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ГЕРБ-СДС - 38%, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.90%, ГЕРБ-СДС - 38%, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.90%, 
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ - 14.84% ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ - 14.84% 

Коалиция „ГЕРБ-СДС“ е 
първа политическа сила в 
община Мездра. Това по-
казват резултатите от пред-
срочните парламентарни 
избори, които се проведоха 
на 2 октомври 2022 г. Тя е 
подкрепена от 2 393 избира-
тели, което е 38% от общия 
брой действителни гласове, 
подадени за кандидатските 
листи на партии, коалиции 
и инициативни комитети, 
регистрирани за участие в 
изборите. На второ място се 

нарежда КП „БСП за Бълга-
рия” с 939 гласа (14.90%), а 
на трето - ПП „Продължа-
ваме промяната“ с 935 гласа 
(14.84%). 

Спрямо предходните пар-
ламентарни избори на 14 
ноември 2021 г. „ГЕРБ-
СДС“ има 301 гласа повече, 
докато „БСП за България” 
бележи спад от 3 гласа, а 
„Продължаваме промяна-
та“ е получила 370 гласа 
по-малко. 

На четвърто място е ПП 

„Възраждане“ с 523 гласа 
(8.30%), която е събрала 
302 гласа повече в сравне-
ние с предишния парламен-
тарен вот. С пети резултат 
- 498 гласа (7.90%), е ПП 
„ДПС“, при която се наблю-
дава отстъпление с 29 гласа 
спрямо предходните избори 
за Народно събрание. Чел-
ната шестица допълва КП 
„Български възход“, която 
има 236 гласа (3.74%). 

Следват: ПП „Има такъв 
народ“ с 231 гласа (3.67%) 
или с 474 гласа по-малко 
в сравнение с предишните 
избори, КП „Демократич-
на България-Обединение“ 
със 184 гласа (2.92%) - 9 
гласа повече спрямо ми-
налогодишния вот, ПП 
„ВМРО-БНД“ със 73 гласа 
(1.16%) - 57 гласа по-малко 
в сравнение с парламентар-
ните избори през м. ноем-
ври 2021 г. и ПП „Изправи 
се, България“ с 58 гласа 
(0.92%) - с 68 гласа по-мал-
ко спрямо предходния вот. 

За гр. Мездра съотноше-
нието е следното: „ГЕРБ-
СДС“ - 1016 гласа, „Про-
дължаваме промяната“ 
- 549, „БСП за България“ 
- 469, „Възраждане“ - 296, 
„ДПС“ - 214, „Български 
възход“ - 155, „Има такъв 
народ“ - 140, „Демокра-
тична България-Обедине-
ние“ - 122, „ВМРО-БНД“ 
- 48 и „Изправи се, Бълга-
рия“ - 37. В най-голямото 
село в общината - Зверино, 

„ГЕРБ-СДС“ има 224 гла-
са, „Продължаваме промя-
ната“ - 52, „БСП за Бълга-
рия“ - 45, а „Възраждане“ 
- 37. 

„ГЕРБ-СДС“ печели в 
35 от 43-те избирателни 
секции в община Мездра. 
„БСП за България“ доми-
нира в три секции (Кален, 
Цаконица и в 43-а ПСИК), 
„ДПС“ - в две (Върбешни-
ца и Горна Бешовица), а 
„Продължаваме промяна-
та“ - в една (Ослен Криво-
дол). В 14-а градска секция 
„ГЕРБ-СДС“ и „Продъл-
жаваме промяната“ са съ-
брали равен брой гласове 
- по 42. Абсолютен пари-
тет - по 10 гласа, има меж-
ду „ГЕРБ-СДС“ и „БСП за 
България“ в Старо село. 

ПРЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИТЕ
3 118 предпочитания (пре-

ференции) са получили 11-те 
кандидат-депутати от община 
Мездра в Шести изборен ра-
йон - Врачански на изборите 
за 48-о Народно събрание, 
които се проведоха на 2 ок-
томври 2022 г., показват об-
общените данни от избора на 
народни представители, обя-
вени от Централната избира-
телна комисия. 

Най-много преференции - 1 
765 (10.11% от отбелязаните 
предпочитания за коалицията, 
която го е издигнала), е събрал 
Мирослав Аспарухов, трети в 
листата на „ГЕРБ-СДС“, кой-
то прескача прага от 7% от 
гласувалите за коалицията, но 
не размества листата и остава 
трети. На второ място е Каро-
лина Кьолер, трета в листата 
на „ДПС“, с 516 предпочита-
ния (9.00%), която също мина-
ва 7-процентния праг, но също 
не размества листата и остава 

трета. Топ 3 допълва д-р Мит-
ка Лечева, трета в листата на 
„БСП за България“, с 339 пре-
ференции (5.58%). На четвър-
та позиция със 161 предпочи-
тания (2.81%) е инж. Мирчо 
Мирчев, осми в листата на 
„ДПС“, а на пета - инж. Георги 
Валентинов, трети в листата 
на „Български възход“, със 100 
преференции (3.82%). Челна-
та шестица затваря д-р Нико-
лай Баев, девети в листата на 
„БСП за България“, който има 
85 преференции (1.40%). 

Следват: д-р Емил Мла-
денов, трети в листата на 
„ВМРО-БНД“, със 72 пред-
почитания (9.77%); Николай 
Диловски, девети в листата 
на „Демократична Бълга-
рия-Обединение“, с 34 пред-
почитания (1.82%); Йордан 
Гергов, водач на листата на 
„Справедлива България“, с 
25 преференции (13.81%); 
инж. Теодор Петков, четвър-

ти в листата на „Изправи се, 
България“, с 11 предпочита-
ния (1.62%) и Райна Ангело-
ва, трета в листата на „Глас 
народен“, с 10 преференции 
(10.31%). 

На предходните парламен-
тарни избори на 14 ноември 
2021 г. кандидатите за народ-
ни представители от община 
Мездра бяха 9 и получиха 
общо 2 398 предпочитания. 
Участвалите и в двата избо-
ра петима кандидат-депутати 
от общината тогава събраха 
съответно: Мирослав Аспару-
хов („ГЕРБ-СДС“) - 1 183 пре-
ференции (7.61%), Каролина 
Кьолер („ДПС“) - 656 предпо-
читания (13.32%), инж. Мир-
чо Мирчев („ДПС“) - 226 пре-
ференции (4.59%), д-р Емил 
Младенов („ВМРО-БНД“) 
- 84 предпочитания (8.81%), 
Райна Ангелова („Глас на-
роден“) - 9 преференции 
(3.36%).  

Парламентарни избори 2022 г. - Резултати

217 избиратели (3.44%) са 
гласували с „Не подкрепям 
никого”. 

Избирателната активност 
в общината е малко над 
39% - 36% в града и 42% в 
съставните села. От вписа-
ните в избирателните спи-

съци 16 834 избиратели са 
гласували 6 596. Броят на 
действителните гласове, 
подадени за кандидатските 
листи на партии, коалиции 
и инициативни комитети, е 
6 302, а недействителните 
бюлетини са 77.

ЧЕТИРИМА В БИТКАТА ЗА КМЕТ НА БОДЕНЕЦ
На 23 октомври 2022 г. ще се 
проведе частичен избор за 
кмет на кметство Бо̀денец. 
Кметските избори в третото 
по население село в община 
Мездра бяха насрочени с Указ 
№234 от 7 септември 2022 г. 
на Президента на Република 
България, след като през м. 
август дългогодишният кмет 
на населеното място Емил 
Иванчев подаде оставка до 
Общинската избирателна ко-
мисия (ОИК). 
С Решение №158-МИ от 
19.08.2022 г. ОИК - Мездра 
прекрати предсрочно право-
мощията на Иванчев и изпра-
ти необходимите документи, 
установяващи основанието за 
предсрочното прекратяване, 
на Централната избирателна 
комисия (ЦИК). С Решение 
№1340-МИ от 29.08.2022 г. 

ЦИК предложи на Президента 
на Република България да на-
срочи частичен избор за кмет 
на кметство Боденец. 
По реда на регистрирането и 
обявяването им от ОИК - Мез-
дра за участие в частичния из-
бор за кмет на кметство Бо̀де-
нец кандидати за ръководната 
изборна длъжност са: Христо 
Михайловски, издигнат от ПП 
„Земеделски народен съюз“; 
Яничка Бебева, издигната от 
ПП „ГЕРБ“; Росен Тошев, из-
дигнат от КП „БСП за Бълга-
рия“ и Анатоли Митев, издиг-
нат от ПП „Възраждане“. 
Съгласно Решение №1462-

МИ от 23.09 2022 г. на ЦИК, 
Христо Михайловски (ПП 
„Земеделски народен съюз“) 
ще бъде с №1 в бюлетината, 
Яничка Бебева (ПП „ГЕРБ“) 
- с №2, Анатоли Митев (ПП 
„Възраждане“) - с №3, а Ро-
сен Тошев (КП „БСП за Бъл-
гария“) - с №4. 
Ако на първия тур нито един 
от четиримата кандидати не 
получи повече от половина-
та от действителните гласо-
ве, седмица по-късно, на 30 
октомври 2022 г., ще се про-
веде балотаж между първите 
двама, получили най-много 
действителни гласове.
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В следващите дни рожденици са:  
• Габриела Стойчева, директор на ДГ „Роза“ - на 

18 октомври, 
• Доля Йотова, ст. специалист „Обредни дейности“ 

- на 18 октомври, 
• Инж. Божко Александров, управител на „Мез-

дра-Автотранспорт-2003“ - на 18 октомври, 
• полк. Любомир Попов, бивш началник на РПУ – 

Мездра и на Транспортна полиция - на 20 октомври, 
• Диана Павлова, гл. експерт „Устройство на тери-

торията, техническа инфраструктура и опазване на 
околната среда“ - на 20 октомври, 

• Иван Тошев, общественик - на 21 октомври. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 4-ГОДИШНИТЕ ДЕЦАОБРАЗОВАНИЕ ЗА 4-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА

КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЩЕ ОБРАБОТВА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ВИЗИТА 

Общинският съвет (ОбС) 
даде съгласие за въвежда-
не на задължително пре-
дучилищно образование за 
4-годишните деца в детски-
те градини на територията 
на община Мездра, счита-
но от тази учебна година. 
Решението беше взето на 
септемврийската сесия на 
съвета. 

С друго свое решение ОбС 
утвърди изключения от ми-
нималния брой на ученици-
те в самостоятелни и сле-
ти паралелки за учебната 
2022/2023 г. в ПГ „Васил 
Левски“ - Мездра и в ОУ 
„Васил Кънчов“ - Морави-
ца. За целта двете учебни 
заведения ще бъдат дофи-
нансирани от общинския 
бюджет съответно със 17 
678 лв. и с 46 350 лв. 

ОбС прие уточнения годи-
шен план на бюджета на Об-
щина Мездра за 2021 г. по 
прихода и разхода в размер 
на 29 322 290 лв. и отчета 
за изпълнението на Бюджет 

2021 на Община Мездра 
в размер на 23 576 656 лв. 
Приети бяха също отче-
тът на капиталовите раз-
ходи през 2021 г., отчетът 
за състоянието на общин-
ския дълг към 31.12.2021 
г., отчетът на сметките за 
средства от ЕС на бенефи-
циенти на Кохезионния и на 
Структурните фондове към 
Националния фонд, отчетът 
на сметките за средства от 
ЕС на база изпълнение на 
извънбюджетните сметки 
на бенефициенти на Раз-
плащателната агенция към 
ДФ „Земеделие“ и отчетът 
на сметките за други сред-
ства от ЕС. 

Актуализирана беше сред-
носрочна бюджетна про-
гноза на Община Мездра за 
периода 2023-2025 г. и беше 
приет финансов отчет на 
„МБАЛ - Мездра“ ЕООД за 
второ тримесечие на 2022 г. 

Отдел „Образование, со-
циални дейности и здра-
веопазване“ при Община 

Мездра получи картбланш 
да продължи с 6 месеца 
изпълнението на дейности-
те по Проект „Патронажна 
грижа+ в община Мездра“ 
и даде съгласие финанси-
раните услуги по проекта 
да продължат да се ползват 
от потребителите без запла-
щане на такса за периода на 
удължаване на услугата. 

Съветниците потвър-
диха Решение №527 от 
25.08.2022 г. относно одо-
бряване на частично из-
менение на ОУП на общи-
на Мездра за промяна на 
устройствената зона като 

„предимно производствена 
зона“, допускаща реализи-
ране на обекти на техни-
ческата инфраструктура 
- „Фотоволтаични електро-
централи“, в 7 поземлени 
имота в землището на с. 
Старо село, което беше 
върнато за ново обсъждане 
от областния управител на 
Враца. 

ОбС избра Йоана Мило-
шева за вр. и. д. кмет на 
кметство Боденец, считано 
от датата на постановяване 
на решението до полагане 
на клетва от новоизбрания 
кмет на населеното място. 

Двама преподаватели в СУ „Иван Вазов“ - Мездра: Йоана 
Константинова - старши учител по английски език и коорди-
натор на проекта, и Галина Маринова - учител по английски 
език, участваха в подготвителни работни срещи в Ибиса и 
Палма де Майорка, Балеарски острови, Испания, по Проект 
Kеy Action 1 „School Education” (Ключовa дейност 1 „Учи-
лищно образование“), финансиран по Програмата на Евро-
пейския съюз за подкрепа на образованието, обучението, 
младежта и спорта в Европа „Еразъм+“ 2021-2027 г. 

Целта на подготвителните срещи бе да се установят кон-
такти с училища партньори по проекта в реална среда след 
проведена  комуникация по интернет. По време на визитата 
бяха изготвени писма за намерение от училищата домаки-
ни; примерна програма с дейности за мобилностите, която 
включва основните цели, заложени във формуляра и Еразъм 
планът за следващите 5 години: изучаване на чужди ези-
ци - испански/ каталунски език, наблюдаване на уроци (по 
английски език и др.); дейности по изкуства; извънкласни 
дейности, игри; разглеждане на забележителности (в Иби-
са: Старият град Dalt vila - световно културно наследство на 
ЮНЕСКО, Природен парк и солни находища Ses Salinas и 
др., в Палма де Майорка: Старият град Casco Antiguo, Ка-
тедрала „Ла Сеу“, Замъкът „Белвер“, Дворецът Almudaina, 
Арабските бани, Морски парк, Библиотека-градина, Музей 
Майорка и др.). 

Партньор от гр. Ибиса (или както го наричат местните - 
Eivissa) е Средно училище IES sa Blanca Dona. След среща 
с директора на училището и с екипа по проекта бе взето ре-
шение 10 ученици от гр. Мездра да посетят Ибиса през м. 
февруари 2023 г., а СУ „Иван Вазов“ ще бъде домакин през 
следващата учебна година. 

В Палма де Майорка партньори на мездренската гимназия 
са две средни училища - IES Josep Sureda i Blanes, което е ос-
новен партньор по проекта и IES Son Cladera, което ще орга-
низира част от дейностите. Посещението на 10 ученици от 
СУ „Иван Вазов” в Палма де Майорка ще се осъществи през 
м. март 2023 г. 

Интересна бе срещата с представители на Асоциацията 
на българите в Палма де Майорка и на българското неделно 
училище ПБНУ „Св. Иван Рилски”, с които също са планира-
ни съвместни дейности при посещението в града. 

Освен за ученици, по проекта ще бъдат организирани обу-
чителни курсове за учители с партньорската организация в 
Палма де Майорка - Mallorca Works, по темата на проекта: 
дигитални умения, работа с ученици със специални образо-
вателни потребности и в мултикултурна среда за педагогиче-
ски специалисти от СУ „Иван Вазов”. 

В момента тече подбор на участниците в проекта за учители 
и ученици, които подават мотивационно писмо и заявление 
до директора на училището. За учениците ще бъде проведен 
и втори кръг на подбор - интервю на английски език.

На 29.09.2022 г., с благослови-
ята на Врачанския митрополит 
Григорий, на територията на 
Депото за неопасни отпадъци 
на общините Враца и Мездра 
край с. Косталево официално 
беше открита Инсталация за 
компостиране на разделно съ-
брани зелени отпадъци - реги-
он Враца. 

Новото съоръжение ще об-
служва общините Враца и 
Мездра и е изградено по про-
ект, финансиран по ОП „Окол-
на среда” 2014-2020 г.  Общият 
размер на инвестицията е 5 
783 872,87 лв., от които 3 704 
673,12 лв. европейско финан-
сиране, 653 765,81 лв. нацио-
нално съфинансиране и 1 425 
433,94 лв. съфинансиране от 
двете общини Договорът за 
изпълнение на проекта беше 
подписан на 05.11.2018 г. 

На официалното откриване 
присъстваха кметът на Вра-
ца Калин Каменов, кметът на 
Мездра Иван Аспарухов, ръ-
ководителят на проекта инж. 
Цветан Стойчков, Мирослав 
Комитски - управител на 
„Екопроект“ ООД, заинтересо-
вани лица, медии. 

„Реализацията на този проект 
е една сбъдната екологична 

мечта за двете общини, каза 
кметът на Враца Калин Ка-
менов. Дотук беше трудното, 
свързано с построяването и 
изпълнението на компости-
ращата инсталация. Но сега 
предстои още по-трудното - да 
мотивираме, стимулираме и 
научим нашите съграждани от 
двете общини да събират раз-
делно зеления и биоразградим 
отпадък в новите кафяви кон-
тейнери. Предизвикателството 
е сериозно!“. 

„Години наред Враца и Мез-
дра работим изключително 

последователно и устойчиво в 
областта на разделното съби-
ране на отпадъци за тяхното 
рециклиране и последващо 
оползотворяване. С изградена-

та компостираща инсталация 
затворихме още един цикъл“, 
подчерта кметът на Мездра 
Иван Аспарухов. Според него, 
готовият компост, получен 
след преработката на събра-
ните зелени и биоразградими 
отпадъци, ще възроди земеде-
лието в двете общини. 

Основната цел на проекта 
е намаляване на количество-
то депонирани зелени и/или 
биоразградими отпадъци от 
общините Враца и Мездра 
чрез изграждане и въвеждане 
в експлоатация на компостира-

ща инсталация. Дейността на 
новото съоръжение гарантира 
намаляване на количеството 
на депонираните битови от-
падъци в Регионалното депо 

край Костелево и удължаване 
на експлоатационния му срок. 
Капацитетът на инсталацията 
позволява обработването на до 
8 000т/ год. зелена маса. 

Откритите работни места са 
около 20. Като краен продукт 
се  произвежда компост или 
ситова фракция. Компостът ще 
се оползотворява за ландшафт-
ни дейности и озеленяване, ще 
се използва и за рекултивация и 
възстановяване на екологично 
нарушени терени.  С фракция-
та ще се запръстява действаща-
та клетка на депото. В рамките 
на проекта е въведена система 
за разделно събиране на зеле-
ните отпадъци в двете общини. 
За целта са закупени 574 кон-
тейнери с вместимост 1,1 куб. 
м. и 4 броя сметоизвозващи 
машини. 

С реализирането на проекта 
се планира да се подобри ка-
чеството на живот на населе-
нието на двете общини чрез 
въвеждането на устойчиви ме-
ханизми за опазване на окол-
ната среда. В резултат на орга-
низираното разделно събиране 
и оползотворяване на зелени 
и биоразградими отпадъци се 
очаква да се повиши екологич-
ното самосъзнание на хората.

ПОРЕДНО ДАРЕНИЕ ЗА МБАЛ - МЕЗДРА 
МБАЛ - Мездра получи по-

редното си дарение от Фон-
дация „АДРА България“, 
която е клон на междуна-
родната адвентна благотво-
рителна организация ADRA 
(Adventist Development and 
Relief Agency) International. 
Безвъзмездната помощ идва 
от сродно лечебно заведе-
ние в Залцбург, Австрия и 
е осъществена със съдей-
ствието на Валтер Махер, 
бивш директор на „ADRA 
Österreich“, който от години 
работи у нас, уточни Мари-
ан Димитров, директор на 
Фондация „АДРА Бълга-
рия“. 

Дарението включва меди-

цинска апаратура, обзавеж-
дане, лекарства и консума-
тиви на обща стойност 12 
210 евро: ултразвуков до-
плер ехограф с принтер, 10 
бр. болнични легла с елек-
тронно управление, пред-
назначени за интензивни 
и терапевтични отделения, 
проходилки, нови матраци 
за легла, чаршафи, възглав-
ници и завивки. А така също 
офис оборудване - шкафо-
ве, маси, бюра и столове, 
телевизионни монитори за 
обзавеждане на пациентски 
стаи. И още: медикаменти 
и консумативи, лични пред-
пазни средства и др. 

От името на лечебното 

заведение 
дарението 
прие уп-
равителят 
на МБАЛ 
- Мездра 
д-р Соня 
С ъ б о т и -
нова, коя-
то благо-
дари на 
дарители-
те. 

Община Мездра и Фон-
дация „АДРА България” 
си партнират успешно от 
2017 г. Досега благотвори-
телната организация зарад-
ва с подаръчни пакети за 
Коледа близо 1 300 деца в 

неравностойно положение 
от общината. Наред с това, 
през последните години 
„АДРА България” подпома-
га МБАЛ - Мездра с меди-
цински консумативи - ръка-
вици, завивки, възглавници, 
медикаменти и др.
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В ЧЕЛОТО НА ТАБЛИЦАТА В ЧЕЛОТО НА ТАБЛИЦАТА НОВИ УСПЕХИ 
НА НАШИТЕ АТЛЕТИ

Националната рекордьорка в маратона (2:29:23 ч.) Милица 
Мирчева и нейният треньор Йоло Николов (СКЛА Атлет - 
Мездра) спечелиха бягането при жените и мъжете във второто 
издание на шосейния пробег „Перник рън“ от националната 
верига „Рън България 2022“, който се проведе на 1 октомври. 

Мирчева беше най-бърза при дамите - тя пробяга 12.5 км 
дистанция за 43:03 мин., а Николов триумфира при силния 
пол с време 40:21 мин. Така двамата не само защитиха своите 
титли от миналата година, но подобриха и рекордите си на 
трасето: Милица с 44 секунди, а Йоло с 26 секунди. 

На второ място при жените се нареди тяхната съотборнич-
ка Таня Димитрова с 50:09 мин., а другата представителка на 
мездренския клуб - Христина Тушева, е девета с 56:24 мин. 
Младата надежда на СКЛА Атлет Мартин Балабанов старти-
ра, но не завърши при мъжете. 

В щафетните бягания на 2х6.25 км (1 мъж и 1 жена) Милица 
спечели втора победа в тандем с Иван Андреев с общ резул-
тат 45:01 мин. 

Междувременно две седмици по-рано, на 18 септември, 
Милица Мирчева и Йоло Николов спечелиха по-късата дис-
танция - полумаратона, в третото издание на Маратон „Кюс-
тендил“. Милица беше без конкуренция в бягането на 21 км 
при жените и финишира първа с 1:18:50 ч., а Йоло победи 
при мъжете с 1:11:06 ч. Миналата година Мирчева и Николов 
станаха победители на класическата дистанция от 42.195 км 
във второто издание на маратона. 

В рамките на Маратон „Кюстендил 2022“ се проведоха 
също Балканиадата по маратон от спортния календар на 
Асоциацията на Балканските атлетически асоциации и На-
ционалният шампионат по маратон от спортния календар на 
Българската федерация по лека атлетика. 

Сребърен медал при мъжете в Балканиадата и бронзов ме-
дал в Националния шампионат завоюва миналогодишният 
национален шампион в тази дисциплина Мирослав Спасов 
(СКЛА Атлет - Мездра) с време 2:27:48 ч. Балканската титла 
спечели представителят на Турция Онур Арас с 2:26:06 ч., а 
шампион на България стана угандиецът Исмаил Сенанджи 
(Евър - Варна) с 2:26:37 ч. 

Отлично се представят от 
началото на сезона в първен-
ството на Северозападната 
Трета лига футболистите на 
ОФК Локомотив (Мездра). В 
изминалите 10 кръга те спе-
челиха 8 победи и допусна-
ха само 1 загуба, както имат 
и една отложена среща. Във 
временното класиране момче-
тата на треньора Диан Попов 
заемат призовото трето мяс-
то с 24 точки, голова разлика 
24:8 и мач по-малко. Начело е 
Бдин 1923 (Видин) с пълен ак-
тив от 30 т., следван от Вихър 
(Славяново) с 25 т. 

Това е най-доброто предста-
вяне на мездренските „желез-
ничари“ в третия футболен 
ешелон от сезон 2013/2014 г., 
когато за последен път влязо-
хме в „Б“ група. 

Локомотивци започнаха се-
зона със 7 последователни 
победи. Три от тях бяха по-
стигнати като гости: над Лев-
ски 2007 (Левски) с 1:3, Ло-
комотив 1927 (Дряново) с 1:2 
и Етър II (Велико Търново) с 
2:4, а останалите четири - на 
собствен терен: срещу Ювен-
тус 95 (Малчика) с 3:0, Боруна 
(Царева ливада) с 5:1, Павли-
кени с 2:1 и Янтра (Полски 
Тръмбеш) с 3:0. 

Междувременно гостуване-
то на Локомотив (Горна Оря-

ховица) беше отложено по 
молба на домакините. Едва в 
деветия кръг мездренци реги-
стрираха поражение - на чужд 
терен от лидера Бдин 1923 
(Видин) с 2:1, а в десетия се 
наложиха над Дреновец с 1:0. 

Голмайстор на отбора към 
момента е централният на-
падател Васил Калоянов с 6 
точни попадения. Следват: 
Ивайло Бояджиев - 5, Ваньо 

Иванов и Михаил Иванов - по 
3, Николай Ганчев и Гроздан 
Илиев - 2, Васил Сапуджиев, 
Ивайло Орлинов и Тодор Го-
ранов - по 1. 

В оставащите пет кръга до 
края на есенния полусезон 
локомотивци гостуват на Се-
влиево, Вихър (Славяново) 
и Партизан (Червен бряг) и 
приемат Академик (Свищов) 
и Ботев II (Враца). 

В турнира за Купата на Бъл-
гария Локо (Мездра) елими-
нира в междузоналния финал 
като гост представителя на 
област Ловеч Озрен (Голям 
извор) с 0:2 (голмайстори: Ва-
ньо Иванов и автогол на със-
тезател на домакините), а на 
1/32-финалите отстъпи като 
домакин пред втородивизи-
онния Литекс (Ловеч) с 0:1 (в 
редовното време 0:0).

СЕВЕРОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА 

ЧЕТИРИМА С ПОВИКВАТЕЛНИ ЗА БЪЛГАРИЯ U20 
Четирима възпитаници 

на ХК Локомотив (Мез-
дра) получиха повиквател-
ни за националния отбор 
на България по хандбал 
- младежи до 20 г. Това 
са левият гард Милен Ва-
лентинов, пивотът Божи-
дар Симеонов, разпреде-
лителят Илиян Младенов 
и лявото крило Валентин 
Гачев. 
От този сезон Милен Ва-

лентинов е състезател на 
ХК Осъм (Ловеч), Вален-
тин Гачев - на ХК Чарда-
фон - Габрово, Божидар 
Симеонов миналата есен 
премина в ХК Локомотив 
(Горна Оряховица), а Или-
ян Младенов вече е сту-
дент в Roskilde University, 
Дания. 
Четиримата мездренски 

хандбалисти са включени 
в представителния тим на 
нашата страна за младежи, 
родени през 2002 г., който 

от 1 до 10 октомври про-
веде треноровъчен лагер 
сбор в Сливница в рамки-
те на подготовката си за 
участие в международния 
турнир U20 IHF Trophy 
2022 - European Zone. Се-
лекционер на национал-
ния отбор на България за 
младежи до 20 г. е Илиян 
Василев, с помощници Ди-
митър Николов и Николай 
Георгиев. 

U20 IHF Trophy 2022 - 
European Zone Tournament 
е събитие от спортния ка-

лендар на Международ-
ната федерация по ханд-
бал (International Handball 
Federation - IHF), което 
се провежда от 10 до 16 
октомври в столицата на 
Косово Прищина. В него 
взимат участие 11 нацио-
нални гарнитури от ста-
рия континент: Албания, 
Андора, Армения, Азер-
байджан, България, Вели-
кобритания, Грузия, Ир-
ландия, Косово, Малта и 
Молдова. Победителят в 
турнира се класира за кон-
тиненталната фаза на IHF 
Trophy Europe.
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СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА ПОДРЕДИ 
„НЕУВЯХВАЩИ ПОДАРЪЦИ”

Отзив 

„КОГАТО НЕЩО МЕ СЪБУДИ“ 
Така загадъчно е озаглавил своята 

втора стихосбирка поетът от село 
Типченица Славейко Савчев. Първа-
та - „Капчуците запяха“, е издадена 
през 1996 г. Този самобитен и чувст-
вителен творец е роден през 1949 
г. Завършил е механотехникум със 
специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“ и дълги години е работил в 
Пивоварен завод „Леденика“ - Мез-
дра. Негови стихове са печатани във 
вестниците „Народна армия“, „Трета 
възраст“, „Минаха години“, „Златна 
възраст“, „Ретро“ и др. 

От 2012 г., когато се пенсионира, 
живее и твори в родното си село. 

На своето село той посвещава и ня-
колко стихотворения, които са пропити не само с обич, но и с носталгия към 
родното място, към онова отминало време, когато тук е кипял пълнокръвен 
живот („За мен си всичко“, „Стари къщи“, „Пътят ще прекъсна“), а миграци-
ята е отнела битовността и аромата на това, което е било и което няма да се 
върне. Нещо повече - спомените, изтъкани в стихове, връщат автора с тъга 
и към отшумялата младост („Вървях“, „Животът пита“) и към първата му 
голяма любов („Ти поиска“). 

Страниците на стихосбирката са изпълнени с вълнуващо преклонение към 
природата на китното балканско селце („Любовта“, „Пътечка ме повика“, 
„Глухарче“), към хората, цветята и птиците, дори към незабележимия малък 
щурец, който 

„Цяла нощ пружината навива, 
скрит във меката трева, 
как издържа, не заспива, 

музикант от класа е това.“ 
А в следващите няколко стихотворения („Бастун“, „Дългата лента“ и др.“) 

поетът философски отправя поглед към неизбежната старост. От тях прозира 
спокойствието на осъзнатите до болка истини за началото и края на човешкия 
живот: 

„Ето ме, тъжен, далечен, самотен, 
пълен със спомени стари. 

Влакът минава с громол страхотен, 
но не спира на моите гари.“ 

И в този изпълнен с превратности и несъвсем весел живот, Славейко Сав-
чев чрез своите стихове прави лирически откровения за верността си към 
семейството и жената, с която е вървял по житейския си път („Добре дошла“, 
„Момиче непознато“). 

Тази малка стихосбирка е една изповед на открит и чувствителен  човек, 
който не се притеснява да разкрие душата си пред читателите. Не се при-
теснява да сподели вълнуващите го разсъждения за смисъла на живота, за 
обикновените човешки радости, за доброто, което би трябвало да е пътевод-
но начало във взаимоотношенията между хората. 

Не съм сигурен дали всеки, който се докосне до стиховете на този поет, 
ще усети вълненията му. Защото той не ги поднася натрапчиво, а ги загатва 
простичко с финеса на талантлив човек, който не се е изморил да вярва в сми-
съла на нашето съществуване. Защото думите, подредени в четиристишия, са 
поникнали направо от душата му, а мисълта му умело ги е подредила в ритъм 
и рима. В подкрепа на казаното, ще завърша този отзив с едно стихотворение 
без заглавие: 

*** 
„Когато нещо си отива 

и новото със звук се ражда, 
когато вечерта заспива, 

а утрото тревожно се обажда. 

Когато все още чувам 
глас на птица лекокрила 

и в среднощен час будувам 
с болката, която се е впила. 

Когато вече виждам края 
и с бастуна будя тишината, 
защо не спирам да мечтая?... 

С мечти ще си отида от земята.“ 
Кирил Радовенски 

70 ГОДИНИ ЛИТЕРАТУРНА 70 ГОДИНИ ЛИТЕРАТУРНА 
ГРУПА В МЕЗДРА ГРУПА В МЕЗДРА 

В навечерието на 1 октом-
ври - Ден на поезията в Бъл-
гария и Международен ден 
на музиката, Литературната 
група при НЧ „Просвета 
1925“ - гр. Мездра чества 70 
години от своето създаване. 
Организатори на събитието 
бяха Община Мездра и Лите-
ратурен клуб „Христо Ботев“ 
при градското читалище. 
Творческата вечер уважиха 
членове на Литературен клуб 
„Арфа“ - гр. Враца и възпи-
таници на Клуб „Умението да 
говорим пред публика“ при 
СУ „Иван Вазов“. 

„Историята на мездренския 
литературен клуб е с отво-
рен финал и това е хубаво, 
защото, надявам се, още дъл-
го в летописната книга на 

Община Мездра ще се впис-
ват факти от творческия ни 
живот, които ще са повод за 
гордост и заслужено само-
чувствие и за нас, и за ръко-
водството на Общината, каза 
в словото си председателят 
на ЛК ‚Христо Ботев“ Светла 
Дамяновска, която проследи 

историческото развитие на 
тази творческа формация. 
Защото клубът е мястото, 
където се срещат литератур-
ните поколения, където взаи-
модействието на традиции и 
модерни тенденции оформя 
лицето на съвременното из-
куство. А общината ни има 

Самостоятелна изложба живо-
пис на Светла Дамяновска под 
наслов „Неувяхващи подаръци” 
беше официално открита в Общи-
на Мездра. Експозицията включ-
ва 30 живописвани, хербарни и 
текстилни пластики, сътворени 
през последните години от автор-
ката, която е уредник на Градската 
художествена галерия. Културното 
събитие уважиха кметът на Мез-
дра Иван Аспарухов, бившият 
председател на Общинския съвет 
инж. Делян Дамяновски, колеги и 
приятели на художничката, цени-
тели на изобразителното изкуство. 

„Неувяхващи подаръци” е събра-
ла 30 интерпретации на флорал-

ната красота, която 
природата е създала, 
а аз съм увековечила 
чрез хербаризиране и 
надживописване, спо-
дели при откриването 
на изложбата Светла 
Дамяновска, която 
е и главен експерт 
„Културно наслед-
ство и религиозни 
дейности“ в Община 
Мездра. 

Колоритът е разно-
образен: има работи 
с по-силни, провока-
тивни тонове и други, 
изпълнени в пастел-

нужда от своите посланици в 
литературните среди на Бъл-
гария.“ 

По време на честването 
официално беше предста-
вен Алманах „Ескус II”. Той 
излезе от печат през 2021 г. 
с финансовата подкрепа на 
Община Мездра по случай 
20-годишнината от създава-
нето на ЛК „Христо Ботев”, 
но неговата премиера беше 
отложена във времето пора-
ди пандемията от Covid-19. 
С поетични и белетристични 
творби в сборника са пред-
ставени 25 местни автори. 
Една част от тях прочетоха 
избрани свои произведения, 
включени в алманаха, а оста-
налите автори бяха презенти-
рани от младите рецитатори 
от Клуб „Умението да гово-
рим пред публика“. 

По повод кръглата годиш-
нина мездренската литера-
турната група получи поз-
дравителни адреси и цветя от 
Община Мездра, НЧ „Про-
света 1925“ и Конфедерация 
на българските писатели 
- клон Враца. „Благодаря ви 
за усилията, които полагате 
за съхраняване и обогатява-
не на българската духовност, 
пише в поздравителния адрес 
от кмета на Мездра Иван Ас-
парухов. Благодаря ви, че със 
силата на словото, с непре-
ходните послания на вашите 
творби поддържате будни 
сърцата и умовете на читате-
лите и най-вече на младите, 
на бъдните поколения. Бъ-
дете здрави! Бъдете все така 
вдъхновени и вдъхновяващи! 
И нека вашето перо никога да 
не пресъхва!“ 

ната гама, за да за-
доволят различните 
вкусове. Картините 
са подходящи за 
скромни подаръ-
ци - подареното 
свежо цвете рано 
или късно увяхва, 
а картините са неу-
вяхващи. 

Малките картини 
ценово са по-дос-
тъпни за ценители-
те, но в големите ху-
дожникът показва 
своите възможнос-
ти. Затова догодина, 
ако обстоятелствата 
го позволят, ви обе-

щавам една изложба от произве-
дения в голям формат, която ще се 
казва „Стари рамки с ново съдър-
жание”. Картините в нея ще бъдат 
в спасени от мен и реставрирани 
стари орнаментални рамки, с чис-
то нова, моя, авторска живопис“, 
разкри в аванс Дамяновска. 

Изложбата „Неувяхващи подаръ-
ци” е подредена в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите 
и може да бъде разгледана всеки 
делничен ден в продължение на 
един месец. Заповядайте да се на-
сладите на красотата на природата, 
съчетана с полета на въображение-
то на авторката, а ако желаете, мо-
жете да си закупите от изложените 
пластики!
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