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

ЦЕНА: 0,40 лв.

Verba volant, scripta manent

МЕЗДРА, 24 НОЕМВРИ - 8 ДЕКЕМВРИ 2022 г. БРОЙ 22 (537), ГОДИНА XXI

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ 
В разгара са спасителни 

археологически проучвания 
на два обекта по трасето 
на скоростен път І-1 (Е-79) 
Мездра - Ботевград, който се 
изгражда в момента. Едини-
ят от обектите е в землището 
на с. Дърманци, а другият - в 
землището на с. Лютидол. 
Разкопките, в които участват 
археолози от Враца, Плевен, 
Монтана и Видин, се финан-
сират от Агенция „Пътна 
инфраструктура”. 

Ръководител на теренното 
проучване на обект №4 в 
землището на с. Дърманци е 
археологът Георги Ганецов-
ски, директор на Регионален 
исторически музей (РИМ) - 
Враца, а заместник-ръково-
дители - неговите колежки 
д-р и. н. Вивиана Митева, 
тафоном, и Петя Аспарухо-
ва, уредник в отдел „Архе-
ология“ на РИМ - Монтана. 
Помагат им около 60 общи 
работници. Върху площ от 
над 20 000 кв. м археолозите 
проучват структури от ран-
ната желязна епоха (начало-
то на I хил. пр. Хр.), от къс-
нотракийския период и от 
българското средновековие. 
Извършва се геофизично 
заснемане на обекта, както 
и тримерно документиране 
и фотограметрия на всички 
открити археологически ма-
териали. 

По време на разкопките 
екипът на Ганецовски по-
падна на интересни наход-

ки. Сред тях са кремъчни 
остриета, железни предмети 
от военно снаряжение и би-
това керамика от различни 
исторически периоди. Лю-
бопитство будят няколко 
обредни ями, датиращи от 
раннобронзовата, късно-
бронзовата и римската епо-
хи. Най-впечатляващият 
артефакт е средновековен 
бронзов пръстен с изобра-
жение на орел в хералдиче-
ска поза (пръстен печат). 

Спасително археологиче-
ско проучване се извършва 
и на обект №5 по трасето 
на скоростния път Мездра 

- Ботевград в землището на 
с. Лютидол. То се осъщест-
вява от екип с ръководител 

Александра Петрова, уред-
ник в отдел „Археология“ 
на РИМ - Враца. В рамки-
те на площта за проучване 
до момента са установени 
структури и материали от 
две епохи - преходен пери-
од от енеолита към бронзо-
вата епоха и късната антич-
ност. 

Спасителните археологи-
чески проучвания на двата 
обекта, които имат за цел 
опазване на културно-ис-
торическото наследство, 
започнаха през м. октомври 
и ще продължат до нача-
лото на м. декември. Те са 
продължение на идентични 
проучвания на три археоло-
гически обекта по трасето 
на същия инфраструктурен 
проект, които бяха извър-
шени през миналата година 
отново в землищата на се-
лата Дърманци и Лютидол. 
Разкопките ще бъдат подно-
вени напролет.

ВРАЧАНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ 
БЛАГОСЛОВИ МИРЯНИТЕ 

На големия християнски празник Събор на св. архан-
гел Михаил (Архангеловден) - 8 ноември, три действа-
щи православни храма в община Мездра - тези в селата 
Крета, Руска Бела и Върбешница, честваха своя храмов 
празник. 

Архиерейска света литургия в съградената в края на 
XIX век църква „Св. арх. Михаил“ в с. Крета отслужи 
Негово Високопреосвещенство Врачанският митропо-
лит Григорий в съслужение със свещеници от Врачанска 
епархия. Сред дошлите да се черкуват бяха кметът на 
Мездра Иван Аспарухов и кметският наместник на се-
лото Виолета Панова. 

За празничната атмосфера допринесоха църковни 
песнопения, сред които „Достойно есть” и „Многая 
лета”, както и православният молитвослов „Символ на 
вярата“ („Символ верую“). 

В края на богослужението Негово Високопреосвещен-
ство благослови миряните като им пожела Св. архангел 
Михаил, предводител на цялото небесно ангелско войн-
ство и борец против духовете на тъмнината, да ги закри-
ля и да бди над тяхното село, България и целия свят. 

В двора на кретската църква са погребани двама ге-
рои от 35-и пехотен врачански полк, загинали в Първата 
световна война 1915-1918 г. - подпоручик Александър 
Динков (1889-1915 г.), убит на 18 октомври 1915 г. при 
с. Планиница, Зайчарско, награден посмъртно с Военен 
орден „За храброст“ - ІV степен за бойни отличия във 
войната със сърбите, и ефрейтор Дино Кръстев, „убитъ 
въ бой съ русите“ на 7 септември 1916 г. при с. Ези бей 
(дн. с. Паскалево), Добричко.

АПОСТОЛЪТ НА ХАНДБАЛА ЕМИЛ НИКОЛОВ НАВЪРШИ 70 
На 11 ноември 2022 г. един 

от Апостолите на хандбала в 
гр. Мездра - Емил Николов, на-
върши 70 години. По този по-
вод кметът на общината Иван 
Аспарухов се срещна с юби-
ляря, с чието име са свързани 
едни от най-големите успехи 
в близо 60-годишната история 
на този спорт в нашия град. 
На срещата присъстваха също 
по-малкият внук на рождени-
ка - 10-годишният Франческо, 
заместник-кметът „Икономи-
ческо развитие, социални и 
хуманитарни дейности“ Нели 
Минева и Седефка Петкова, 
гл. експерт „Култура, спорт и 
туризъм“. 

От името на Община Мездра 
Аспарухов поздрави г-н Ни-
колов с кръглата годишнина и 
му връчи поздравителен адрес, 
плакет за принос към община-
та и бутилка червено вино. 

„Емо, благодаря ти за всичко, 
което си направил досега за 
мездренския спорт и в частност 

за хандбала, каза Аспарухов. И 
да знаеш, че ще продължим да 
разчитаме на теб! Още един 
път ти честитя кръглата годиш-
нина и те поздравявам, че след 
известно прекъсване отново се 
завръщаш на треньорското по-
прище. Желая ти успех!“. 

Емил Николов благодари на 
кмета на общината за оказано-
то внимание и заяви, че докол-
кото му стигнат силите ще про-
дължи да помага на младите 
да правят първите си стъпки в 
този спорт. 

„Обичам като се захвана с 

нещо - да го свърша докрай, 
да работя с перспектива, а 
не - от днес за утре“, споде-
ли Емил Николов. В момента 
той сформира подготвителни 
групи от ученици, родени през 
2011/2012 г. и 2013/2014 г. 

Повече за юбилея - на стр. 3



Събития 2

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

24 НОЕМВРИ - 8 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

В следващите дни рожденици са:  
• Павлина Русева, гл. библиотекар в НЧ „Просвета 

1925“ - Мездра - на 21 ноември, 
• Венелин Кръстев, бизнесмен - на 21 ноември, 
• Елена Нанова, началник отдел „Образование, со-

циални дейности и здравеопазване“ в Община Мез-
дра - на 27 ноември, 

• Богомилия Коцева, бивш кмет на с. Лютидол - на 
27 ноември, 

• Стоян Велинов - спортен деятел - на 30 ноември, 
• Наталия Христова, педагог - на 30 ноември, 
• Владимир Петков, директор на Бюро по труда - 

Мездра - на 7 декември. 

ФОНДАЦИЯ ПОДПОМОГНА ФОНДАЦИЯ ПОДПОМОГНА 
ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НУЖДАВЪЗРАСТНИ ХОРА В НУЖДА

Фондация „Проект Се-
верозапад“ подпомогна за 
пореден път с хранителни 
продукти възрастни хора с 
увреждания в община Мез-
дра. 45 крайно нуждаещи 
се от Зверино, Злидол, Лик 
и Очиндол получиха повече 
от 270 кг пакетирани трай-
ни хранителни продукти. 
Списъците с нуждаещите 
се са изготвени съвместно 
с кметствата и пенсионер-
ските клубове по места. По 
този начин от Фондацията 
се надяват да облекчат поне 
малко домакинствата на са-
мотно живеещите възрастни 
хора. 

„Всичко това е възможно 
благодарение на дарителите 
на Фондация „Проект Севе-
розапад“, които ни подкре-
пят, независимо от трудните 
времена, споделиха по този 
повод в социалната мрежа 
от Фондацията. Благодарим 
с цялото си сърце и продъл-

жаваме да работим в под-
крепа на възрастните хора! 

Всеки, който желае, може 
да подпомогнете дейността 
на Фондация „Проект Севе-
розапад“ по следните начи-
ни: 

• Дарителски SMS: Из-
пратете дарителски SMS 
с текст на латиница: DMS 

ZA BABA на номер 17 
777 (за абонати на Telenor, 
VIVACOM и A1). Направете 
абонамент за месечни даре-
ния с SMS-и. 

• Платформата.бг: Посе-
тете https://platformata.bg/
bg/ за подкрепа на дарител-
ски кампании. Можете да 
направите онлайн дарение 
с кредитна карта, PayPal или 
с директен превод. Дарител-
ската кампания „ЗА БАБА“ 
на Фондация „Проект Севе-
розапад“ е в раздел „Трета 
възраст“. 

• Дарете по банко-
ва сметка: Фондация 
„Проект Северозапад“, 
Банка: Уникредит Бул-
банк, IBAN: BG30UNCR 
70001522797195 

• Доброволен труд: Мо-
жете да помогнете с добро-
волен труд: в грижата за 
възрастните хора; при сорти-
рането, обработката и разда-
ването на храна; в работата 

През живота си всеки от нас, който е имал здравословни про-
блеми, остава признателен на лекарите, помогнали му да ги пре-
одолее и по този начин да води нормален начин на живот. Аз лич-
но най-много съм благодарен на д-р Иво Ралчовски, офталмолог 
в гр. Враца. Наскоро той оперира и двете ми очи и премахна об-
разувалото се перде. Сега виждам нормално и мога да се радвам 
на хора и природа. 

Какво видях и научих за неговата клиника? Тя разполага с мо-
дерна апаратура, в т. ч. с единствения в региона очен скенер. Този 
апарат позволява изключително ранна диагностика на очни за-
болявания, водещи до слепота, още преди проявата на първите 
симптоми. Проследяват се също диабетната  ретинопатия, глау-
комата и макулната дегенерация, свързани с възрастта. 

Освен очни прегледи и изследвания, в медицинския център 
се правят и високоспециализирани кардиологични изследва-
ния. Операционният блок разполага с две зали. Катаракталната 
хирургия се извършва с последно поколение апарат „Centurion 
Vision Sistem“ и микроскоп „Leica“. Снабдена е и с апарат за из-
числение на вътреочните лещи според индивидуалните  особе-
ности на всеки пациент. 

Лекарският екип, все хора професионалисти, е изключител-
но подготвен, човечен и отзивчив. Помогнал е на стотици хора 
да прогледнат. Собственикът на очната клиника д-р Ралчовски 
споделя, че стремежът на всички специалисти е да се разшири 
профилактиката и ранната диагностика на очните заболявания. 
Особено важно е това за диабетиците, тъй като при тях рискът от 
развитие на очни заболявания е много по-висок заради уврежда-
нията на най-малките съдове, каквито са и съдовете, захранващи 
очите. Колкото по-рано се установят те, толкова по-голям е шан-
сът пациентът да съхрани доброто си зрение и качество на живот. 

Специализираната болница работи повече от 15 години. Поме-
щава се в модерна сграда, с елегантна визия. Досега в нея са пре-
гледани над 5000 пациенти, а направените операции са повече от 
1000 годишно. 

Очната клиника на д-р Иво Ралчовски е ценна придобивка за 
всички хора от Северозапада. Пациентите винаги могат да раз-
читат на професионализма на докторите в нея, а искрената тяхна  
благодарност е най-големият подарък за д-р Ралчовски и неговия 
всеотдаен екип. 

Георги Петров, гр. Лом

с деца от „Арт работилница 
Северозапад“; в развитие и 
поддръжка на социалните 
услуги, които предоставя 
Фондацията; 

• Предметни дарения. 
За повече информация: 

https://severozapad.net/help-
us.html и +359 889 63 44 55. 
Помогнете ни да помогнем! 

УДЪЛЖИХА С 6 МЕСЕЦА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ 
Община Мездра и Минис-

терство на труда и социал-
ната политика сключиха До-
пълнително споразумение 
към Административен дого-
вор BG05M9OP001-6.002-
0188-C01 „Патронажна гри-
жа+ в община Мездра“ за 
изпълнение на едноименния 
проект, който се реализира с 
финансовата подкрепа на ОП 
„Развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020 г. С допъл-
нителното споразумение се 
удължава с 6 месеца предоста-
вянето на почасови мобилни 
интегрирани здравно-социал-
ни услуги на лица с уврежда-
ния и на възрастни хора, както 
и превенцията на Covid-19 в 
социалните услуги, делегира-
ни от държавата дейности. 

И занапред дейностите по 
проекта ще продължат да се 
изпълняват в две направления. 
По Направление 1 „Патро-
нажна грижа” минималният 
брой потребители, които по-
лучават патронажна услуга, 
определен за община Мездра, 
е 90. Целеви групи по проекта 
са хора с увреждания, възраст-
ни хора в невъзможност от 
самообслужване, лица над 54 

г., други уязвими групи, вкл. 
лица, поставени под каранти-
на във връзка с Covid-19, лица 
от рисковите групи за заразя-
ване с Covid-19. 

Чрез изпълнението на проек-
та се продължава подкрепата 
по осигуряване на почасови 
мобилни интегрирани здрав-
но-социални услуги в домове 
на лицата, като доставка на 
храна, хранителни продукти и 
продукти от първа необходи-
мост, вкл. лекарства, заплаща-
не на битови сметки, заявява-
не и получаване на неотложни 
административни и битови 
услуги, в рамките на до 2 часа 
на ден, но не всеки ден. 

За реализирането на тези ус-
луги са назначени 11 домаш-
ни помощници, медицинска 
сестра, психолог, шофьор и 
диспечер, които извършват 
предоставяне на мобилните 
интегрирани социално-здрав-
ни услуги. 

По Направление 2 „Превен-
ция на Covid-19 в социалните 
услуги, делегирани от държа-
вата дейности“ определеният 
индикативен брой потребите-
ли за община Мездра е 76. Те 
са настанени в 6 социални ус-

луги от резидентен тип за деца 
и младежи с увреждания, в т. 
ч. ЦНСТ №1, №2 и №3, Пре-
ходно жилище, Защитено жи-
лище 1 и Защитено жилище 2, 
обособени в Комплекс соци-
ални услуги за деца и лица с 
увреждания (КСУДЛУ), как-
то и в една специализирана 
институция за предоставяне 
на социалната услуга „Дом 
за стари хора“. Дейностите 
по проекта са пряко свързани 
с опазване здравето както на 
ползвателите на социалните 

услуги, делегирани от дър-
жавата дейности, така и на 
служителите в тези услуги. За 
подпомагане на служителите 
в КСУДЛУ и в Дом за стари 
хора, с цел въвеждане на мер-
ки за дезинфекция, са назначе-
ни 13 хигиенисти. 

С осигурената допълнител-
на безвъзмездна финансова 
помощ общият бюджет на 
проекта става 659 026.45 лв., 
а срокът за неговото изпълне-
ние - 20 месеца, до 12 април 
2023 г.

ОБНОВЯВАТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ
С цел опазване здравето 

на децата и осигуряване на 
по-добра среда за тяхното раз-
влечение, започна обновяване 
на четири детски площадки в 
гр. Мездра. При комплексна 
проверка, извършена от спе-
циалисти от общинска техни-
ческата служба, е установено, 
че тези обекти са в най-лошо 
състояние. До края на година-
та ще бъдат реконструирани 
детските площадки на ул. „Ге-
орги Кирков“ зад Младежкия 
дом, на ул. „Янко Сакъзов“ в 
междублоковото простран-
ство при бл. „Химик“ №1 и 
№3, на ул. „Христо Ботев“ в 
междублоковото простран-
ство срещу „Хемус-М“ и на 
ул. „Христо Ботев“ при Енер-

гото. 
На четирите детски площад-

ки ще бъдат монтирани ком-
бинирани съоръжения за игра 
на открито, произведени от 
водеща българска фирма. Те 
са предназначени за ползване 
от деца на възраст от 3 до 12 г. 
Детските площадки ще бъдат 
оборудвани с ударопоглъща-
ща каучукова настилка и ще 
отговарят на нормативните 
изисквания за безопасност. 
Гаранционният срок на съоръ-
женията е 5 години. За по-го-
ляма безопасност на децата, 
две от площадките ще бъдат 
оградени с дървена ограда в 
ярки тонове. 

Средствата за обновяване на 
четирите детски площадки - в 

размер на 35 000 лв., са зало-
жени от Община Мездра в Ин-
вестиционната програма на 
Бюджет 2022. Догодина обно-

вяването на детските площад-
ки на територията на града и в 
съставните села на общината 
ще продължи.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШ@Т

ЦЕННА ПРИДОБИВКА ЗА
 ХОРАТА ОТ СЕВЕРОЗАПАДА
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ЛОКО (МЕЗДРА) - ВТОРИ ЛОКО (МЕЗДРА) - ВТОРИ 
В ЕСЕННОТО КЛАСИРАНЕ В ЕСЕННОТО КЛАСИРАНЕ 

АТЛЕТ НА БЪЛГАРИЯ 2022 
Двама мездренски атлети бяха номинирани в тради-

ционната анкета „Атлет на България“ за 2022 г. Това са 
националната рекордьорка в маратона при жените Ми-
лица Мирчева и един от най-добрите български атлети в 
бяганията на средни и дълги разстояния при мъжете Иво 
Балабанов. И двамата са състезатели на СКЛА Атлет - 
Мездра, а личен треньор им е Йоло Николов. 

В допитването, което се организира от списание „Атле-
тика” и от специализирания сайт за лека атлетика www.
atletikabg.com за 25-а поредна година, намериха място 20 
водещи български атлети, които имат най-добри резул-
тати през годината (по сравнителната таблица на IAAF) 
и най-значими успехи на международно и национално 
ниво. 

През тази година Милица Мирчева постави нов нацио-
нален рекорд в маратона при жените - 2:29:23 ч.; завър-
ши на престижното 15-о място в маратона на Световното 
първенство по лека атлетика в Юджийн, САЩ; финиши-
ра седма на Европейското първенство по оф-руд (планин-
ско бягане) в Ел Пасо, Испания; спечели четири титли на 
Националните шампионати - на 3000 м в зала, на 5000 
м на открито, в полумаратона и по крос кънтри, и стана 
победителка в полумаратоните в Кюстендил и Пловдив. 

Иво Балабанов е водач в ранглистата на България за 
2022 г. в четири дисциплини при мъжете - на 3000 м, на 
5000 м, на 10 000 м и на 3000 м стипълчейз. Върховото му 
постижение на 5000 м, регистрирано на 1 април в Кло-
вис, Калифорния, САЩ, е десето в ранглистата на нашата 
страна за всички времена и най-добро през XXI век. 

Резултатите от анкетата „Атлет на България 2022“ ще 
бъдат обявени в края на м. ноември, а награждаването на 
призьорите ще стане в началото на следващата година.

СЕВЕРОЗАПАДНАТА ТРЕТА ЛИГА

АПОСТОЛЪТ НА ХАНДБАЛА ЕМИЛ НИКОЛОВ…

Завърши есенният дял от 
първенството по футбол 
в Северозападната Трета 
лига. В класирането на по-
лусезона ОФК Локомотив 
(Мездра) заема второ място 
с 39 т. и голова разлика 38:14 
- актив, натрупан след 13 по-
беди, 0 равенства и 2 загуби. 
Със същия точков актив, но 
с по-добър резултат в ди-
ректния двубой помежду 
им, лидер е ОФК Бдин 1923 
(Видин). Призовата тройка 
допълва ОФК Локомотив 
(Горна Оряховица) с 35 т. 

За сравнение: миналата 
година „железничарите“ 
зимуваха на 13-о място със 
скромния актив от 13 точки 
и голова разлика 16:27 (3 по-
беди, 4 ремита и 9 загуби). 
Това е най-доброто предста-
вяне на мездренския клуб в 
третия футболен ешелон от 
10 години насам, след като 
през сезон 2012/2013 състе-
заващият се по това време в 
зоналната група ФК Локо-
мотив 1929 (Мездра) огла-
вяваше еднолично есенното 
класиране с актив от 31 точ-
ки и голова разлика 38:7 (10 
победи, 1 реми и 0 загуби). 

В 15-те си мача през есен-
ния полусезон локомотив-
ци постигнаха 13 победи, 

7 от които у дома: срещу 
Ювентус 95 (Малчика) с 
3:0, Боруна (Царева лива-
да) с 5:1, Павликени с 2:1, 
Янтра (Полски Тръмбеш) 
с 3:0, Дреновец с 1:0, Ака-
демик (Свищов) с 4:0 и Бо-
тев II (Враца) с 2:1, а оста-
налите 6 - като гости: над 
Левски 2007 (Левски) с 1:3, 
Локомотив 1927 (Дряново) 
с 1:2, Етър II (Велико Тър-
ново) с 2:4, Севлиево с 0:1, 
Вихър (Славяново) с 2:3 и 
Партизан (Червен бряг) с 
2:4. Същевременно допус-
наха само две поражения - и 
двете на чужд терен: с 2:1 от 
ОФК Бдин 1923 (Видин) и с 
1:0 от ОФК Локомотив (Гор-
на Оряховица). 

Начело в листата на гол-

майсторите на отбора е Ва-
сил Калоянов с 10 точни 
попадения. Топ 3 на воде-
щите реализатори допълват 
Ивайло Бояджиев и Михаил 
Иванов с по 6 гола. Следват: 
Ваньо Иванов - 5, Гроздан 
Илиев и Николай Ганчев - 
по 3, Васил Сапунджиев и 
Тодор Горанов - по 2 и Ивай-
ло Орлинов - 1 гол. Освен 
тях, с принос за отлично-
то представяне на „черве-
но-черните“ през есента са 
вратарите Васил Асенов и 
Христо Георгиев, защитни-
ците Генади Петров (кап.) и 
Стефан Стефанов, халфове-
те Деян Иванов, Светослав 
Валериев, Михаил Бешев и 
Паоло Петков, както и напа-
дателят Иван Аспарухов. 

„Доволен съм много от 
представянето на момчета-
та през есенния полусезон, 
заяви след края на есенния 
дял от шампионата старши 
треньорът на тима Диан 
Попов. Като че ли надхвър-
лихме очакванията на фено-
ве, специалисти и ръковод-
ството. Пред нас целта бе 
място в шестицата, но ако 
ръководството реши друго - 
ние сме готови да оправдаем 
доверието към нас. Добрите 
резултати ни задължават да 
продължим по възходяща 
линия и през пролетта. Ако 
се създаде необходимата 
организация, защо да не ста-
нем първи. Локо (Мездра) 
има място в професионал-
ния футбол!“. 

Продължава от стр. 1
На 11 ноември 2022 г. 

един от Апостолите на 
хандбала в гр. Мездра - 
Емил Николов, навърши 
70 години. По този повод 
кметът на общината Иван 
Аспарухов изпрати поз-
дравителен адрес до юби-
ляря. 

Скъпи Емо, 
Приеми най-сърдечни 

поздрави от името на 
местната спортна общ-
ност, на ръководството 
на Община Мездра и 
лично от мое име по слу-
чай твоята 70-годишни-
на, пише в поздравител-
ния адрес. 

Юбилеите са повод за 
равносметка, а при теб 
тя е изпълнена с удовлет-
ворение от постигнато-
то и заслужена гордост. 
Ти си част от богатата 
спортна история на на-
шия град и община, от 
нейната вечна златна 
съкровищница. 

Искам специално да 
изтъкна твоите изклю-
чителни постижения 
като треньор. Сред тях 
се открояват участието 
- цели пет сезона! - на 
представителния жен-
ски отбор на ХК „Локо-

мотив“ в най-високо-
то ниво на българския 
хандбал - „А“ РХГ, както 
и многобройните успехи 
на национално и меж-
дународно ниво на дет-
ско-юношеските форма-
ции на клуба - момчета 
и момичета, юноши и де-
войки младша и старша 
възраст. 

Нещо повече: благо-
дарение на твоята без-
крайна обич към децата, 
трудолюбие и всеотдай-
ност, които са пример за 
подражание и вдъхнове-
ние, ти успя да запалиш 
у стотици млади хора 
неугасващата искра на 
любовта към спорта. 

Позволи ми да изра-
зя признателността на 
Спортна Мездра към 
теб - за твоя принос за 
развитието на хандбала 
и на спорта като цяло. 
Бъди здрав, жизнен и все 
така неуморим в своя-
та треньорска дейност, 
която всички ние високо 
ценим!

ЧЕСТИТ 70-ТИ РОЖ-
ДЕН ДЕН! 

С уважение: 
ИВАН АСПАРУХОВ, 
Кмет на община Мезд-

ра.

Емил Николов е роден на 11 ноември 1952 г. в гр. 
Мездра. 

Завършва основно образование в ОУ „Христо Бо-
тев“ (1966 г.), средно - в ПГ „Димитър Благоев“ 
(1970 г.), полувисше - в ПЖИ „Тодор Каблешков“ 
(1973 г.) и висше - в НСА „Васил Левски“, треньор-
ски профил (1992 г.). 

Започва да тренира още като ученик през 60-те го-
дини на миналия век при пионерите на хандбала в 
Мездра Надежда Ганчева и Димитър Лазаров. Като 
курсант (1970-1973 г.) играе в ПЖИ и Локомотив - 
София в „А“ РХГ, а от 1973 г. до 1997 г. е вратар на 
мъжкия отбор на ЖСК-Металург, Локомотив и Ел-
маз - Мездра в „Б“ РХГ. 

От 1983 г. до 1997 г. е треньор на женския тим на 
ДФС Локомотив, впоследствие - ЗТЕ (Завод за те-
лефонни елементи) и Локомотив-Елмаз - Мездра, в 
„Б“ и „А“ РХГ. Под негово ръководство мездренки 
влизат на два пъти в „А“ РХГ (1987 г. и 1991 г.) и 
записват пет сезона (1987/88, 1991-1995 г.) в най-ви-
сокото ниво на българския хандбал. От 1997 до 2017 
г. е треньор в ДЮШ на ХК Елмаз, преименуван през 
2007 г. на ХК Локомотив - Мездра, а в определени 
периоди е наставник също на женския и мъжкия от-
бори на клуба в „Б“ РХГ. 

Водените от него детско-юношески формации 
- момчета и момичета, юноши и девойки мл. и ст. 
възраст, са многократни призьори в Държавните 
първенства в различните възрастови групи и във фи-
налите на Ученическите спортни игри, представят 
успешно България и на редица международни тур-
нири. 

Професионалната му кариера допълва работата му 
в системата на БДЖ, където заема различни длъж-
ности, вкл. като ръководител движение и началник 
на жп гара Мездра-юг. Семеен е, има две дъщери, 
двама внуци и една внучка.

СКРЪБНА ВЕСТ
На 17 ноември 2022 г.

на 70-годишна възраст
почина

КОСТАДИН
СЛАВЧЕВ

(1952-2022 г.)
Отиде си един добър 

човек, любящ и грижо-
вен съпруг, баща и дядо, 
безрезервно отдаден на 
семейството си, всеотда-
ен син, брат и родстве-
ник, верен приятел и ува-
жаван колега, готов винаги да помогне на другия! 

СВЕТЪЛ ПЪТ И МИР НА ДУША ТИ!
ЩЕ НИ ЛИПСВАШ!
С много обич и тъга се прекланяме пред светлата 

ти памет!
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ДВОЕН ПРАЗНИК ЧЕСТВАХА НА 
АРХАНГЕЛОВДЕН В РУСКА БЕЛА

145 ГОДИНИ 
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

НА МЕЗДРА 
Освобождението на Мездра от османско владичество е 

пряко свързано с две величави събития от Руско-турската 
война 1877-1878 г. - обсадата на Плевен и преминаване-
то на Западния отряд на генерал-лейтенант Йосиф Гурко 
през проходите в Западна Стара планина през суровата 
зима на 1877-1878 г., което води до освобождението на 
София и Пазарджик. 

За изпълнението на тези стратегически военни операции 
през есента на 1877 г. е сформиран т. нар. Десен „летящ” 
отряд под командването на генерал-майор Николай Лео-
нов I. Главната задача на този отряд била да дезориенти-
ра Орханийската османска армия, обезпечавайки десния 
фланг на Западния отряд на ген. Гурко. 

„Летящият” отряд на ген. Леонов включвал пренасочени 
от Кавалерийския корпус подразделения от 2-ра Гвардей-
ска конна дивизия: 2 718 кавалеристи и 14 конни оръдия. 
В неговия състав влизали три полка – Лейб-гвардейски-
ят Конно-гренадирски, Лейб-гвардейският Драгунски и 
Лейб-гвардейският Улански полк. 

В изпълнение на поставените задачи ген. Леонов разде-
лил своя отряд на две колони - лява, която включвала гре-
надирите и драгуните, и дясна, която включвала уланите. 
Колоните поели към Враца, като се придвижвали почти 
успоредно: лявата по направлението Камено поле - Горна 
Кремена - Върбешница, а дясната - през Чомаковци, Га-

баре и Мраморен за обход на 
Враца откъм север. 

Според запазените в ар-
хивите руски военни доку-
менти, на 26 октомври (7 
ноември н. ст.) 1877 г. първи 
дивизион от Лейб-гвардей-
ския Конно-гренадирски 
полк овладял Горна Бешо-
вица, Кален, Цаконица, 
Върбешница, Горна и Долна 
Кремена. Същия ден, Дими-
тровден, втори и четвърти 
ескадрон от Лейб-гвардей-
ския Драгунски полк под 

командването на полк. Нико-
лай Зиновьевич Лихтанский 

(1833-1907 г.) тръгнал от Кален и след като овладял Бо-
денец, освободил и Мездра. Споменът за освобождението 
на Мездра „навръх Димитровден” остава и в народната 
памет на местното население. 

Все по това време са освободени и други селища от със-
тава на днешната община Мездра, между които Крета, 
Дърманци, Ребърково, Лютидол, Типченица и Лютиброд. 
Два дни по-късно, на 28 октомври (9 ноември н. ст.) 1877 
г. руските войски освободили и Враца. 

Мирослав Гетов

„СЪРЦЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА“ „СЪРЦЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА“ 

Храмов празник и 20 години 
от своето освещаване чества на 
Архангеловден църквата „Св. 
арх. Михаил“ в мездренското 
село Руска Бела. По този повод 
Утреня с водосвет отслужи ено-
рийският свещеник протойерей 
Дилян Иванов. Двойният праз-
ник уважиха кметът на община-
та Иван Аспарухов и кметският 
наместник на селото Владимир 
Пенчев. 

Най-малкото християнче, до-
ведено в храма от своите баба 
и дядо Мая и Донко Григорови, 
беше 3-годишната Никол Цоло-
ва. 

По-сетне отец Дилян освети 
овнешката курбан чорба, оси-
гурена от спомоществователи и 
приготвена от майстора готвач 
Тихомир Благоев. 

Рускобелският храм „Св. арх. 
Михаил“ е съграден със сред-
ства от дарители през периода 
1993-2003 г. по време на кме-
туването на Никола Иванов и 
Цветомир Цветков. Проектант 

на молитвения дом е арх. Весе-
лина Живкова, а майстори стро-
ители - Боби Цветков, Петко 
Гецов и Росен Костов. Изогра-
фисан е от родената във Враца 

ДЕЦАТА НА МЕЗДРА

МИХАИЛ, 5 г., 11 m.

Вече е факт книгата за сто-
годишната история на Локо-
мотивното депо в Мездра. 
Тя е съставена и издадена по 
инициатива на бившия ма-
шинист и синдикален деец, 
колоритният, самобитен поет 
Димитър Стойнов. Книгата 
излиза почти десет години 
след отбелязването на юби-
лея през 2013 г. Изданието 
съдържа много интересен 
доклад на дългогодишния 
началник на депото инж. Лю-
бомир Драганов. Негови съ-
автори са Димитър Стойнов 
и Боно Стефанов - бивши ма-
шинисти, днес пенсионери. 
Има две интервюта с инж. 
Драганов и Стойнов. 

Както се отбелязва в кни-
гата, Локомотивното депо 
играе особена, важна роля 
за развитието на гр. Мездра 
и общината, за разрастване-
то и усъвършенстването на 
цялата железопътна мрежа 
в Северозапада, както и в 
страната. Намерени са много 
интересни факти от години-
те на създаване и развитие 
на Локомотивното депо, на 
хората, работили там, на спе-
циалисти и ръководители, на 

стотиците железничарски се-
мейства. 

Вълнуващи са редовете, 
пресъздаващи живота на де-
пото, защото то е свързано 
непосредствено с живота на 
служителите, на техните се-
мейства, които също са част 
от съдбата на железничаря. 
Отбелязва се изключителна-
та дисциплина, отговорност-
та и тежкия труд по ремонта 
и поддържането на локомо-
тивите и вагоните. Истори-
чески поврат е преминава-
нето от парна на дизелова и 
електрическа тяга, което про-
меня философията, съдържа-
нието и спецификата на всич-
ки дейности, на знанията и 
опита на работещите там. 

Локомотивното депо е не-
разделна част от историята 
на самия град, защото освен 
че дава поминък, то отваря 
нова страница в живота на 
хората в този регион. Пови-
шава се културният статус, 
променя се професионалната 
ориентация на хората, раз-
ширяват се контактите с ця-
лата страна и света. На пръв 
поглед публикуваните мате-
риали са свързани с новости-
те, които навлизат в желез-
ницата, но те са неизменна 
част от съдбата на хората, те 
променят виждането и отно-
шението към събитията и ця-
лата действителност. 

Книгата не е предназначена 
само са специалистите, тя е 
литературен факт, който се 
отнася за всеки читател. За-
това е и благодарността на 
авторите към всички, които 
пресъздават миговете от тази 
трудова и професионална 
история на локомотивното 
депо. 

Който не е бил във влака, в 
машините и задимените ха-
лета, може да усети и поези-

ята на този тежък и изключи-
телно отговорен труд. А това 
авторите пресъздават с много 
любов, човещина и профе-
сионализъм. 

Книгата ще бъде предста-
вена официално на среща с 
ветераните на депото, но тя 
е неизменна част от сегаш-

ния и бъдещ културен живот 
на града и региона, както и 
на съставните депа в Бойчи-
новци, Видин, Червен бряг. 

Нека пожелаем „На добър 
път!“ на това прекрасно изда-
ние, здраве и дълъг живот на 
неговите създатели! 

Георги Апостолов 

Излезе от печат историята на Локомотивно депо - Мездра

Инж. Любомир Драганов – 
дългогодишен началник на 
Локомотивно депо - Мездра

художничка Цветелина Макси-
мова. 

Храмът е осветен на 8 ноем-
ври 2002 г. от тогавашния Вра-
чански митрополит Калиник 

(1931-2016 г.) в присъствието  
на Тодор Кавалджиев (1934-
2019 г.), вицепрезидент на Ре-
публика България (1997-2002 
г.).

• Лейб-гвардейски Драгунски полк, гравюра, XIX век •

• Ген.-майор Николай 
Леонов (1824-1877 г.) •
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