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СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО ЗЕЛЕНИ СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО ЗЕЛЕНИ 
И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ 

Система за разделно съби-
ране на зелени и на биораз-
градими отпадъци ще бъде 
изградена в гр. Мездра и в със-
тавните села на общината. За 
целта, като част от дейностите 
по проект „Изграждане на ин-
сталация за компостиране на 
разделно събрани зелени отпа-
дъци - регион Враца“, за нуж-
дите на Община Мездра бяха 
предоставени безвъзмездно 
един открит специализиран 
сметовоз за зелени отпадъци, 
един открит специализиран 
сметовоз за биоразградими 
отпадъци и 130 контейнери за 
зелени и за биоразградими от-
падъци. 

Двата специализирани авто-
мобили са марка „Ford Trucks“, 
нови, неупотребявани и отго-
варят на всички действащи 
нормативни документи. Те са 
с обем на бункера 16 куб. м, а 
сметовозът за биоразградими 
отпадъци е с каросерийна над-
стройка тип Вариопреса. 

Като следващ етап от изграж-
дане на системата за разделно 
събиране на територията на 
общината ще бъдат разполо-
жени 130 контейнери за зелени 
и градински и за хранителни 
и кухненски (биоразградими) 
отпадъци с вместимост 1,1 
куб. м, които ще бъдат обслуж-

вани от ОбП „Чистота“. Те ще 
бъдат поставени на предва-
рително определени точки в 
града и в селата, в близост до 
елементи от градски зелени 
системи, квартали и заведения 
за обществено хранене, гене-
риращи такива отпадъци. Кон-
тейнерите са кафяви на цвят, 
с ясно обозначение за вида на 
приемания отпадък, за да се 
различават от останалите кон-
тейнери, предназначени за дру-

ги отпадъци. 
Чрез системата за разделно 

събиране и транспортиране на 
зелени и биоразградими отпа-
дъци и работата на новата ком-
постираща инсталация, която 
беше открита наскоро, се цели 
намаляване на количеството 

депонирани битови отпадъци 
в Регионалното депо край с. 
Косталево и удължаване на 
експлоатационния му срок 
чрез значително намаляване на 
годишните количества депони-
рани отпадъци в него. 

Зелени и градински отпадъ-
ци са трева, сено, листа, цветя, 
храсти и дървесни изрезки 
- окосена трева, градински ре-
зитби, плевели, цветя и малки 
клони с дължина до 75 см и 

диаметър до 7,5 см. Внимание: 
Не изхвърляйте в контейнери-
те за зелени отпадъци строи-
телни отпадъци, хранителни 
отпадъци, смесени битови от-
падъци, отпадъци от опаковки, 
пластмаса, стиропор, стъкло, 
текстил, кожа, фолио, гума, 

опасни отпадъци! 
Хранителни и кухненски 

(биоразградими) отпадъци 
са всички остатъци от храна: 
плодове и зеленчуци, месо и 
кости, риба и морски дарове (с 
изключение на твърди черупки 
като напр. черупки от стриди), 
яйца и яйчени черупки, всички 
хлебни изделия, ориз, паста, 
зърнени храни и юфка. Насип-
ни чаени листа и утайка от кафе 
и чай (с изключение на пакет-
чета чай и кафе на шушулки), 
супи, сосове, развалена храна. 
Използвана хартия, хартиени 
кърпи, салфетки, хартиени 
торби, вестници, кърпички, 
клечки за зъби. Внимание: Не 
изхвърляйте в контейнерите 
за биоразградими отпадъци 
строителни отпадъци, опасни 
отпадъци, смесени битови от-
падъци, отпадъци от опаковки, 
пластмаса, стиропор, стъкло, 
текстил, кожа, фолио, гума! 

Община Мездра призовава 
гражданите да изхвърлят в 
кафявите контейнери само 
посочените видове отпадъ-
ци, но не и строителни, би-
тови, промишлени, токсич-
ни, медицински и други 
отпадъци, както и да раздро-
бяват дърветата и клоните, 
които изхвърлят в новите 
контейнери!

ЯНИЧКА БЕБЕВА Е НОВИЯТ КМЕТ НА БОДЕНЕЦ 
Яничка Бебева спечели още на първия тур частичния избор 

за кмет на кметство Бо̀денец, община Мездра, който се про-
веде на 23 октомври 2022 г. Кандидатът на ПП „ГЕРБ“ беше 
подкрепен от най-много избиратели - 205, което е приблизи-
телно 62,7% от общия брой подадени действителни гласове. 

На второ място - с 62 гласа (19%), се нареди Христо Михай-
ловски, издигнат от ПП „Земеделски народен съюз“. Трети е 
Анатоли Митев (ПП „Възраждане“) с 45 гласа (13,7%), а чет-
върти - Росен Тошев, издигнат от КП „БСП за България“, с 14 
гласа (4,3%). Един избирател (0,3%) е гласувал с „Не подкре-
пям никого”. 

Избирателната активност на частичните кметски избори в 
Бо̀денец е 66,2%. От вписаните в избирателните списъци 494 
избиратели са гласували 327. Броят на действителните гласове 
е 327, недействителни бюлетини няма. 

До частичния избор за кмет на кметство Бо̀денец се стигна 
след като през месец август тази година дългогодишният кмет 
на това населено място Емил Иванчев подаде оставка поради 
лични причини.

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР СТАНА НА 20
В Деня на народните бу-

дители - 1 ноември, Цен-
търът за административно 
обслужване (ЦАО) при Об-
щина Мездра отпразнува 
20 години от своето откри-
ване. По този повод екипът 
на фронт офиса на Общин-
ската администрация орга-
низира скромно тържество. 
Празника уважиха колеги 
на служителите в Центъра, 
сред които кметът на об-
щината Иван Аспарухов и 
заместник-кметовете инж. 
Николинка Кътовска, Нели 
Минева и Цеца Костова. 

От името на Община Мез-
дра Аспарухов подари на 
екипа на Центъра за адми-
нистративно обслужване 
икона на Св. Георги Побе-
доносец, букет цветя и по 
едно портмоне с логото на 
общината. 

„Преди 20 години откри-
хме този Център с идея-
та той да бъде от полза за 

гражданите на общината, 
сподели кметът на Мездра. 
Радвам се, че вече толкова 
години това, което бяхме за-
мислили в началото, работи 
и продължава да се развива. 
И това, разбира се, е бла-
годарение на хората, които 
работят в Информационния 
център. 

Позволете ми на този ху-
бав български празник да 
ви пожелая да сте живи и 
здрави! Запазете своята до-
брота, иначе сте си хубави 
- то се вижда! Давайте по-
вече надежда и светлина 
на хората, които идват при 
вас, за да ползват админи-
стративните услуги, които 

предлага нашата община!“ 
От свое име домакините 

на тържеството подариха на 
присъстващите стилни хи-
микалки с надпис „20 годи-
ни ЦАО - Община Мездра“.   

Както подобава, 20-ият 
рожден ден на Центъра за 
административно обслуж-
ване беше ознаменуван с 

торта и с други сладки из-
кушения, приготвени от 
служителите на Центъра. 

От началото на тази го-
дина в Центъра за адми-
нистративно обслужване 
са извършени общо 13 719 
административни услуги 

по гражданско състояние 
и гражданска регистрация, 
общинска собственост, 
териториално-селищно 
устройство, кадастър и 
регулация, стопански и со-
циални дейности, търговия, 
транспорт, туризъм и др.
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В БОДЕНЕЦ И ЦАРЕВЕЦ В БОДЕНЕЦ И ЦАРЕВЕЦ 
ЧЕСТВАХА ДИМИТРОВДЕН ЧЕСТВАХА ДИМИТРОВДЕН 

Храмовият празник и 10 
години от освещаването на 
Храм „Св. вмчк Димитрий Чу-
дотворец” честваха на Дими-
тровден - 26 октомври, в Боде-
нец. По този повод празнична 
литургия отслужи енорийски-
ят свещеник Владислав Цве-
танов. Молитвено участие в 
богослужението взеха кметът 
на общината Иван Аспарухов, 
основните спомоществовате-
ли за съграждането на храма 
сем. Тони и Надежда Йорда-
нови и сем. Цанко и Красими-
ра Петкови и др. 

В края на службата отец 
Владислав припомни житие-
то на Св. Димитър Солунски, 
мъченик за Христовата вяра 
и духовен закрилник на бъл-
гарите. „Почитайки паметта 

на Св. Димитър, можем само 
да се поучим от неговия жи-
вот, каза свещеникът. Защото 
още от младенство той е бил 
запознат с вярата. Така и ние 
имаме дълг от младини да въ-
веждаме децата в храма и да 

ги учим на вяра. Също има-
ме добрия пример: винаги да 
сме с твърда вяра в Господа 
и когато сме притеснени, ко-
гато преминаваме през тежки 
времена, да помним, че Той е 
нашият кораб и само на този 
кораб можем да преминем 
през бурното море на нашия 

живот. Истинската вяра, твър-
дото упование в Бога - това ни 
е завещал Св. Димитър. Затова 
на днешния ден, чествайки не-
говата памет, ние го почитаме 
особено тържествено.“ 

За празничното настроение 

на жителите и гостите на Бо-
денец се погрижи Ансамбъл 
„Мездра“. 

*** 
Димитровден честваха и в 

Царевец. По случай храмовия 
празник на тамошната църк-
ва „Св. Димитър“ водосвет 
отслужи енорийският све-
щеник Данаил Цинцарски. 
Най-невръстното християнче, 
въведено от своите родители 
в храма, беше Йоан Венцисла-
вов, който е само на годинка и 

Новоизбраният кмет на село Бо̀денец Яничка Бебева положи 
клетва, с което официално встъпи в длъжност. Това стана на ок-
томврийската сесия на Общински съвет (ОбС) - Мездра. Бебева 
спечели частичния избор за кмет на кметство Бо̀денец, който се 
проведе на 23 октомври 2022 г. 

ОбС прие формуляр с предложения за дейности по приори-
тетни области на въздействие и оперативни цели към тях, които 
да бъдат включени в Стратегията за развитие на образованието 
в област Враца през периода 2023-2027 г. Приет беше отчет за 
дейността през третото тримесечие на т. г. на „Екопроект“ ООД 
- съвместно дружество между общините Враца и Мездра, което 
управлява Регионалното депо за твърди битови отпадъци, об-
служващо двете общини. 

ОбС предостави на НЧ „Светлина 1926“ - Моравица безсрочно 
право на управление върху недвижим имот - публична общинска 
собственост: първи етаж от самостоятелен обект с предназначе-
ние за културна и обществена дейност. Във връзка с изграждане-
то на обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мездра 
- Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“ ОбС даде пред-
варително съгласие за промяна предназначението на земеделска 
земя от ОбПФ - 14 поземлени имота в землищата на Лютидол, 
Ребърково и Мездра. 

ОбС даде съгласие Община Мездра да кандидатства за безвъз-
мездна финансова помощ с два проекта по подмярка 7.2. „Инвес-
тиции в създаването, подобряването или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Първият е за „Рехаби-
литация на общински път VRC 1082 /III-103/ - Мездрa - Боденец 
- Крапец - /VRC1032/, участък 1 от км 0+000 до км 2+408,12“ по 
Процедура BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, ре-
конструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински 
пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“, а вторият 
- за „Енергийна ефективност на СУ „Св. Климент Охридски“ - с. 
Зверино“ по Процедура BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефек-
тивност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 
на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 
с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.

БЪЛГАРИЯ Е НАД ВСИЧКО 
Две неща напоследък 

увеличиха разделителни-
те линии в нашето обще-
ство. Първо предложение-
то да се смени датата на 
Националния празник 3 
март - Ден на освобожде-
нието на България от ос-
манско иго, и второ - на-
мерението на депутатите 
в НС от няколко полити-
чески партии (с изключе-
ние на две от общо седем) 
да подарим мизерното си 
въоръжение на Украйна.

Аргументите на иначе 
учени хора за смяната на 
3 март с 24 май е, че по-
следният е най-българ-
ският празник - Ден на 
четмото и писмото на на-
шия народ. И тези хора, 
между които професори, 
политици, политолози и 
какви ли не, обработват 
общественото мнение в 
правотата си и насаждат 
позицията си със завидна 
упоритост. Въпросът ми 
е: Защо го правят? Какво 
им пречи датата 3 март! 
Та нали 24 май от нача-
лото на миналия век си 
е Национален празник! 
Питам се защо трябва да 
се заличи Денят на Осво-
бождението? Ден, когато е 
подписан Санстефанският 
мирен договор между Ру-
сия и Османската империя 
и след 500 години робство 
България отново възкръс-
ва от пепелищата. От тази 

паметна дата е началото 
на Третата българска дър-
жава - нашата държава, 
в която вече 144 години 
живеем с националната 
си идентичност. Ако не 
беше Руско-турската вой-
на от 1877-1878 г., днес на 
географската карта сигур-
но щяха да ни отбелязват 
като Дунавски вилает Бул-
гаристан… И нямаше да 
има нито един български 
празник, нямаше да го има 
и Денят на светите братя 
Кирил и Методий, на бъл-
гарската азбука, просвета 
и култура и на славянска-
та книжовност, защото 
нас просто нямаше да ни 
има. 

Затова се питам: Защо 
трябва да се заличи Де-
нят на Освобождението? 
Кому пречи? Пак ли защо-
то трябва да се харесаме 
на някого като наострим 
напред рогата си на неис-
това русофобия, която е 
присъща на малка, но кре-
слива прослойка, от иначе 
русофилски настроения 
наш народ! Но ако по-
ляците и прибалтийците 
все пак имат основания за 
своята омраза към Русия, 
ние какъв зор сме видели 
от нея? Кому е необходи-
мо да пренаписва исто-
рията! 3 март си остава 
най-светлата дата в новия 
летопис на България и 
колкото да се опитват ня-

кои да я очернят, вярвам, 
че няма да успеят!

Що се отнася до военна-
та ни помощ за Украйна, 
убеден съм, че това ще 
бъде съдбовна грешка. 
Това е все едно да сипем 
бензин в тази братоубий-
ствена война. А има и 
един друг немаловажен 
проблем: С какво, как и 
кога ще запълним евен-
туалната празнина в и без 
друго оскъдното въоръже-
ние на нашата армия, ако 
подарим малкото оста-
нали ни танкове, оръдия, 
самолети и ракети. Казват 
ни, че така сме щели да 
се превъоръжим. Да, ама 
ако в необозримо бъдеще 
стане, това ще бъде срещу 
солидно заплащане, кое-
то пак ще е на гърба на 
българския данъкоплатец. 
Значи днес ще подарява-
ме, утре ще си плащаме. 
Проста работа! Толкова 
ли са късопаметни наши-
те политици, та забравиха 
как се опарихме с мили-
арди за сделката с амери-
канските самолети? Или 
отново и отново трябва 
да се харесаме на някого? 
Не омръзна ли ни подобно 
слагачество!? 

Няма ли най-сетне да 
се сетят, че българските 
интереси са по-важни от 
всичко останало, че Бъл-
гария стои над всичко! 

Кирил Радовенски

половина. 
Честването на празника 

продължи с литературно-му-
зикална програма под наслов 
„Малка приказка, наречена 
България“, изнесена от са-
модейци и Женска певческа 
група „Белокаменица“ при 
НЧ „Просвета-1928“, Сред-
ношколски танцов състав при 
НЧ „Просвета 1925“ и Вокал-
на група „Детски свят“ при 
ЦПЛР - Мездра. 

„Днес засвидетелстваме по-
чит към историята и традици-
ите ни, каза в приветствието 
си към жителите и гостите на 
Царевец кметският наместник 
Маргарита Петкова. Наш дълг 
е да запазим наследеното и да 
предадем на поколенията след 
нас силния дух и традициите 
на нашето село!“ 

По повод Димитровден от 
ПГ „Алеко Константинов“ 
подариха на домакините, с 
които взаимно си сътрудничат, 
икона на Св. Димитър. Накрая 
всички седнаха на обща тра-
пеза, на която опитаха от вкус-
ната курбан чорба, приготвена 
с дарените от царевчанина Бо-
рис Вътков четири овце.

НОВ КЪТ ЗА ОТДИХ И РЕЛАКС
Приключи изпълнението 

на Проект „Кът за отдих 
и релакс - край реката“ в с. 
Брусен. Той беше реализи-
ран от Инициативен коми-
тет по Програма „Малки 
местни инициативи - Мез-
дра 2022“ с финансовата 
подкрепа на Общината. В 
изграждането на кокетния 
риболовен кът, който се 
намира на левия бряг на р. 
Искър се включиха местни 
жители от различни поко-
ления, включително деца. 
Новата придобивка беше 
официално открита дни 
преди Димитровден. 

Освен този проект, със сред-
ства от общинския бюджет 
по Програма „Малки местни 
инициативи - Мездра 2022“ 
бяха изпълнени още пет мал-
ки проекта: „Еко училище 
- забавлявам се и уча“ в с. 
Руска Бела, „Беседка за от-

дих и почивка в м. „Кръста“ 
в землището на с. Лютидол, 
„Центърът на селото - при-
влекателно място за отдих и 
развлечение“ в с. Долна Кре-
мена и два къта за отдих в гр. 
Мездра - източно от бл. 4 в 
кв. 101 и в междублоковото 
пространство на ул. „Христо 
Ботев“ №96. 

Междувременно по Проект 
„Реконструкция и рехабили-
тация на водоснабдителни 
системи и съоръжения в аг-
ломерации с под 2 000 е. ж. 
на територията на община 
Мездра“, който е реализи-
ран от Община Мездра, бяха 
подменени водопроводите по 
6 улици в с. Брусен с обща 
дължина 1 815,59 м - ул. „Ал. 
Стамболийски“, „Искър“, 
„Шипка“, „Роза“, „Герена“ и 
„Люляк“. По същия проект 
са изградени сградни водо-
проводни отклонения с обща 
дължина 328,50 м, цялост-
но преасфалтирани са ул. 
„Александър Стамболийски“ 
и „Роза“ и „изкърпени“ по 
трасето на положения нов 
водопровод ул. „Шипка“, „Ге-
рена“ и „Люляк“. В Инвести-
ционната програма 2022 на 
Община Мездра е включено 
цялостно преасфалтиране и 
на една от най-дългите улици 
в селото - ул. „Искър“.

Гледна точка
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КМЕТСКА ЩЕРКА ЖЪНЕ УСПЕХИ КМЕТСКА ЩЕРКА ЖЪНЕ УСПЕХИ 
НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЦЕНА НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЦЕНА 

ШК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) - 
СРЕБЪРЕН МЕДАЛИСТ

Завърши XXIII Държавно 
отборно първенство по корес-
пондентен шахмат. В шампи-
оната, който се проведе през 
периода м. ноември 2021 - м. 
октомври 2022 г., взеха учас-
тие четири шахматни отбора 
от нашата страна. Всеки от 
тях беше съставен от по че-
тирима състезатели, които 
изиграха помежду си общо 
48 партии. Използван беше стандартен времеви контрол на 
Международната федерация по кореспондентски шах (ICCF) 
- 10 хода за 30 дни, с дублиране след 20 дни. 

След изключително оспорвана битка шампион на България 
за четвърти път стана отборът на ШК Враца в състав: ССМ 
Димитър Тодоров, ССМ Пламен Стефанов, ССМ Данаил 
Димов и LGM Маргарита Бочева, капитан - SIM Красимир 
Бочев. Врачанските шахматисти оглавиха крайното класира-
не с актив от 5 мач точки. 

Сребърните медали спечели тимът на ШК Локомотив - 
Мездра също с 5 мач точки, но с по лоши допълнителни пока-
затели. Мездренските шахматисти, които са шампиони през 
последните четири години, играха в състав: на първа дъска: 
IM Александър Давидов, на втора дъска - ССМ Тошко Кир-
ков - кап., на трета дъска - ССЕ инж. Александър Парушев и 
на четвърта дъска - ССМ Данаил Димитров. 

Бронзовите отличия заслужи отборът на Мат - Мездра с 2 
мач точки в състав: IM Любомир Ценков - кап., Мартин Ко-
цев, Ивайло Гаврилов и CCE Димитър Гаврийски. Четвърти 
с 0 мач точки е тимът на Кобра - София в състав: Георги Коге-
лов, ССЕ Бранимир Белчев, Йордан Стойков и д-р Любомир 
Кайтазки - кап. 

Шампиони на България в досегашните 23 издания на ДОП/
РОП по кореспондентен шахмат са: ШК Локомотив - Мез-
дра)- 5 пъти (VI, XIX, XX, XXI, XXII ДОП), ШК Враца - 4 
пъти (III, VIII РОП, XIV, XXIII ДОП), ШК Темп - Сливен - 2 
пъти (X, XII ДОП), ШК Кресим - Троян - 2 пъти (XV, XVII 
ДОП), ШК Тракия - Пловдив - 2 пъти (XVI, XVIII ДОП) и 
по веднъж ШК Химик - Враца (I РОП), ШК Каиса - Враца (II 
РОП), ШК Абритус - Разград (IV РОП), ШК Пегас - София 
(V РОП), ШК Александър Алехин - Казанлък (VII РОП), ШК 
Шумен 2005 (IX ДОП), ШК Димитър Карапчански - Сливен 
(XI ДОП) и ШК Спартак - Пловдив (XIII ДОП).

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС 

ВАЛЯ МАРКОВА - СПОРТЕН СЪДИЯ №1

В следващите дни рожденици са:  
• Емил Николов, треньор по хнадбал - на 11 ноем-

ври, 70 г. 
• Йоана Милошева, гл. специалист в ЦАО - на 11 

ноември, 
• Росен Николов, кмет на с. Оселна - на 12 ноем-

ври, 
• Филип Железаров, управител на Банка „ДСК“ - 

клон Мездра - на 12 ноември, 
• Емилия Гарванска, психолог - на 13 ноември, 
• Мартин Динков, фотограф - на 15 ноември, 
• Жанета Маринова, учител по ФВС - на 15 ноем-

ври, 
• Христо Найденов, бивш кмет на с. Горна Бешови-

ца - на 15 ноември, 
• Инж. Светлана Мицева, секретар на Община 

Мездра - на 16 ноември, 
• Пламен Русев, общественик - на 19 ноември, 
• Борислава Дерменджиева, бивша състезателка 

на ХК Локомотив - на 19 ноември, 
• Каролина Кьолер, общински съветник- на 19 но-

ември. 

Най-малката дъщеря на 
кмета на Долна Кремена 
Румен Серафимов - Цвете-
лина, постигна престижни 
успехи на международна-
та бикини фитнес сцена. 
23-годишната състезателка 
спечели два златни меда-
ла на турнира 2022 IFBB 
Diamond Cup Skopje от 
спортния календар на Меж-
дународната федерация 
по бодибилдинг и фитнес 
(International Federation of 
Bodybuilding and Fitness 
- IFBB), който се проведе 

през м. октомври в столица-
та на Северна Македония. 

Чаровната атлетка, която 
е завършила СУ „Иван Ва-
зов“ - Мездра, а в момента 
е студентка в НСА „Васил 
Левски“, специалност „Ки-
незитерапия“, триумфира в 
категориите „Бикини фит-
нес жени над 166 см“ и „Би-
кини фитнес девойки 16-23 
г.“ Тя заслужи и „IFBB Elite 
Pro Card”, която й дава пра-
во да бъде включена в IFBB 
Elite Pro Ranking на най-до-
брите състезатели в света в 

тази дисциплина. 
Впоследствие Цветелина 

Серафимова спечели още 
два медала на друг между-
народен турнир от спорт-
ния календар на IFBB. 
Това стана на 2022 IFBB 
Diamond Cup Serbia, който 
се проведе в Ча̀чак, Сърбия. 
Тя завоюва сребърни меда-
ли в категориите „Бикини 
фитнес жени над 165 см“ 
и „Бикини фитнес девойки 
16-23 г.“. 

„Сезонът за мен приклю-
чи повече от успешно!, 
сподели след турнира в 
Сърбия Цветелина. Днес 
застанах до състезатели на 
много високо ниво и това е 

гордост за мен! Благодаря 
ви за всичко, Ралица Каши-
нова и Венцислав Георги-
ев! Най-добрите треньори! 
Благодаря ви, че ви има!“ 

При своя дебют на меж-
дународната сцена през 
пролетта на тази година 
Серафимова стана бал-
канска вицешампионка в 
категорията „Бикини фит-
нес девойки 21-23 г.“ на 
31-ото Балканско първен-
ство по културизъм, фит-
нес и бодифитнес (31st 
IFBB Balkan Bodybuilding, 
Fitness and Body-Fitness 
Championship), което се 
проведе в Княжевац, Сър-
бия.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

Съдийската комисия към 
Българската федерация по 
художествена гимнастика 
(БФХГ) определи Валя Мар-
кова за спортен съдия №1 по 
художествена гимнастика за 
2022 г. в състезанията от Дър-
жавния спортен календар на 
БФХГ. Бившата гимнастичка 
и треньор в ЖКХГ Анелия - 
Мездра, която в момента живее 
и работи във Велико Търново, 
оглави класацията в конкурен-
цията на 206 картотекирани 
съдии от цялата страна. Тя за-
служи това престижно отличие 
за втори път, след 2017 г. 

Топ 3 на водещите съдии у 
нас в тази категория допълват 
Камелия Игнатова (неутрален 
съдия) и Рада Вражева (СКХГ 
Черноморец - Бургас). 

„Благодаря за гласуваното 
признание и отговорност!, 
сподели по този повод Валя 

Маркова. Смятам, че Бълга-
рия има добри, знаещи, под-
готвени и доказали се съдии, 
които също са достойни за 
уважение!“ 

При съдийките, които рефе-
рират в състезания от Между-
народния спортен календар, 
за №1 през тази година е оп-
ределена Християна Тодорова 
(СК Илиана - София). Нейни 
подгласнички са Филипа Фи-
липова (СКХГ Чар-ДКС - Ва-
рна) и Даниела Велчева (неу-
трален съдия). 

По предложение на Треньор-
ската комисия към БФХГ за 
най-добър треньор за 2022 
г. е определена Весела Ди-
митрова, старши треньор на 
ансамбъла на България по 
художествена гимнастика. 
Следват: Валентина Иванова 
и Марияна Памукова, лични 
треньори съответно на воде-

щите български гимнастички 
Стилияна Николова и Боряна 
Калейн. 

По повод 70-годишнината на 
художествената гимнастика в 
България Валя Маркова беше 
отличена от БФХГ с плакет за 
цялостен принос в развитието 

на този спорт у нас. Това стана 
на Държавното първенство по 
художествена гимнастика Ка-
тегория „Б“, което се проведе 
през м. октомври във Велико 
Търново. Отличието връчи 
Невяна Владинова, вицепре-
зидент на БФХГ.
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„КОПРИВЕНИ ВЪЖЕНЦА“ 
НА РЕНИ МИТЕВА 

МУЗИКАНТ КЪЩА ХРАНИ 
Бях на две години и осем 

месеца. Събудих се към осем 
часа сутринта. Майка ми 
помогна да измия ръцете и 
лицето си. После ме сложи 
на един стол пред масата за 
хранене. Котката ни Писана, 
която беше станала преди мен, 
се завъртя около масата с на-
мерение, когато ми донесат за-
куската, да ме побутва с краче 
и подсеща да й давам и на нея 
да си похапва. 

- Майко, искам хляб! - рекох 
аз. 

- Гетко, миличък, нямаме 
хляб. Нямаме и брашно да омеся и опека… - отговори майка. 

Обясни ми, че тази година, както и през миналите, не можем да 
си осигурим достатъчно жито за цяла година от нашите маломер-
ни ниви. 

- Но нали татко ти е работник на вършачката за нощна вършит-
ба, вчера следобед отиде да получи поредната доза жито от зара-
ботеното и го закара на воденицата да го смели - обясни ми майка. 
- Дойде си вкъщи в един часа през нощта. Така че, докато омеся 
хляб и го опека, ще стане единайсет и половина-дванайсет часа 
преди обяд, когато ще можем да закусим. 

- Имам обаче и една хубава новина за теб - продължи майка. - 
Татко ти е купил от Бяла Слатина една много хубава хармоничка. 
Ще посвириш с нея и чувството ти за глад ще ти поолекне. 

Бях чувал, че има такава „играчка” - устна хармоничка, но никое 
от моите другарчета нямаше такава. Поисках да я видя. Много ми 
хареса и се зарадвах. Като не знаех какво да правя, я надух с все 
сила. Тя изпищя страховито и силно. Ние с майка се стреснахме. 
А котката Писана, която не отделяше очи от мен и си мислеше, 
че е нещо за ядене, измяука ужасена и се стрелна през прозореца. 

Сетих се, че по това време с моите другарчета - момиченца и 
момченца на по три-четири, пет-шест, дори на седем години, вся-
ка сутрин се събираме и си играем на поляната в горния край на 
общия ни двор с чичо Мино, който е от нашата фамилия Цон-
ковци. Погледнах към Писана, която всяка сутрин идваше с мен, 
този път ме последва, но по-настрана. Аз вървях пред Писана и 
нарочно свирех силно и непрекъснато с устната хармоничка. 

Децата ме забелязаха и, обзети от любопитство, хукнаха към 
мен с утрешната си закуска. Те отхапваха от закуските си, а аз не 
снемах поглед от тях. Стомахът ми започна да ме присвива от глад 
и преглъщах слюнката си жадно. Новодошлите деца се надпре-
варваха да набутват в ръцете ми своите закуски, даже в джобовете 
ми, за да им дам да посвирят с музичката. Всеки се стремеше да 
бъде по-напред, най-напред! Други, които бяха закусили вкъщи и 
видяха, че другарчетата им си дават закуските, изтичаха до вкъщи 
и те да ми дадат закуски да посвирят с хармоничката. Някой от 
новодошлите, като видя, че вече съм препълнил джобовете си, из-
тича до дома си и донесе една торбичка - цяла торба!, за да може и 
той да ми благодари като му дойде реда да свири. 

И така - чак до към единайсет часа. Истински празник, с непред-
видено угощение за мен и Писана, защото аз непрекъснато под-
хвърлях и на нея от подарените ми закуски. 

Тръгнахме си. Аз вървях напред и продължих да свиря с хармо-
ничката, а Писана на моменти ме изпреварваше и се връщаше, 
сякаш играеше под такта на музиката. 

Татко беше се прибрал, а майка месеше хляб и току притичваше 
до печката да провери дали фурната е достатъчно нагорещена, за 
да сложи хляба да се пече. 

Татко отвори препълнената торба, която носех и ахна от учудва-
не! Извика на майка да дойде и да види с какви награди съм дарен. 
Пълна торба с парчета от баница, кекс! Купени от магазина вафли, 
бисквити, локуми и какви ли не други сладкиши! 

- Браво, сине! - похвали ме татко и предложи на майка да се на-
гостим от това, което съм донесъл, вместо да чакаме повече от час 
да се опече нашият хляб. След което той ще отиде да спи, че през 
нощта е бил на воденицата, изморен е и не е мигнал. Така й стана. 

Преди да си легне татко ме прегъна и се обърна към майка: 
- Станке, чул съм да казват, че „Музикант къща не храни“. А ето, 

че Гетко, нашият „музикант“, ни нахрани до пръсване! - усмихна 
се татко и отиде да почива. 

- Другарчетата ми ме помолиха утре пак да отида с хармоничка-
та - рекох аз. - Щели отново да ми се отблагодарят, дори по-добре 
от днес. 

- И ние ще им се отблагодарим - отвърна майка. - Ще омеся и 
опека една хубава, пухкава пита. Ще приготвя и вита баница. Ще 
сваря и една  ярка. Ще отидем с вас, децата и ние, вашите родите-
ли, на поляната, където се събирате, като ще поканим и родители-
те на твоите благодетели. Ще си прекараме чудесно. 

- Гетко, ще вземеш и хармоничката - допълни татко. 
- Не пречи с нас да дойде и Писана… - предложих аз. 
- Решено! - каза майка. - Ние с татко ти се уговорихме. Той одо-

бри идеята. 
Писана не разбираше за какво говорим. Но доброто ни настрое-

ние влияеше благоприятно и на нея. До когото и да се приближе-
ше, врътваше радостно опашката си. 

Каквото решихме - изпълнихме го. На поляната родителите ми 
наредиха трапеза. Отзоваха се и родителите на другарчетата ми. 
Всички бяхме много доволни: родителите, че имат толкова добри 
деца, а ние, децата, че сме дарени от природата с толкова мили, 
сърдечни и всеотдайни родители. Прекарахме си добре - бяхме 
щастливи. 

Д-р Герго Цонков

ПОКЛОН ПРЕД ВАС, ПОКЛОН ПРЕД ВАС, 
БУДИТЕЛИ НАРОДНИ! БУДИТЕЛИ НАРОДНИ! 

Литературна вечер, посве-
тена на 100 г. от обявяването 
на Деня на народните буди-
тели за официален празник, 
300 г. от рождението на Па-
исий Хилендарски и 260 г. 
от написването на „История 
славянобългарска” се със-
тоя на 1 ноември в Мездра. 
Председателят на Литера-
турен клуб „Христо Ботев“ 
Светла Дамяновска припом-
ни, че преди 100 г. 1 ноем-
ври е обявен за „празнува-
не паметта на заслужилите 
българи“ в чест на плеядата 
книжовници, просветители 
и дейци за национално ос-
вобождение, съхранили през 
вековете духовните ценнос-
ти на българския народ. 

Както отбелязва през 1922 
г. в мотивите си пред Народ-
ното събрание тогавашни-
ят министър  на народното 
просвещение Стоян Омар-
чевски, главен инициатор 
за обявяването на празника: 
„Когато е обезверен и обър-
кан в духовните си ценнос-
ти, българският народ търси 
упование и надежда в своето 
минало, във всички ония мо-
рални и културни качества, 
които носи в душата си. 
Нека Денят на св. Йоан Рил-
ски да се превърне в Ден на 
народните будители. Те са 
малките и големите, знайни-
те и незнайните, които не са 
оставили никога народните 
идеали да бъдат помрачени, 

надеждата и вярата 
за тяхното пости-
жение да угаснат. 
Те са най-верните 
изразители на спон-
танната воля на 
българския народ 
към безкористно и 
всестранно разви-
тие, самоопределе-
ние и утвърждение 
като културна сила. 
Те са живата и ве-
чна връзка между 
миналото, настоя-
щето и бъдещето, те 
са безсмъртната га-
ранция, че нашият 
народ ще прескочи 
всички съдбоносни 
изпитания и ще оцелее.” 

За празничната атмосфера 
на честването допринесо-
ха поетичната композиция 
„Поклон пред вас, будите-
ли народни!“, представена 
от групата за художествено 

слово при ЦПЛР с ръководи-
тел Лилия Христова и одата 
„Паисий“ на Иван Вазов, из-
пълнена от Клуб „Умението 
да говорим пред публика“ 
при СУ „Иван Вазов“ с ръко-
водител Николай Савов. 

Чрез избрани откъси от ста-

тии на проф. Йордан Иванов 
(1872-1947 г.), откривател на 
оригиналния текст на „Ис-
тория славянобългарска“, 
Рени Митева и Павлина Ру-
сева припомниха накратко 
живота и делото на Паисий 
Хилендарски (1722-1773 г.). 

По инициатива на Литерату-
рен клуб „Христо Ботев“ при 
НЧ „Просвета 1925” в Община 
Мездра се състоя представяне 
на най-новата поетична книга 
на Рени Митева „Копривени 
въженца“. Премиерата уважиха 
близки, колеги и приятели на 
авторката, която е начален учи-
тел в ОУ „Христо Ботев“. 

„Копривени въженца“ е чет-
въртата поетична книга на Рени 
Митева, след „Думи в подмоли-
те на душата“ (2003), „Зелени 
залези“ (2019) и „Две весели 
приказки“ (2020). Редактор на 

Спомен от ранното ми детство

книгата, която излиза с финан-
совата подкрепа на Община 
Мездра, е Николай Ненов, а ху-
дожник на корицата и на илюс-
трациите в нея - Ана Николова. 

„Посвещавам тази книга на 
моя толкова дълго жадуван пле-
менник Никола Стоянов, който 
носи най-прекрасното име на 
света - името на моя дядо Ни-
кола Стоянов!“, споделя Рени 
Митева. 

„Държим в ръцете си книга, 
която може едновременно да 
ни радва, трогва, успокоява и 
предизвиква с характерния си 
говор, каза при представянето 

на „Копривени въженца“ Нико-
лай Ненов, според който „това 
е книга за деца от 9 до 99-го-
дишна възраст“. Пред нас се от-
варя един позабравен, но мил, 
първичен, девствен и архаичен 
свят, в който всеки ще намери 
по нещо за себе си „на живота 
в стръмнините, в дните детски 
бързешката, в пътищата на де-
дите“. 

Светла Дямяновска предста-
ви 34-те стихотворни творби, 
включени в книгата, които спо-
ред нея „могат да бъдат обеди-
нени в един дълъг и познавате-
лен за съвременните деца текст, 
но някои от тях могат да се въз-
приемат и по отделно. Спрях 
се на всеки един от откъсите, 
защото искам да изброя много-
бройните теми и сюжети в дъл-
гата детска поема, която има не 
само литературна, но и етног-
рафска стойност. И това прави 
книгата още по-ценна и нужна! 
Поздравявам авторката за ней-
ната идея, за вдъхновението да 
предаде така достъпно, леко, 
звучно, с пеещи звънки строфи 
очарованието на селския живот 
и с реализацията на текста, кой-
то ще бъде съхранен между ко-
риците на книгата и ще намери 
своите потребители!“ 

Рецензия за „Копривени въ-
женца“ представи Христинка 
Иванова, дългогодишен учител 
по български език и литература.
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