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ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ НАМАЛЯХМЕ ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ НАМАЛЯХМЕ 
С ОЩЕ 4 000 С ОЩЕ 4 000 ДУШИ ДУШИ 

С 4 079 души е намаляло на-
селението на община Мездра 
през последните десет години. 
Това показват окончателните 
резултати от Преброяването 
на населението и жилищния 
фонд в Република България, 
което беше извършено през 
периода 07.09-10.10.2021 г. 
Според тях към 7 септември 
м. г. община Мездра наброя-
ва 17 669 жители, докато при 
предходното преброяване през 
2011 г. жителите на общината 
са били 21 748. За сравнение: 
през 2001 г. общината е имала 
25 879 жители (+8 210), през 
1992 г. - 28 987 жители (+11 
318), а през „върховата“ в де-
мографско отношение 1985 г. 
- 31 023 жители (+13 354). 

Населението на гр. Мездра 
също продължава да намаля-
ва - с около 2 000 души през 
периода 2011-2021 г. Според 

данните от Преброяване 2021, 
към 7 септември м. г. общин-
ският център има 8 891 жите-
ли. За сравнение: при пребро-
яването през 2011 г. Мездра е 
имала 10 918 жители (+2 027), 
през 2001 г. - 12 445 жители 
(+3 554), през 1992 г. - 13 006 
жители (+4 115), а през 1985 г. 
- 13 709 жители (+4 818). 

Отрицателен демографски 
прираст е налице в 25 от 27-те 

съставни села на общината. 
Най-сериозно през послед-
ното десетилетие е намаляло 
населението на най-голямото 
село - Зверино, чийто жители 
са се стопили от 1 728 през 
2011 г. на 1 500 през 2021 г. 
(-228). Следват: Игнатица: 
-185 жители (439 през 2021 
г., при 624 през 2011 г.), Лик: 
-151 жители (240/2021 г., 
391/2011 г.), Моравица: -150 

жители (575/2021 г., 725/2011 
г.), Елисейна: -141 жители 
(226/2021 г., 407/2011 г.), Осел-
на: -137 жители (336/2021 
г., 473/2011 г.), Типченица: 
-122 жители (291/2021 г., 
413/2011 г.), Лютиброд: -107 
жители (248/2021 г., 355/2011 
г.), Царевец: -97 жители 
(285/2021 г., 382/2011 г.), Бо-
денец: -85 жители (485/2021 
г., 570/2011 г.), Върбешни-
ца: -77 жители (318/2021 г., 
395/2011 г.), Лютидол: -71 
жители (184/2021 г., 255/2011 
г.), Горна Кремена: -65 жи-
тели (422/2021 г., 497/2011 
г.), Горна Бешовица: -63 жи-
тели (122/2021 г/, 185/2011 
г.), Долна Кремена: -63 жи-
тели (499/2021 г., 562/2011 
г.), Очиндол: -49 жители 
(116/2021 г., 165/2011 г.), Ста-
ро село: -45 жители (92/2021 
г., 137/2011 г.),Брусен: -40 жи-
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Проектът за изграждане на 

Общински център за услуги и 
информация на гражданите е 
реализиран от Община Мез-
дра през 2002 г. по Програма 
„Подобряване обслужването 
на гражданите” на Фондация 
за реформа в местното само-
управление (ФРМС). Той е 
изграден с финансовата под-
крепа на Американската аген-
ция за международно развитие 
- ААМР (United States Agency 
for International Development - 
USAID), както и с експертната 
и техническа помощ на ФРМС. 

За целта ААМР предоста-
вя безвъзмездно 29 000 лв., с 
които е закупена модерна ком-
пютърна и копирна техника, 
специализиран софтуер и др., 
а Община Мездра инвестира 

повече от 80 000 лв. собствени 
средства за преустройство на 
помещенията и функционално 
офис оборудване. 

Общинският център за услу-
ги и информация на гражда-
ните, понастоящем Център за 
административно обслужване 
(Administrative Service Center), 
е открит официално на 1 ноем-
ври 2002 г. Лентата на новата 
придобивка прерязват кметът 
на община Мездра Иван Ас-
парухов, Том Потоцки - стар-
ши съветник „Местно самоу-
правление“ в ААМР, и Гинка 
Капитанова - изпълнителен 
директор на ФРМС. Поздра-
вителен адрес изпраща Прези-
дентът на Република България 
(2002-2012 г.) Георги Първанов. 

Поставени цели и постигна-

ти резултати с разкриването 
на центъра: подобряване на ка-
чеството и увеличаване на броя 
на административните услуги, 
предоставяни на гражданите от 
Община Мездра; оптимизира-
не на процеса за извършване на 
услугите чрез отделяне на дей-
ностите по предоставянето им 
от оперативните и управленски 
дейности на Общинската адми-
нистрация (ОбА); намаляване 
на времето за предоставяне на 
конкретните услуги и създаване 
на възможност за комплексно 
обслужване на потребителите; 
внедряване на съвременни ин-
формационни технологии при 
административното обслужва-
не на гражданите; стимулиране 
на прозрачността в работата 
на ОбА и намаляване нивото 

тели (396/2021 г., 436/2011 г.), 
Злидол: -36 жители (85/2021 г., 
121/2011 г.), Цаконица: -35 жи-
тели (65/2021 г., 100/2011 г.), 
Ослен Криводол: -32 жители 
(103/2021 г., 135/2011 г.), Руска 
Бела: -28 жители (373/2021 г., 
401/2011 г.), Кален: -27 жители 
(80/2021 г., 107/2011 г.), Дър-
манци: -26 жители (330/2021 
г., 356/2011 г.) и Крапец: -12 
жители (344/2021 г., 356/2011 
г.). 

Единственото населено 
място в общината с положи-
телен прираст през периода 
2011-2021 г. е Крета: +20 жи-
тели (238/2021 г., 218/2011 г.). 
Непроменен остава броят на 
жителите на Ребърково: 346 и 
през 2021 г., и през 2011 г. 

Най-многолюдните села 
след Зверино са Моравица - 
575 жители, Долна Кремена 
- 499, Боденец - 485, Игнатица 

- 439 и Горна Кремена - 422. 
Челната десетка допълват: 
Брусен - 396, Руска Бела - 373, 
Ребърково - 346 и Крапец - 344. 
На другия полюс са Цаконица 
с едва 65 жители, Кален - 80, 
Злидол - 85 и Старо село - 92. 

Според експерти, основните 
причини за негативните де-
мографски тенденции, които 
се наблюдават у нас през по-
следните три десетилетия, са, 
от една страна, отрицателният 
естествен прираст поради ви-
соката смъртност и ниската 
раждаемост, а от друга страна 
- динамичните миграционни 
процеси, предимно по ико-
номически причини. Тревога 
буди също трайното застаря-
ване на населението. Анало-
гични демографски процеси 
като тези в община Мездра се 
наблюдават в повечето общи-
ни в страната.

Единственото населено място в община Мездра с положителен прираст през 
периода 2011-2021 г. е Крета, непроменен остава броят на жителите на Ребърково

на бюрокрация; подобрена ко-
ординация между отделните 
звена в ОбА; по-ефикасни и 
ефективни механизми за ко-
муникация и обратна връзка с 
потребителите на администра-
тивни услуги. 

В Център за административно 
обслужване (ЦАО) при Общи-
на Мездра се предлагат повече 
от 150 вида административни 
услуги по гражданско състоя-
ние и гражданска регистрация, 
общинска собственост, терито-
риално-селищно устройство, 
кадастър и регулация, стопан-
ски и социални дейности, тър-
говия, транспорт, туризъм и др. 

В него функционират следните 
гишета за административни 
услуги: Каса „Местни данъ-
ци и такси“, Каса „Общински 
приходи“, Гише №3 „ТСУ и 
общинска собственост“, Гише 
№4 „Социални дейности“, 
Гише №5 „Търговия, транспорт, 
туризъм и гише на предприе-
мача“, Гише №6 „Гражданско 
състояние“, Гише №7 „Адми-
нистративни и технически ус-
луги“, Гише №8 „Деловодство 
и информация“. 

Екип на ЦАО: Цветелина 
Стоянова - гл. експерт „ЦУИГ“, 
Катя Костова - гл. специалист 
„Деловодство и информация“, 

Климентина Иванова - гл. спе-
циалист „ТСУ и общинска 
собственост“, Йоана Милоше-
ва - гл. специалист „Архивар“, 
Анюта Маньовска - гл. специа-
лист „Местни данъци и такси“, 
Полина Драгановска - гл. спе-
циалист „Административни и 
технически услуги“, Екатерина 
Димитрова - мл. експерт „Тър-
говия, транспорт, туризъм и 
гише на предприемача“, Анита 
Митова - мл. експерт „АОН, 
ГРАО“, Симона Лалова - гл. 
експерт „Общински приходи и 
каса“ и Вивиан Драгостинова 
- мл. експерт „Социални дей-
ности“.
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ОБЩИНА МЕЗДРА ОСИГУРИ СРЕДСТВА ОБЩИНА МЕЗДРА ОСИГУРИ СРЕДСТВА 
ЗА НОВ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА НОВ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД 

НУЖДАЕЩИ СЕ ПОЛУЧИХА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

ДЕН НА КМЕТА 

Община Мездра осигури 1 
727 907 лв. за изграждане на 
нов довеждащ водопровод 
в трасето на съществуващ 
водопровод от каптаж „Пе-
щта“ в землището на с. Ка-
лен до селата Горна и Долна 
Кремена. Средствата за ре-
ализирането на този инвес-
тиционен проект ще бъдат 
отпуснати от Министерство 
на регионалното развитие и 
благоустройството в рамки-
те на бюджета на министер-
ството за 2022 г. 

Проектът предвижда из-
граждане на нов водопро-
вод от каптаж „Пещта“ до 
Напорен резервоар с. Горна 
Кремена 120 мЗ, довеждащ 
водопровод от НР120 мЗ до 
Напорен резервоар 180 мЗ 

с. Долна Кремена и довеж-
дащ водопровод от НР180 
мЗ до новоизпълнен по друг 
проект водопровод по ул. 
„Гаврил Генов“ в с. Долна 
Кремена. Не се предвижда 
подмяна, реконструкция и 
рехабилитация на напорни-
те резервоари, хлораторни 
станции и оборудването в 
тях. На изхода от каптаж 
„Пещта“, на входа на НР120 
мЗ и на изхода от НР180 мЗ 
ще бъдат изградени нови 
главни водомерни шахти, 
които ще се оборудват с 
необходимите датчици и 
информацията ще се преда-
ва на системата SCADA на 
„ВиК“ - Враца. 

При изпълнението на про-
екта ще бъде запазена съ-

ществуващата схема на во-
допровода - водовземане от 
каптаж „Пещта“ и транспор-
тиране на водата гравитачно 
до напорен резервоар за с. 
Горна Кремена. От НР120 мЗ 
се предвижда изграждане на 
водопровод по съществува-
що трасе до HP 180 мЗ До-
лна Кремена. Предвижда се 
също изграждане на довеж-
дащ водопровод до с. Долна 
Кремена. За с. Долна Креме-
на е реализиран  проект по 
ПРСР 2014-2020 г. за подмя-
на на част от водопроводната 
мрежа на селото. Довежда-
щият водопровод по насто-
ящия проект ще се свърже с 
подменения водопровод на 
ул. „Гаврил Генов“. 

В участъка, който преми-

нава под републикански път 
III-103 Мездра - Роман и 
под дере, водопроводът ще 
бъде положен по безизко-
пен способ. Обща дължина 
на трасето за изграждане на 
довеждащия водопровод е 7 
016 м. 

С изпълнението на този 
проект Община Мездра 
цели да реши проблема с 
недостига на питейна вода 
за Горна и Долна Кремена, 
особено през летните месе-
ци. Наред с това, чрез ново-
изградения водопровод ще 
бъдат ограничени загубите 
на питейна вода по същест-
вуващия водопровод и ще 
отпадне необходимостта от 
търсене на резервни водоиз-
точници за двете села.

Готовността за зимно поддържане на общинската пътна 
мрежа и за снегопочистване на улиците в урбанизираните те-
ритории на населените места, както и събираемостта на такса 
смет и данък сгради - тези бяха основните теми, които бяха 
дискутирани на традиционния Ден на кмета, който се прове-
де през м. октомври в Община Мездра. 

Кметът на общината Иван Аспарухов информира кметове-
те и кметските наместници, че след проведена обществена 
поръчка е определен изпълнител за поддържане, снегопо-
чистване и опесъчаване през зимния сезон 2022/2023 г. на 
около 86 км от 105-километровата общинска пътна мрежа. 
Зимното поддържане на останалите 19 км четвъртокласни 
пътища, както и на улиците в урбанизираната територия на 
гр. Мездра, е възложено на Общинско предприятие „Чисто-
та“. В най-кратък срок селските кметове трябва да докладват 
за готовността им за поддържане и снегопочистване на ули-
ците в урбанизираните територии на населените места. 

Кметовете и кметските наместници получиха от отдел 
„Местни приходи“ справка по населени места относно за-
дълженията на данъчно задължените лица за такса смет и 
данък към настоящия момент. В хода на дискусията по този 
въпрос стана ясно, че само за тази година са подадени повече 
от 1 300 декларации за освобождаване от такса за сметосъ-
биране и сметоизвозване поради неползване на съответния 
имот целогодишно. В действителност обаче една част от де-
кларираните имоти се ползват от техните собственици или 
ползватели, с което ощетяват общинската хазна. 

Гл. експерт „ОМП и защита на населението“ инж. Тодор 
Христов обърна внимание на селските кметове, че трябва да 
изготвят справки за жителите на съответните населени места 
по възраст, с цел разпределение на наличните таблетки кали-
ев йодит в случай на ядрена авария или война. 

Обсъдени бяха също транспортното обезпечаване на спе-
циализирания превоз на деца и ученици през учебната 
2022/2023 г., както и мерките, които предприема Община 
Мездра за осигуряване на обществения превоз на пътници по 
автобусните линии от общинската и републиканската транс-
портни схеми.

Общинският център за со-
циални услуги и дейности 
(ОЦСУД) - Мездра получи 
поредно дарение от Фонда-
ция „Българска хранителна 
банка“ (БХБ) - хранителни 
продукти с кратък срок на 
годност, които отговарят на 
европейските изисквания 
за безопасност на храните 
и са години за консумация. 
Безвъзмездното дарение 
включва 520 кг дини, шо-
коладови бонбони, щрудели 
и шоколад. С тях е разноо-
бразена храната на 215-те 
потребители на Домашния 
социален патронаж, 20-
те възрастни, настанени в 
Дома за стари хора, и 37-те 
членове на Териториалната 
организация (ТО) на Съ-
юза на слепите в България 
(ССБ). 

В навечерието на Светов-
ния ден на прехраната - 16 
октомври, ОЦСУД получи 
още едно дарение от БХБ - 
5 340 кроасани, които бяха 
раздадени на 2 092-те деца 
и ученици, които се обуча-
ват и възпитават в местните 
детски градини и училища. 
По повод Международния 
ден на белия бастун - 15 ок-
томври, пакети с кроасани, 
мини кроасани и бейк ролс, 

дарени отново от Фондаци-
ята, получиха всички чле-
нове на ТО на ССБ. 

Същевременно неправи-
телствената организация 
предостави на два транша 
кроасани, кейк рула и мини 
кроасани на МБАЛ - Мез-
дра и на Специализираната 
болница за продължително 
лечение и рехабилитация 
по вътрешни болести, с 
които беше разнообразена 
храната на 110-те пациенти 

на двете лечебни заведения. 
По случай 20-годишнина-

та от създаването на Пен-
сионерски клуб „Златица“ - 
Зверино членовете на клуба 
получиха 105 хранителни 
пакети - дарение от БХБ. По 
повод кръглата годишни-
на Община Мездра подари 
за нуждите на възрастните 
хора в най-голямото село в 
общината кафе машина и 
компютър. 

ОЦСУД - Мездра и „Бъл-

гарска хранителна банка“ 
си партнират успешно от 
2019 г. Досега даренията, 
предоставени от Фондация-
та на социални институции, 
лечебни заведения, пенси-
онерски клубове, училища 
и детски градини, възлизат 
на обща стойност 146 196 
лв. Само от началото на 
тази година БХБ е предос-
тавила хранителни проду-
кти на нуждаещи се хора в 
общината за над 47 550 лв.

НОВИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ 
Под слогана „Ново начало за 

всяка РЕТ бутилка“ организа-
цията по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки „ЕКО-
ПАК България“ постави в гр. 
Мездра пет нови специали-
зирани съдове за събиране на 
пластмасови бутилки до 3 ли-
тра. Контейнерите са в тради-
ционния за този вид отпадъци 
жълт цвят и са разположени в 
близост до детски площадки и 
на оживени места от пешеход-
ните зони в града. 

Новите съдове са предназ-
начени само за отпадъци от 
пластмасови бутилки за на-
питки до 3 литра. Целта е по-
вече използвани пластмасови 
бутилки да бъдат преработе-
ни, рециклирани и превърна-
ти в нови бутилки, вместо да 
попадат в депата за битов бо-
клук. 

„Нека всички граждани и 

гости на града да използват 
новите съдове, както и съ-
ществуващите контейнери за 
разделно събиране, за да може 
по-голяма част от отпадъците 
от опаковки да се превърнат в 
нови продукти и да не остават 
в природата или в депата сто-

тици години!“, призовават от 
„ЕКОПАК България“ и Об-
щина Мездра. 

Ето локациите на новите 
контейнери за събиране на 
пластмасови бутилки в гр. 
Мездра: до детската площад-
ка на Общинския пазар, на ул. 

„Ал. Стамболийски“ - пред бл. 
„Химик“ 1, на ул. „Ал. Стам-
болийски“ - под фирмения 
магазин на Месокомбинат 
„Свищов“, на ул. „Ал. Стам-
болийски“ - под бл. 3 в кв. 101 
и до детската площадка на 
площад „Македония“ .

НОВИ КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
Министерство на културата одобри за финансиране проек-

тите на 14 читалищни библиотеки в община Мездра за об-
новяване на фондовете им с книги и други информационни 
източници по Програма „Българските библиотеки - съвре-
менни центрове за четене и информираност“ - 2022 г. Те ще 
бъдат подпомогнати с целеви средства на обща стойност 21 
235 лв. 

Най-много - 3 484 лв., ще получи библиотеката при НЧ 
„Просвета 1925“ - Мездра. Следват библиотеките при НЧ 
„Искър-2004“ - Злидол, НЧ „Наука-1919“ - Лик, НЧ „Про-
света-1923“ - Боденец, НЧ „Подем-1928“ - Руска Бела, НЧ 
„Съзнание-1899“ - Типченица, НЧ „Просвета-1897“ - Долна 
Кремена, НЧ „Колката“ - Лютиброд, НЧ „Подем-1926“ - Дър-
манци, НЧ „Просвета-1928“ - Царевец, НЧ „Светлина-2007“ 
- Крапец, НЧ „Просвета-1929“ - Оселна, НЧ „Просвета-1925“ 
- Ребърково и НЧ „Факел-1926“ - Зверино, на които ще бъдат 
отпуснати суми в размер от 1 255 лв. до 1 395 лв. 

Проектното предложение на библиотеката при НЧ „Свет-
лина 1926“ - Моравица не е одобрено за финансиране, тъй 
като не отговаря на Правилата за условията и реда за финан-
сово подпомагане на проекти на обществените библиотеки 
при обновяване на фондовете им с книги и други информа-
ционни източници по Програмата. 
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U20 IHF TROPHY 2022 - EUROPEAN ZONEU20 IHF TROPHY 2022 - EUROPEAN ZONE МИРОСЛАВ СПАСОВ ПОСТАВИ НОВ 
НАЦИОНАЛЕН РЕКОРД НА 50 КМ ШОСЕ 

Състезателят на СКЛА Атлет - Мездра Мирослав Спа-
сов постави нов национален рекорд в бягането на 50 км 
на шосе. Това стана на Първото европейско първенство 
на 50 км шосе (2022 IAU European Championship 50K) 
от годишния спортен календар на Международната 
асоциация на ултрабегачите (International Association 
of Ultrarunners - IAU), което се проведе на 8 октомври 
в Сотило де ла Адрада, Авила, Испания. 

В конкуренцията на 57 елитни ултрабегачи от 15 ев-
ропейски държави Мирослав Спасов пробяга 50-кило-
метровата дистанция за 3:07:19 часа, което е върхово 
постижение за мъже в тази дисциплина у нас. 27-го-
дишният възпитаник на треньора Йоло Николов се на-
реди на 22-о място в крайното класиране. 

Останалите двама представители на България - кап. 
Илия Куцаров и Ивайло Бенов, заеха съответно 36-о и 
42-о място от 49 завършили атлети, съответно с време 
3:21:16 ч. и с 3:30:31 ч. 

Шампион на стария континент в 1st IAU 50Km 
European Championships стана роденият в Мароко ис-
панец Хюсам Азизи с 2:49:20 ч. Втори финишира не-
говият сънародник Алберто Пардо с 2:52:39 ч., а трети 
- британецът Андрю Дейвис с 2:53:09 ч. 

При жените триумфира ирландката Кайтриона Джен-
нингс 3:19:42 ч., следвана от британката Алисън Ла-
вендер с 3:21:26 ч. и полякинята Доминика Щелмах с 
3:21:50 ч.

Четирима хандбалисти от 
Мездра взеха участие с на-
ционалния отбор на България 
- младежи до 20 г. в между-
народния турнир U20 IHF 
Trophy 2022 - European Zone, 
който се проведе от 11 до 15 
октомври в Прищина, Косо-
во. В квалификацията за ин-
терконтиненталната фаза на 
IHF Trophy, респективно за 
Световното първенство в тази 
възраст през 2023 г., участваха 

пивотът Божидар Симеонов, 
който е състезател на ХК Ло-
комотив - Горна Оряховица, 
левият гард Милен Валенти-
нов (ХК Осъм - Ловеч), ляво-
то крило Валентин Гачев (ХК 
Чардафон - Габрово) и разпре-
делителят Илиян Младенов, 
който от тази есен е студент в 
Roskilde University, Дания. 

На турнира в косовската 
столица младежкият тим на 
нашата страна стартира с 

минимална загуба от своите 
връстници от Великобрита-
ния с 22:23, след което по-
стигна три последователни 
победи: срещу Малта с 38:25, 
срещу Андора с 46:23 и срещу 
домакините от Косово с 43:25. 

Божидар Симеонов отбеляза 
общо 17 гола в четирите сре-
щи, Милен Валентинов - 8, 
Валентин Гачев - 5, а Илиян 
Младенов - 3. 

В крайното класиране Бъл-

гария U20 спечели сребърни-
те медали с 8 точки и голово 
съотношение 149:96. Побе-
дител в турнира стана Вели-
кобритания с пълен актив от 
8 т. (118:81), която се класи-
ра за интерконтиненталната 
фаза на IHF Trophy. На трето 
място се нареди Косово с 4 т. 
(117:121), на четвърто - Малта 
с 2 т. (106:145), а на последно-
то, пето място - Андора с 0 т. 
(94:141.). 

ХАНДБАЛ

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО МАСОВ СПОРТ 
Три златни медала спе-

челиха гимнастичките на 
ЖКХГ Анелия - Мездра на 
IX Държавно първенство 
по масов спорт „Гимнастра-
да 2022”, което се проведе 
на 9 октомври в София. В 
шампионата взеха участие 
над 1000 гимнастички от 40 
клуба от цялата страна, раз-
делени в шест възрастови 
групи: до 7 г., 7-10 г., 10-14 
г., 14-18 г., 18-30 г. и над 30 
г. 

Първо място в категория 
„Гимнастика с уред“ при 
най-малките - деца до 7 г., 
заеха грациите от формация 
„Звездичка“ на мездренския 
клуб в състав: Вивиан Сте-
фанова, Габриела Михай-
лова, Дара Иванова, Елена 
Георгиева, Илейн Иванова, 
Карина Михайлова, Коса-
ра-Аида Бейханова, Никол 
Василева, Ния Томова и 
Патрисия Филева. Възпи-
таничките на треньорката 

Цветелина Цинцарска по-
лучиха най-висока оценка 
за изпълнението си на ком-
позицията „Тарантела“. 

В категория „Гимнастика с 
танц“ във възрастовата гру-
па 7-10 г. триумфира фор-
мацията „Весели деца“ на 
„Анелия“ в състав: Ванеса 
Йотова, Виктория Стояно-
ва, Гергана Тодорова, Гер-
гана Томовска, Калиакра 
Бурова, Катрина Цолова, 
Кристияна Христова, Ли-
вия Нинова, Мария Бурова, 
Милка Георгиева, Пламена 
Атанасова, Преслава Стоя-
нова, София Джамбазка и 
София Петкова. Момичета-
та на треньорките Полина 
Лашкова и Лили Николова 
заслужиха златните отли-
чия с композицията „Шаре-
ни чорапки“. 

За осми път в катего-
рия „Гимнастика с уред“ в 
най-горната възрастовата 
група - над 30 г., шампи-

онската титла на България 
завоюва „Клуб на готините 
баби“ („КГБ“) с треньор 
Лили Николова в състав: 
Анета Йоловска, Бориска 
Иванова, Виктория Йотова, 
Виолетка Николчева, Ели 
Манчовска, Ива Кирова, 
Камелия Петкова, Краси-
мира Манчева, Марияна 
Иванова, Мариана Петрова, 
Милка Кьолер, Мими Ми-
шонова, Надежда Зехова, 
Росица Мишева, Светла 
Кръстева, Стоилка Митова, 
Теодора Илиева, Цветана 
Янчовска, Цеца Вутова и 
Юлия Николова. Форма-
цията на мездренския клуб 
впечатли журито с атрак-
тивното си изпълнение на 

композицията „Войната на 
поколенията“. 

Непосредствено преди 
шампионата в София „готи-
ните баби“ от ЖКХГ „Ане-
лия“ се завърнаха от гр. 
Фуншал на остров Мадей-
ра, Португалия, където от 2 
до 7 октомври представиха 
България на 8th Golden Age 
Gym Festival (GAGF). В ев-
ропейския гимнастически 
фестивал за хора в „златна 
възраст“ взеха участие по-
вече от 1 600 гимнастички и 
гимнастици от 18 държави 
от стария континент. Дома-
кин на следващото, девето 
издание на GAGF, което ще 
се проведе през м. септем-
ври 2024 г., е Бургас.

„Клуб на готините баби“ представи България на 8th Golden Age Gym Festival в Португалия

В следващите дни рожденици са:  
• Димитър Първанов, дългогодишен председател 

на ПК „Труд“ - на 28 октомври, 
• Ирена Георгиева, директор на ДГ „Детелина“ - на 

30 октомври, 
• Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно на-

следство и религиозни дейности“ в Община Мездра 
- на 31 октомври, 

• Лили Николова, треньор по художествена гим-
настика - на 1 ноември, 

• Д-р Галя Тодорова, личен лекар - на 1 ноември, 
• Петко Котларски, кореспондент на Радио „Ви-

дин“ - на 1 ноември, 
• Христо Йорданов, бизнесмен - на 1 ноември. 
• Димитър Павлов, бивш ръководител на АК „Ка-

лето“ - на 5 ноември, 
• Елза Митова, дългогодишен секретар на НЧ 

„Просвета 1925“ - на 8 ноември, 
• Пепа Христова, директор на Дирекция „Местни 

приходи, ГРАО“ - на 9 ноември, 
• Диана Вутова, директор на ДГ „Мир“ - на 10 но-

ември. 
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„УСЕЩАНЕ ЗА ЖЕНА“ 
НА ФЕНЯ КАРАНЕЙЧЕВА

Рецензия 

ЕДИН ОПТИМИСТИЧЕН ПРОЧИТ НА 
„БЕЗКРАЙНА ПАНДЕМИЧНА ПОЕМА“ 
„Безкрайна пандемична поема“ е последната от четирите со-

циални поеми в най-новата поетична книга на Светла Дямя-
новска. Както  подсказва заглавието ѝ, тя е посветена на пър-
вата най-мащабна и жестока пандемия на XXI век, причинена 
от Covid-19. 

Поемата е поетична хроно-
логия на събития, белязани 
от вируса, от началото на пан-
демията през м. март 2020 г. 
до м. юни 2022 г. И както са-
мата Дамяновска я определя, 
творбата е като „…същинско 
влакче на ужасите/ с 20 черни 
вагона-куплета, натоварени 
до предела/ със страдание, 
болка, загуба, отчаяние, неиз-
вестност…/ Влакче, от което 
човечеството иска най-сетне 
да слезе.“ Но както по всичко 
личи, това скоро няма да се 
случи, защото болестта хро-
нифицира и, според поетесата, „На Земята ѝ предстои дълъг,/ 
нещастен, изтощителен и разорителен брак с Ковид-19.“ Като 
перспектива звучи твърде тъжно и обезнадеждаващо. 

Но въпреки че темата е твърде болезнена, а и връщането на-
зад във времето - свързано с негативни емоции, читателят не 
може да остане равнодушен към художественото майсторство 
на творбата. 

Като начало, разнолики са 
образите на заразата: тя ту е 
гангрената, напредваща по 
тялото на Земята, ту жесток, 
нестихващ ураган, който по-
мита цели континенти или 
пък „…кипящ вулкан - горе-
ща лава/ бълбука в гърлото му, 
надига се, прелива през ръбо-
вете…/ И не се знае накъде ще 
поеме.“ 

Смразяващ, но и оригина-
лен е и друг образ - на Смър-
тта, която ,,… седи на пейката 
в парка/ и раздава рекламни 

диплянки/ за междусветско пътуване/ с туристическа фирма 
„COVID-19“./ Офертата е ексклузивна и еднократна.“ 

В пика на заразата светът е видян като „гигантски концлагер 
- хората са изолирани – всеки/ в собствения си карцер, в собст-
вения си страх, в собствения си Ад…“ И най-после - образът 
на надеждата, която е „на върха на иглата на ваксината…“. И 
нейният крах: „Най-абсурдното е, че/ вече измират хора не 
само от болестта, но и от ваксините!“

Творбата е ценна и в друго отношение - с фактологичната си 
точност, с която по месеци е отразена епичната борба между 
вируса и човечеството; с маркираните във времето нови ре-
алности - виртуално училище, работа от вкъщи, зелени сер-
тификати, войната в Украйна, която измести дори темата за 
заразата. 

И ако питате кому е нужно всичко това, аз смятам, че въпре-
ки трагичността на голяма част от събитията, нищо не трябва 
да бъде забранено. Заради хората, които останаха безвъзврат-
но в миналото и заради тези, които правеха и невъзможното, 
за да спасят човешки живот. И, разбира се, заради бъдещето 
- което идва с нови предизвикателства, но и с горчивия опит от 
малките и големи победи, и с надеждата, че въпреки всичко, 
човечеството ще оцелее. 

Тодорка Василева

ПРЕМИЕРА НА „ЧЕТИРИ ПРЕМИЕРА НА „ЧЕТИРИ 
СОЦИАЛНИ ПОЕМИ“СОЦИАЛНИ ПОЕМИ“  

Представяне на най-новата 
поетична книга на Светла Да-
мяновска „Четири социални по-
еми“ се състоя на 19 октомври в 
Община Мездра. Съорганизатор 
на събитието беше Литературен 
клуб „Христо Ботев“ при НЧ 
„Просвета 1925”. Премиерата 
уважиха почитатели на писме-
ното слово, колеги и приятели 
на авторката, която е председател 
на Литературен клуб „Христо 
Ботев” и гл. експерт „Културно 
наследство и религиозни дей-
ности“ в Община Мездра. 

„В тази книга съм обединила 
поеми, които са писани през 
различни периоди от моя живот, 
сподели при представянето на 
„Четири социални поеми“ Свет-
ла Дамяновска. Първата - „Мета-
морфоза“, е от 1999 г., десет годи-
ни след Промяната в България. 
Втората - „Пролетно топене“, е 

от 2006 г., третата е „Протестите 
на 2013 г.“, а четвъртата - „Без-
крайна пандемична поема“, е 
съвсем нова и е посветена на 
ковид пандемията. Социалният 
елемент преми-
нава като „черве-
на нишка“ и през 
четирите текста. 
Започва от „Де-
цата на Промя-
ната“, т. е. моето 
поколение, което 
изстрада и про-
дължава да изжи-
вява този Преход, 
който така и не 
свършва. През 
демографския 
срив, който е 
отразен в „Про-
летно топене“, 
през протестите 
на 2013-а, които, 

за мое голямо съжа-
ление, четейки текста, 
ми се струват толкова 
актуални и към днешна 
дата. И вече в световен 
мащаб - ковид панде-
мията, като тази поема 
е малко по-специална: 
при нея статистически-
ят елемент, т. е. просле-
дяването на заболелите 
и жертвите на болестта, 
е един вид летопис на 
ковидното време.“ 

„А ние, дето остава-
ме в реалността, 

посивяваме с всеки 
ден недоизминал. 

Като кадри от чер-
но-бял, евтин филм 

щрака животът ни дните… 
А когато небесният фо-

тограф 

Самостоятелна изложба живо-
пис под наслов „Усещане за жена“ 
подреди в Община Мездра Феня 
Каранейчева. Вернисажът събра 
близки и приятели на авторката, 
която е родена в Троян, но от годи-
ни е свързала житейската си съдба 
с гр. Мездра, където е инструктор 
по фитнес, аеробика, каланетика и 
йога в Клуб по източни бойни из-
куства „Лотос-М“. Сред тях бяха 
кметът Иван Аспарухов и духов-
ният спътник на Феня в живота - 
инструкторът на карате Василий 
Ковяр. 

Експозицията включва 14 живо-
писни творби, предимно пейзажи, 
на фона на които са изобразени 
женски фигури: „Момичето с 

чадъра“, „Момичето и за-
лезът“ - I и II, „Момичето 
при езерото“, „Момиче 
с китара“, „Момичето 
на плажа“, „Момичето и 
патицата“, „Момичето, 
морето и маковете“, „Мо-
мичето с розовата  рокля“, 
„Момичето с колело-
то“, „Нирвана“, „Есен“. 
„Слънчогледи“ и „Лодка-
та при езерото“. 

„Картините най-общо 
могат да бъдат определе-
ни като загадъчни пейза-
жи, с включени в тях още 
по-загадъчни, отдалечава-
щи се женски образи, каза 
при откриването на изложбата 

ДЕЦАТА НА МЕЗДРА

БОЖИДАР, 10 г. и МАРИЯ, 4 г.

промие лентата и извади 
снимките, 

ще оставя за спомен един ал-
бум-книга 

с чисто черни фотоси и осо-
бени бели стихове.“  

Това е само едно от поетичните 
послания, които отправя към чи-
тателите Светла Дамяновска. 

Водещ на премиерата беше 
Христина Иванова, а рецензенти 
на четирите поеми - Николай Не-
нов, Павлина Русева, Елка Русе-
ва и Тодорка Василева. „Четири 
социални поеми“ е 12-ата пое-
тична книга на Светла Дамянов-
ска и общо 16-ата в литературна-
та й биография. Графиките са на 
самата авторка, а дизайнер на ко-
рицата е нейният син Владимир 
Дамяновски. Книгата излиза под 
щемпела на Издателство „Бълга-
ри“ (София, 2022 г.).

нейният куратор Светла Дамянов-
ска. Повечето фигури са обърнати 

с гръб към зрителя (в 11 от 
14-те картини), а в останали-
те три образът на отиващото 
си момиче го няма, сякаш то 
толкова се е смалило на път 
към хоризонта, че вече не 
се забелязва. Психолозите 
биха пояснили, че подсъз-
нателното изобразяване на 
отиващ си човек, подсказ-
ва копнежа на автора да 
загърби грижите и сивото 
ежедневие и да замине към 
примамливите пейзажи 
на други географски или 
интелектуални ширини. А 
пейзажите, нарисувани от 

Феня, са примамливи - те са из-
пълнени в живи и нежни цвето-
ве, съчетали нюанси на розово, 
оранж, тюркоазено, лила, кобал-
тово, аквамарин и др. Това са 
пейзажи, които галят очите и те 
викат, канят те да нагазиш в при-
казната им красота. Пейзажи, 
към които всички бихме искали 
да отпътуваме. Рисувайки ги, 
Феня е извлякла най-доброто от 
възможностите на материалите, 
с които е работила и на въобра-
жението си.“ 

„Усещане за жена“ е трета-
та самостоятелна изложба на 
Феня Каранейчева след „Пъстра 
душа“ (2020 г.) и коледната й из-
ложба (2021 г.).
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