по-голяма от силата на оръжието. 
Защото чрез постигането на национална независимост саможерт-
вата на хилядите знайни и незнайни герои в борбата за свобода 
придобива истински смисъл. 

Уважаеми съграждани, скъпи деца, 
Независимостта е преди всичко състояние на духа, състояние 

на сплотяването на една нация. Да живее свободна и независима 
България, когато и да я постигнем напълно! Честит празник!“ 

Тематична музикално програма по случай Деня на независи-
мостта изнесоха Вокална група „Детски свят“ и мажоретният 
състав към Център за подкрепа за личностно развитие, а въз-
питаници на Клуб „Умението да говорим пред публика“ при СУ 
„Иван Вазов“ представиха поетична композиция по стихове на д-р 
Станчо Лазаров. 

ЧЕСТВАХМЕ ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА
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В следващите дни рожденици са:  
• Роман Иванов, кметски наместник на с. Ослен 

Криводол - на 30 септември, 
• Лили Коловска, педагог - на 1 октомври, 
• Георги Митев, почетен гражданин на община 

Мездра - на 2 октомври, 
• Светла Кръстева, педагог - на 3 октомври, 
• Боян Григоров, бизнесмен - на 5 октомври, 
• Цеко Марински, кметски наместник на с. Кален 

- на 5 октомври, 
• Огнян Петров, бизнесмен - на 7 октомври, 
• Румен Серафимов, кмет на с. Долна Кремена - на 

7 октомври, 
• Петко Къчовски, кметски наместник на с. Цако-

ница - на 7 октомври, 
• Красимир Стефанов, общински съветник - на 8 

октомври, 
• Радко Антонов, общественик - на 9 октомври, 
• Д-р Владимир Цеков, завеждащ АГО в МБАЛ - 

Мездра - на 11 октомври. 

OТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2021 OТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2021 

ДОМЪТ ЗА СТАРИ ХОРА ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ 

ВРЕМЕНЕН ЖП ПРЕЛЕЗ 
Публично обсъждане на от-

чета на Бюджет 2021, на отчета 
за изпълнението на сметките за 
средства от Европейския съюз 
и на отчета за състоянието на 
общинския дълг през м. г. се 
проведе в Община Мездра. 

„Данните от годишния от-
чет за касовото изпълнение на 
бюджета за 2021 г. показват, че 
Община Мездра спазва стрикт-
но фискалните правила и пока-
затели на Закона за публичните 
финанси, каза при представя-
нето на отчета кметът Иван Ас-
парухов. Делът на просро-
чените задължения, спрямо 
годишния размер на разходите 
за 2021 г., е 1,5%, т. е. не надви-
шава законовото ограничение 
от 5%. Делът на задължени-
ята за разходи по бюджета от 
средногодишните разходи за 
периода 2018-2021 г. е 4,8%, т. 
е. също не надвишава допус-
тимите стойности от 15 на сто. 
Делът на поетите ангажименти 
по бюджета от средногодиш-
ните разходи за периода 2018-
2021 г. е 34,6%, т. е. отново не 
надвишава допустимите по 
закон 50 на сто. Спазването на 
финансова дисциплина, която 
отчитаме за поредна година, ни 
дава възможност да работим 
за подобряване на жизнената 
среда. Благодаря на всички за 
положените усилия през 2021 
г. Надявам се, че 2022 г. ще ни 
донесе още по-голяма финан-
сова стабилност!“. 

След извършените актуализа-
ции по нормативен път бюдже-
тът на Община Мездра към 
31.12.2021 г. в уточнен план е 
29 322 290 лв. В т. ч. за деле-
гирани от държавата дейнос-
ти - 17 357 345 лв. и за местни 
дейности - 11 964 945 лв. 

Данъчните приходи са 1 458 

466 лв., от които 625 826 лв. от 
данък върху превозните сред-
ства, 420 408 лв. от данък при 
придобиване на имущество, 
380 963 лв. от данък върху не-
движимите имоти и 26 023 лв. 
от патентен данък. Неданъчни-
те приходи са 3 678 332 лв., в т. 
ч. общински такси - 1 518 132 
лв., приходи от концесии - 747 
279 лв., постъпления от про-
дажби на нефинансови активи 
- 625 159 лв., приходи от об-
щинска собственост - 429 880 
лв., други неданъчни  приходи 
- 371 362 лв., глоби, санкции и 
наказателни лихви - 108 712 лв. 

Получените средства от цен-
тралния бюджет са 19 128 216 
лв. От тях: обща субсидия - 13 
498 767 лв., обща изравнителна 
субсидия - 1 951 300 лв., целева 
субсидия за капиталови раз-
ходи - 1 122 700 лв. и целеви 
трансфери от централния бю-
джет - 2 555 439 лв. 

В разходната част на бюджета 
най-голям е делът на средства-
та, изразходвани в сферата на 
образованието - 10 365 111 лв., 
в т. ч. 6 811 526 лв. за издръжка 
на неспециализираните учили-
ща и професионални гимназии 
и 2 809 999 лв. за издръжка на 
детските градини. Следват: 
благоустройство и комунал-
но стопанство - 3 976 632 лв., 
социално осигуряване, под-
помагане и грижи - 3 928 227 
лв., икономически дейности и 
услуги - 1 316 131 лв., култура 
и спорт - 760 436 лв., здравео-
пазване - 296 861 лв. 

В социалната сфера най-мно-
го средства - 2 008 072 лв., са 
изразходвани за асистенти за 
лична помощ. 794 479 лв. стру-
ва издръжката на ЦНСТ, защи-
тените и преходните жилища, 
304 378 лв. на Домашния со-

циален патронаж, 208 723 лв. 
на Дома за стари хора, 200 507 
лв. предоставянето на социал-
ни услуги в домашна среда. В 
сферата на благоустройство-
то, комуналното стопанство и 
опазването на околната среда 
са изразходвани 1 000 092 лв. за 
поддържане на чистотата, 632 
924 лв. за изграждане, ремонт 
и поддържане на уличната 
мрежа и 242 771 лв. за улично 
осветление. 

В Националната кампания 
„Чиста околна среда - 2021“ 
са реализирани 6 проекта на 
обща стойност 50 000 лв. По 
Програма „Малки местни 
инициативи“ са изпълнени 12 
проекта на обща стойност 53 
375 лв. В Инвестиционната 
програма на общината за 2021 
г. с целева субсидия за капи-
талови разходи от държавния 
бюджет са ремонтирани 18 
улици (в т. ч. водопроводите 
по две тях) в Долна Кремена, 
Дърманци, Елисейна, Звери-
но, Игнатица, Кален, Крета, 
Лик, Лютиброд, Лютидол, 
Ослен Криводол, Ребърково, 
Руска Бела, Старо село и Ца-
коница и 1 улица в Мездра. 
Ремонтирани са също спортна 
площадка във Върбешница и 

покривът на бившето учили-
ще в Ослен Криводол. 

От собствени средства и 
целеви средства, отпуснати с 
ПМС, са инвестирани 526 968 
лв. за изграждане на покрит 
пазар в Мездра, 242 549 лв. за 
изграждане на новия площад 
в Зверино, 219 744 лв. за ре-
монт на водопроводите на че-
тири улици в Елисейна, Лик, 
Ребърково и Царевец и 34 323 
лв. за изграждане на площад, 
градина за отдих и сцена за 
обществени мероприятия в 
Оселна - I етап. 

Изпълнението на капита-
ловите разходи по бюджета 
е в размер на 1 498 631 лв. В 
отчета на извънбюджетните 
сметки отчетените капитало-
ви разходи са в размер на 3 
582 563 лв. Към 31.12.2021 г. 
общинският дълг е 2 952 797 
лв. В т. ч. 1 990 797 лв. дълго-
срочен дълг, поет с договор за 
общински заем, и 962 000 лв. 
безлихвен заем от централния 
бюджет. Правилното плани-
ране и разчитане на погаше-
нията на общинския дълг на-
реждат Община Мездра сред 
общините у нас, които стрикт-
но спазват разпоредбите на За-
кона за публичните финанси.

Временен железопътен прелез е изграден на км 
86+795 от Главна железопътна линия №2 София - 
Горна Оряховица - Варна в междугарието Мездра 
юг - Мездра. Той е въведен в експлоатация във връз-
ка с изпълнението на строително-монтажни работи 
за обект „Модернизация на участък от път I-1 (E-
79) Мездра - Ботевград, ЛОТ 2 от км 161+367 до км 
174+800“. 

Достъпът до временния жп прелез е осъществен 
чрез изграден временен автомобилен път, който се 
отклонява на север от съществуващия общински път 
VRC 2081 /I-1/ Мездра - Крета, а на юг е свързан със 
строителната площадка за обслужване на обекта.

Временният жп прелез ще се ползва единствено от 
пътни превозни средства (ППС) и строителна техни-
ка, които обслужват изграждането на новото, второ 
трасе на моста на река Искър от участъка Мездра 
- Ботевград на скоростния път Видин - Ботевград. 
Той ще се ползва ежедневно в светлата част от деня 
от 7:00 до 19:00 часа до завършване на строителните 
дейности на виадукта. 

Абсолютно е забранено пресичането на железопът-
ния прелез от ППС, преминаващи по общински път 
VRC 2081 /I-1/ Мездра - Крета.  

С цел недопускане на произшествия, в зоната на 
временния жп прелез са поставени пътни знаци за 
ограничаване движението на ППС до 40 км/ч., както 
и указателни табели за наличието на изход от стро-
ителен обект. Скоростта на движение на влаковете 
през жп прелеза също е ограничена до 40 км/ч. В 
района е монтирано видеонаблюдение и е осигурено 
осветление. 

Водачите на ППС и пешеходците, които се движат 
по общински път VRC 2081 /I-1/ Мездра - Крета, да 
преминават зоната на жп прелеза с повишено вни-
мание! 

Християнската организа-
ция за подпомагане „Искри 
на надеждата“ (Christliche 
Hilfsverein „Hoffnungsfunken 
e.V.“) от гр. Льосниц, провин-
ция Саксония, Германия на-
прави поредното си дарение 
за Дома за стари хора в гр. 
Мездра. Дарението включва 
облекла, спално бельо, одея-
ла, килими, обувки, перил-
ни препарати, медицински 
консумативи, лекарства и 
др. А така също хранителни 
продукти, с които ще бъде 
разнообразена храната на 
потребителите на дома. Ху-
манитарната помощ допълва 
модерен дефибрилатор на 
стойност 10 000 евро, който 

ще бъде предоставен за нуж-
дите на МБАЛ - Мездра. 

По този повод представи-
тели на немската благотво-
рителна организация бяха 
приети от кмета на Мездра 
Иван Аспарухов. В знак на 

благодарност за дарението 
Аспарухов им връчи плакет 
за дарител на общината, пла-
кет с буквите на двете бъл-
гарски азбуки - глаголицата и 
кирилицата, книги и бутилка 
марково вино. 

Приятелските контакти 
между Община Мездра 
и Christliche Hilfsverein 
„Hoffnungsfunken e.V.“ дати-
рат от 2013 г. Те са установе-
ни благодарение на нашата 
съгражданка Ани Франц, 
дългогодишна библиотекар-
ка в бившето текстилното 
предприятие „Станке Дими-
тров“. 

През годините „Искри на 
надеждата“ е подпомагала 
многократно Социално-пе-
дагогическия интернат в с. 
Лик, а след неговото закри-
ване - Дома за стари хора, 
Комплекс социални услуги 
за деца и лица с увреждания 
и МБАЛ - Мездра.

37 незрящи от общините 
Мездра и Роман, членове на 
Териториалната организа-
ция на Съюза на слепите в 
България - гр. Мездра, бяха 
подпомогнати с хранителни 
продукти - безвъзмездно 
дарение от Фондация „Бъл-
гарска хранителна банка“. 
Всеки от пакетите съдържа 
3 бр. купички „Alpro“, за-
квасен „Данон“, 3 бр. „Да-
нонино“ и 3 бр. „Снакс“. 
Дарението е раздадено със 
съдействието на добровол-
ци от Българския червен 
кръст. 

Това е поредното дарение, 
което Общинският център 
за социални услуги и дей-

ности - Мездра получава от 
Фондация „Българска хра-
нителна банка“. В началото 
на месец август незрящите 
от двете общини отново 
бяха подпомогнати с храни-
телни биопродукти. 

С безвъзмездни дарения 
от Фондация „Българска 
хранителна банка“ - заква-
сен соев продукт „Alpro“, 
„Данонино“ и конфитюр 
от боровинки, и от непра-
вителствената организация 
Гората.бг - дини, беше раз-
нообразена храната на по-
требителите на социалните 
услуги „Домашен социален 
патронаж“ и Дом за стари 
хора - Мездра.

ФОНДАЦИЯ ПОДПОМОГНА НЕЗРЯЩИ
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МЕМОРИАЛ „СЕМКО ГОРАНОВ“ МЕМОРИАЛ „СЕМКО ГОРАНОВ“ ДЕНЯТ БЕЗ АВТОМОБИЛИ
С поредица от велопрояви на 22 септември за 20-ти път в 

гр. Мездра беше отбелязан Европейският ден без автомобили 
(European Car Free Day). В спортния празник, който се про-
веде в рамките на Европейската седмица на мобилността 
(European Mobility Week), взеха участие повече от 120 деца и 
възрастни. Активностите бяха част от Националната иници-
атива „Нестле за Живей Активно! 2022“, към която Община 
Мездра се присъедини за втори път. 

По традиция Денят без автомобили започна с велопоход до 
село Долна Кремена и обратно. Осемкилометровият преход 
изминаха около 50 любители на колоезденето от различни 
възрасти с водач Ангел Ангелов, председател на Колоездачен 
клуб „Враца Велообщество“. 

При осезаем интерес премина и състезанието за майсторско 
управление на велосипед, в което се включиха над 70 учени-
ци от I до VIII клас от ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, СУ „Иван Вазов“ и ПГ „Васил Левски, както и 
възпитаници на ДГ „Роза” и на ДГ „Слънчице“. 

Призьори в четирите възрастови групи станаха: 
• I-II клас - момичета: 1. Яна Кръстева (ДГ „Роза“), 2. Бе-

атрис Стоянова (СУ „Иван Вазов“), 3. Дара Петкова ((ДГ 
„Роза“); момчета: 1. Виктор Иванов (ОУ „Христо Ботев“), 
2. Ивайло Недев (СУ „Иван Вазов“), 3. Цветан Тодоров (ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“); 

• III-IV клас - момичета: 1. Теодора Мишева (ОУ „Христо 
Ботев“), 2. Силвия Ценова (ОУ „Св. св. Кирил и Методий“), 
3. Виктория Миланова (ОУ „Св. св. Кирил и Методий“); мом-
чета: 1. Асен Асенов (ОУ „Христо Ботев“), 2. Даниел Иванов 
(ОУ „Христо Ботев“), 3. Алекс Петков (ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“); 

• V-VI клас - момичета: 1. Деница Ценова (ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“), 2. Натали Недева (СУ „Иван Вазов“), 3. Лю-
бов Петкова (ОУ „Христо Ботев“); момчета: 1. Теодор Иванов  
(ОУ „Христо Ботев“), 2. Преслав Кръстев (ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“), 3. Дарин Асенов (ОУ „Христо Ботев“); 

• VII-VIII клас - момичета: 1. Цвети Павлова (ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“); момчета: 1. Иван Киров (ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“), 2. Иван Тодоров (ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“), 3. Даниел Иванов (СУ „Иван Вазов“). 

Призьорите в отделните възрастови групи получиха меда-
ли и грамоти. Накрая беше разиграна томбола с повече от 30 
предметни награди - ученически и спортни пособия, осигу-
рени от Община Мездра. Най-големите награди - велосипед, 
тротинетка и пениборд, спечелиха Стивън Борисов, Силвия 
Ценова и Младен Иванов - и тримата от ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“.

Детският отбор на ПФК Лев-
ски - София стана победител в 
Седмия футболен турнир Ме-
мориал „Семко Горанов“, който 
се проведе в гр. Мездра навръх 
рождения ден - 17 септември, на 
известния състезател и треньор 
от близкото минало Семко Го-
ранов (1936-2011 г.). Организато-
ри на спортната проява бяха Об-
щина Мездра и ОФК Локомотив. 

„Добре е да почетем паметта 
на хора, чийто сърца останаха 
завинаги на зеления правоъгъл-
ник, каза при откриването на 
турнира кметът на Мездра Иван 
Аспарухов. Сигурен съм, че ня-
къде там, горе, все още тупти 
сърцето на Семко, който прекара 
толкова много години на този 
стадион. Той беше не само тре-
ньор - той беше възпитател, той 
беше учител, той беше баща на 
всички деца в съблекалнята и 
извън терена. При него имаше 
ред, имаше отговорност, имаше 
уважение към родителите. Зато-
ва ще припомня неговия завет: 
‚Хубавото идва бавно, голямото 
ще дойде по-късно!“ Ето защо, 
скъпи деца, научете се на тър-
пение, на упоритост, слушайте 
вашите треньори, за да станете 

големи спортисти!“. 
В знак на уважение участници-

те и зрителите почетоха с апло-
дисменти паметта на патрона на 
турнира, който си отиде от този 
свят през лятото на 2011 г. 

В тазгодишното издание на 
Мемориал „Семко Горанов“ взе-
ха участие четири клубни фор-
мации - деца, родени през 2014 
г. (U9): ПФК Левски - София (с 
треньор: Георги Кузовски), ПФК 
Ботев - Враца (с треньор: Бори-
слав Боянов), ОФК Локомотив 
- Мездра (с треньор: Владимир 
Найденов) и ДФК Атлетик - Ко-
злодуй (с треньор: Иван Нико-
лов). Турнирът се проведе във 
формат „Футбол 5“ по системата 
„всеки срещу всеки“. Двубоите 
бяха ръководени от врачанския 
рефер Димитър Стоянов. 

Крайното класиране в турнира 
оглави ПФК Левски U9 - София 
с пълен актив от 9 т. На второ 
място се нареди ОФК Локомо-
тив U9 - Мездра с 6 т., а на трето 
- ДФК Атлетик U9 - Козлодуй с 
3 т. Четвърти остана ПФК Ботев 
U9 - Враца с 0 т.. 

Всички отбори получиха купи, 
медали и грамоти, осигурени от 
Община Мездра, както и по една 
футболна топка от Областния 
съвет на БФС - Враца. Връчени 
бяха и четири индивидуални 
награди: голмайстор на турни-
ра с 10 точни попадения стана 
Кристиан Стефанов (ПФК Лев-
ски U9 - София), за най-добър 
вратар беше определен Преслав 
Петков (ОФК Локомотив U9 
- Мездра), за най-добър защит-

ник - Георги Шереметов (ДФК 
Атлетик U9 - Козлодуй), а за 
най-добър играч - Константин 
Николов (ПФК Левски U9 - Со-
фия). 

Дъщерите на Семко Горанов 
- Галина и Татяна, подариха на 
децата на ОФК Локомотив - 
Мездра фланелки в традицион-
ните червено-черни клубни цве-
тове, а сем. Валентина и Явор 
Хайтови осигуриха обяда на 
участниците в турнира. 

ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР

МЕЗДРА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ 
„НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО!“
С поредица от активности Об-

щина Мездра се присъедини 
към Националната инициатива 
„Нестле за Живей Активно! 
2022“, която има за цел да по-
пуляризира активния начин на 
живот и балансираното хране-
не. Тази година инициативата 
се проведе под мотото „Нестле 
за Живей Активно! Активни 
Ден и Нощ!“ в рамките на Ев-
ропейската седмица на мобил-
ността и на Европейската сед-
мица на спорта. 
Първите активности от 

„Нестле за Живей Активно! 
2022“ бяха организирани на 
22 септември, когато беше от-
белязан Европейският ден без 
автомобили. Той започна с ве-
лопоход по маршрут: Мездра - 
Долна Кремена и обратно, след 

което на площад „България“ се 
състоя състезание за майстор-
ско управление на велосипед 
за ученици. В двете велопроя-
ви взеха участие повече от 120 
деца и възрастни. Разиграна 
беше и томбола с атрактивни 

награди, осигурени от Общи-
на Мездра.  (б. р. виж статията 
вдясно). 
Активностите продължиха на 

другия ден с утринна гимнас-
тика, в която се включиха над 
1 000 ученици и учители от 
градските училища СУ „Иван 
Вазов“, ОУ „Христо Ботев“, 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

и ПГ „Алеко Константинов“, 
от ОУ „Васил Кънчов“ - Мо-
равица, както и служители в 
Общинската администрация. 
Следобед на стадион „Локо-

мотив“ се проведе Панорама 
на спортни и физически ак-
тивности. В нея се изявиха 
повече от 200 възпитаници 
на СКЛА Атлет, ЖКХГ Ане-
лия, „Клуб на готините баби“, 
ОФК Локомотив, ХК Локомо-
тив, Танцова формация „Keep 
It Real”, Dance Center Yoanna, 
Фолклорен танцов клуб „Вин-
це, хорце и още нещо…“ и 
Център за подкрепа за лич-
ностно развитие. Разиграна 
беше и томбола, големите на-
гради в която бяха велосипед и 
Adidas Tango Rosario, реплика 
на едноименната футболна 
топка, използвана на Светов-
ното първенство в Аржентина 
през 1978 г.



Култура и История 4

HTTPS://MEZDRA.BG                                      HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

29 СЕПТЕМВРИ - 13 ОКТОМВРИ 2022 г.

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС ОТ КОЛЕКЦИЯТА 
НА ИНЖ. ДЕЛЯН ДАМЯНОВСКИ 

Премиера

„МАГИЯТА НА ГОВОРА В 
С. ЗВЕРИНО, ВРАЧАНСКО“ 

Представяне на най-новата книга на краеведа Ивана Захариева „Магията 
на говора в с. Зверино, Врачанско“ се състоя в Регионална библиотека „Хрис-
то Ботев“ - Враца. Организатори на събитието бяха Регионална библиотека 
„Христо Ботев“, Клубът на дейците на културата в областния център и Ре-
гионално краеведско дружество - Враца. Премиерата уважиха близки и при-
ятели на авторката от Враца, Мездра, Зверино, Игнатица и други населени 
места, любители на краезнанието.

 

Основна част от „Магията на говора в с. Зверино, Врачанско“ заема „Реч-
ник на говора“, в който по азбучен ред са включени около 4 000 диалектни 
думи от говора в с. Зверино. Говор, който спада към групата на западните 
български говори и по-точно, според езиковеда проф. Любомир Андрейчин, 
е разновидност (подговор) на врачанския говор. В книгата има и две прило-
жения: „Истински случки“ - хумористични истории, разказани в типичния 
за Ивана Захариева самобитен повествователен сказ, и „Характерни изрази“, 
които са допълнение към една от предходните книги на авторката - „Народ-
ни умотворения - с. Зверино”. Печатното издание е богато излюстрирано 
със снимки, благодарение на фотолетописеца на Искърското дефиле Борис 
Кръстев. 

„Това езиково богатство трябва да се събере (доколкото е възможно) и да 
се запази в настоящето и бъдещето на поколенията, споделя във въведението 
на „Магията…“ Ивана Захариева. Този наш говор - не много твърд, в едни 
случаи самоироничен и подигравателен, в други - благ и напевен, провикващ 
се през „връо̀вете“ и вековете, топлещ и роден… Връща ни в миналото, връ-
ща ни на село при роднините, приятелите и детството. Прави ни по-близки, 
напомня ни откъде идваме, прави ни зверинчани!“ 

„Силно се надявам, че този речник ще се допълни във времето, пише 
в заключение авторката, ще бъде полезен на учениците, ще се ползва и от 
младите, и от старите зверинчани, както и, че ще бъде интересен за хората, 
напуснали Зверино и за неговите гости.“ 

„Книгата е интересна и полезна за жителите на селото, за техните наслед-
ници, за хората от съседните села, чиито говор е близък до този на зверин-
чани, отбелязва в предговора на проучването д-р ф. н. Анета Дилова. Тя е 
поредната краеведска творба на авторката, посветила перото, ума и сърцето 
си на своето родно село.“ 

„Магията на говора в с. Зверино, Врачанско“ излиза с финансовата под-
крепа на Община Мездра и на НЧ „Факел-1926“ - Зверино, както и със съ-
действието на близки и приятели на авторката, най-вече на нейната дъщеря 
Гергана Михалчева, която е и редактор на книгата. 

Това e осмата книга на Ивана Захариева. Останалите са: „Село Зверино. Бит 
и традиции в края на XIX и първата половина на XX век” (2002), „Нашият 
род” (2002), „Народни умотворения - с. Зверино” (2004), „80 години Читали-
ще „Факел” - с. Зверино, Врачанска област” (2007), „Църквите и паметниците 
на с. Зверино” (2011), „С музика в сърцето. Биографичен очерк за компози-
тора Димитър Ангелов” (2014) и „130 години Благотворително дружество 
„Червен кръст” във Враца и Врачанско” (2015). 

Снимки: Борис Кръстев

„ОСЛЕН ФЕСТ - ПРИ ИЗВОРА 2022“„ОСЛЕН ФЕСТ - ПРИ ИЗВОРА 2022“
От 22 до 25 септември в 

Ослен Криводол се проведе 
първото издание на „Ослен 
Фест - При Извора 2022“. Ор-
ганизатори на фестивала бяха 
Кметство Ослен Криводол, 
НЧ „Развитие-2022”, Mестна 
инициативна група, Сдруже-
ние „Фабрика за идеи“, При-
родна школа „Чисто Сърце”, 
Sacred Earth Woman и Фонда-
ция „Заедност СЕГА”. 

„Ослен Фест - При Извора“ е 
един уникален фестивал, кой-
то се провежда за пръв път, 
каза при откриването на фо-
рума Диана Иванова, предсе-
дател на НЧ „Развитие-2022“. 
Фестивал, посветен на водата, 
на есенното равноденствие, 
на връзката между нашите 
баби и дядовци, майки и бащи 
и нашите деца.“ 

„Идеята за този фестивал 
възникна спонтанно, а когато 
нещо възниква спонтанно, то 
става хубаво, сподели Роман 

Иванов, кметски наместник 
на Ослен Криводол. Такъв 
фестивал се организира за 
пръв път на север от Балка-
на, има подобни фестивали, 
които се правят на юг, в Родо-
пите - „Беглика фест“, „Wake 
Up - Experiment“. Нашият 
фестивал обаче е уникален с 
това, че ние искаме да вър-
нем младите При Извора. И 
заедно с местните хора, да 
бъдем едно цяло. Благодаря 
на всички, които се трудиха 
всеотдайно, за да се случи 
това нещо!“ 

Приветствие към участни-
ците отправи също кметът на 
Мездра Иван Аспарухов, кой-
то пожела на организаторите 
фестивалът да стане тради-
ционен. 

Програмата на „Ослен Фест 
- При Извора 2022“ включ-
ваше лекции, общностни 
дискусии, духовни практики 
и образователни инициати-

ви, възстановка на народни 
обичаи, чистене и облаго-
родяване на местни извори, 
паневритмия, музика и тан-
ци, забавни игри за деца и 
възрастни и т. н. Сред гост 
лекторите на фестивала бяха 
един от най-големите изсле-
дователи на богомилството 
проф. Дамян Попхристов, 
директорът на Регионален 
исторически музей - Враца 
Георги Ганецовски, Силвия 
Гарванска - уредник в отдел 
„Етнография“ на РИМ - Вра-

ца, тракологът Нели Симео-
нова и писателката Людмила 
Филипова, Вихрен Михай-
лов, Мила Салахи, Теодор 
Николов, Маргарита Стама-
това , Надежда Максимова, 
Цветомира Гергинова и др. 

Артистичната програма до-
пълниха клавирен концерт 
на Александър Асенов, кон-
церти на Станимира Тенева 
(Амира) и Денис Мехмед и 
на Константин Кучев и Ян 
Добрева, музикални партита 
с High Duty System.

По покана на Градската 
художествена галерия дъл-
гогодишният председател 
на Общинския съвет инж. 
Делян Дамяновски подреди 
в Община Мездра излож-
ба живопис от своята лична 
колекция. Вернисажът ува-
жиха близки и приятели на 
колекционера. Сред тях бяха 
неговият син Чавдар, кметът 
на общината Иван Аспару-
хов и инж. Георги Давидков, 
председател на Изпълкома на 
ОНС - Мездра (1986-1990 г.). 

Експозицията включва 10 
живописни творби от пет 
български и един нидер-
ландски художник, както и 
една картина от неизвестен 
корейски художник, изпъл-
нена със смесена техника. 
Девет от произведенията са 
пейзажи: „Родопски пейзаж” 
от Ивайло Стойчев, „Старо 
село” от Оги Новаков, „Ре-
ката“ І, ІІ, ІІІ и ІV и „Завръ-
щане“ от Валерия Генова, 
„Море” от Йорданка Йорда-
нова и „Корейски пейзаж” от 
неизвестен автор. Сбирката 
допълват портретът „Шу-
тът” на нидерландския ху-
дожник Франс Халс (1582-
1666 г.), който е репродукция 

на творба от ХVІІ век, чийто 
оригинал се намира в Лувъ-
ра и един натюрморт от Па-
вел Митков. 

„Моята душа е в книгите и 
в картините, сподели при от-
криването на изложбата Да-
мяновски. Радвам се, че през 
живота си съм събрал доста 
красиви неща. Реших да из-
ложа една част от картините, 
които имам, за да може по-
вече хора да се насладят на 
това изкуство. Нямам люби-
ма картина - всичките са ми 
любими, защото съм ги съ-
бирал с много обич“. 

„Картините се създават, за 
да бъдат разглеждани и аз се 
радвам, че инж. Дамяновски 
избра да сподели с нас и с 
посетителите на изложбата 
удоволствието от докосване-
то до тези живописни твор-
би, каза кураторът на из-
ложбата Светла Дамяновска. 
Поздравявам го за хубавата 
идея и за реализацията на 
тази изложба!“ 

Кметът на Мездра Иван 
Аспарухов също поздрави 
Дамяновски и в знак на ува-
жение му подари бутилка 
марково вино. 
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