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МЕЗДРА, 8-22 ДЕКЕМВРИ 2022 г. БРОЙ 23 (538), ГОДИНА XXI

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТОНОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
С цел намаляване на кон-

фликтните ситуации при 
шофиране в градски условия 
и осигуряване на допълни-
телни паркоместа, в края на 
м. ноември беше въведено 
еднопосочно движение на 
пътните превозни средства 
(ППС) в определени участъ-
ци по следните улици от вто-
ростепенната улична мрежа 
в централната градска част 
на гр. Мездра: 

 Еднопосочни улици с по-
сочност на движението за-
пад-изток: 

• ул. „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ в участъка от ул. „П. 
Р. Славейков“ до ул. „Динко 
Петров“, 

• ул. „Родопи“, 
• ул. „Христо Ботев“ в 

участъка от ул. „Динко Пет-
ров“ до ул. „Любен Караве-
лов“; 

Еднопосочни улици с по-
сочност на движението 
изток-запад: 

• ул. „Христо Смирнен-
ски“ в участъка от ул. „Дин-
ко Петров“ до ул. „П. Р. Сла-
вейков“, 

• ул. „Шипка“ в участъка 
от ул. „Динко Петров“ до ул. 
„П. Р. Славейков“. 

Новата организация на дви-
жението по горепосочените 
улици е обозначена със съот-
ветната вертикална сигнали-
зация - пътни знаци. 

Запазва се досегашната ед-
нопосочност на движението 
на ППС по: 

• ул. „Александър Стам-
болийски“ в участъка от ул. 
„Янко Сакъзов“ до ул. „Св. 
св. Кирил и Методий“, с по-
сочност на движението за-
пад-изток по южното платно 
на улицата и с посочност на 
движението изток-запад по 
северното платно на улицата; 

• ул. „Христо Ботев“ в 
участъка от подхода към 
Автогара Мездра до слу-
жебния паркинг пред Общи-
на Мездра, с посочност на 
движението запад-изток по 
южното платно на улицата 
и с посочност на движение-
то изток-запад по северното 
платно на улицата. 

Като следващ етап от об-
лекчаването на пътния 
трафик в гр. Мездра се 
предвижда въвеждане на ед-
нопосочно движение по още 
три улици: 

• ул. „Иван Вазов“ с по-
сочност на движението се-
вер-юг, 

• ул. „Св. Патриарх Ев-
тимий“ в участъка от ул. 
„Янко Сакъзов“ до Гробищ-
ния парк с посочност на 
движението изток-запад, 

• ул. „Александър Стам-
болийски“ в участъка от ул. 
„Петко Каравелов“ до ул. 
„Янко Сакъзов“ с посочност 
на движението запад-изток. 

Еднопосочното движение 
на ППС в определени учас-
тъци от градската улична 
мрежа се въвежда в съот-
ветствие с новия Генерален 
план за организация на дви-
жението в гр. Мездра, раз-
работен от Община Мездра 
съвместно с представители 

на съответните компетентни 
органи - Сектор „Пътна по-
лиция“ при Районно упра-
вление „Полиция“ - Мездра, 
Областно пътно управление 
- Враца, Районна служба 
„Пожарна безопасност и за-
щита на населението“ - Мез-
дра и Регионална здравна 
инспекция - Враца.

КОЛЕДНO-НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 
П Р О Г Р А М А 

• 7 декември 2022 г. (сряда) - 17:30 ч. - 
площад „България”:

ЗАПАЛВАНЕ НА СВЕТЛИНИТЕ 
НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА 

• 15 декември 2022 г.  (четвъртък) - 17:30 ч. - 
Читалищна библиотека на НЧ „Просвета 

1925“: 
ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ „КОЛЕДЕН ВЕ-

НЕЦ ОТ СТИХОВЕ”
• 20 декември 2022 г. (вторник) - 16:30 ч. - 

Фоайе на ІІ етаж в сградата на Община 
Мездра:

ОТКРИВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗ-
ЛОЖБА „СПАСЕНИТЕ КАРТИНИ” 

от личната колекция на Евгени Кучков 
• 21 декември 2022 г. (сряда) - 17:30 ч. - 

Дом на железничаря:
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 

с участието на творчески състави 
от НЧ „Просвета 1925“ и от Сдружение 

„Новото поколение на талантите“
• 31 декември 2022 г. (събота) - 23:30 ч. - 

площад „България”: 
ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 2023 ГОДИНА 

МИЛИЦА МИРЧЕВА - АТЛЕТ №2 НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 г.
Националната рекордьорка 

в маратона при жените Ми-
лица Мирчева се нареди на 
престижното второ място в 
анкетата „Атлет на Бълга-
рия” за 2022 г., организира-
на от списание „Атлетика”. 
Състезателката на СКЛА 
Атлет - Мездра, чийто личен 
треньор е Йоло Николов, съ-
бра 251 точки. В допитване-
то взеха участие екипът на 
сп. „Атлетика“, спортни жур-
налисти и редакции, отразя-
ващи леката атлетика в Бъл-
гария, експерти и фенове на 
„Царицата на спортовете“. 

Това е най-предно класи-
ране на мездренски атлет 
в тази авторитетна анкета, 
която се провежда ежегодно 
от 1998 г. насам. Освен подо-
бреният национален рекорд 
в маратона, през тази година 
Милица Мирчева завърши 
на 15-о място в маратона на 
Световното първенство по 
лека атлетика в Юджийн, 

САЩ, финишира седма на 
Европейското първенство по 
оф-руд (планинско бягане) в 
Ел Пасо, Испания, спечели 

четири титли на Национал-
ните шампионати - на 3000 
м в зала, на 5000 м на от-
крито, в полумаратона и по 

крос кънтри, и победи в по-
лумаратоните в Кюстендил и 
Пловдив. 

Продължава на стр. 3
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РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

Община Мездра инфор-
мира жителите на община-
та, които имат непотребни 
готварски и микровълнови 
печки, ютии, бойлери, перал-
ни, телевизори и/или друго 
електрическо и електронно 
оборудване, че могат да ги 
предадат за рециклиране. 

Отпадъците се приемат 
всеки делничен ден от 8:00 
до 16:00 ч. до 23 декември 
2022 г. (вкл.)  на адрес: гр. 
Мездра, ул. „Св. Патриарх 
Евтимий“ №2 - Професио-
нална гимназия „Васил Лев-
ски“, след предварително 
обаждане на тел. 0896 32 49 
49 - Десислава Георгиева, 
сектор „Комунална дейност“ 
в ОбП „Чистота“. 

За гражданите, които ня-
мат възможност да предадат 

старите си и непотребни 
електроуреди на посочения 
адрес, ОбП „Чистота“ орга-
низира безплатно извозване 
от домовете след предвари-
телно обаждане на горепосо-
чения телефон. 

Кампанията се реализира 

във връзка с изпълнение на 
дейностите през 2022 г. по 
Програмата за управление на 
отпадъците на община Мез-
дра за периода 2021-2028 г. 
Извозването на предаденото 
на Община Мездра негодно 
за употреба електрическо и 

Общинският съвет (ОбС) одобри частична актуализация и 
прие вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи 
в Бюджет 2022 на Община Мездра. Решението беше взето на но-
емврийската сесия на местния парламент. С приетите промени се 
цели ефективно използване на осигурения със Закона за държав-
ния бюджет на Република България за тази година финансов ре-
сурс за капиталови разходи и неговото усвояване в пълен размер 
след приключване на процедурите по Закона за обществените 
поръчки, обявени във връзка с изпълнението на Инвестиционна-
та програма на Общината. 

С друго свое решение ОбС одобри средства в размер на 17 
812 лв., формирани като остатък от допълнителен трансфер по 
бюджета на Община Мездра с ПМС №326 от 2021 г., след при-
ключване на дейностите по мерките във връзка с пандемията от 
Covid-19 да се използват за издръжка чрез вътрешнокомпенси-
рани промени. 

ОбС прие плановете за дейността през 2023 г. на 21 читали-
ща в общината - тези в гр. Мездра и в селата Боденец, Брусен, 
Върбешница, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, 
Зверино, Злидол, Игнатица, Крапец, Лик, Лютиброд, Моравица, 
Оселна, Ослен Криводол, Ребърково, Руска Бела, Типченица и 
Царевец. Единственото читалище, чийто план за дейността не 
беше приет, е НЧ „Фар-1927” - с. Лютидол, тъй като такъв не е 
представен. 

Местният парламент упълномощи кмета Иван Аспарухов да 
представлява Община Мездра на Общото извънредно непри-
съствено заседание на Асоциацията по водоснабдяване и кана-
лизация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД 
- Враца и да представи позицията на Общината по точката в 
дневния ред. 

ОбС се разпореди с имоти - частна общинска собственост в зем-
лищата на Долна Кремена, Игнатица и Оселна и прие решения, 
касаещи изграждането на две фотоволтаични електроцентрали с 
мощност до 1 MW в землищата на Горна Кремена и Дърманци.

електронно оборудване ще 
се извършва от организация-
та по оползотворяване на из-
лязло от употреба електриче-
ско и електронно оборудване 
„Екобултех“ АД и от Завода 
за рециклиране на излязло 
от употреба електрическо и 
електронно оборудване „На-
дин Холд“ ЕООД. 

След приключване на кам-
панията Община Мездра ще 
обяви събраното количество 
излязло от употреба оборуд-
ване. Очакваните крайни 
резултати са намаляване на 
количеството депонирани от-
падъци, пестене на суровини 
и ресурси, с цел осигуряване 
на чиста околна среда за нас 
и нашите деца. За допълни-
телна информация: тел. 0896 
32 49 49 и 0896 18 35 80.

БЧК - МЕЗДРА ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2022 Г. 
Общинската организация 

на БЧК отчете дейността 
си през 2022 г. „Благодаре-
ние на съпричастността на 
доброволците от общинска-
та организация на БЧК, на 
приятелите на БМЧК при 
ОУ „Христо Ботев“ и ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
- Мездра с р-л Христина 
Иванова и на членовете на 
Клуб „БМЧК и приятели 
на Искърското дефиле“ при 
СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ - Зверино с р-л Петя 
Илиева, и през тази година 
продължихме да разпрос-
траняваме хуманността 
и доброволчеството сред 
децата и младите хора, от-
беляза в отчетния доклад 
председателят на ОбС на 
БЧК Наталия Христова-Го-
ранова. Насочихме своята 
работа към подобряване ка-
чеството на живот на уязви-
ми лица, семейства и общ-
ности, повишихме техните 
възможности за социално 
включване, безопасен и не-
зависим живот, осигурявай-

ки включително и работни 
места на лица в трайна не-
възможност да се грижат за 
семействата си.“ 

През 2022 г. червенокръст-
ката организация е органи-
зирала или се е включила в 
повече от 25 доброволчески 
инициативи, благотвори-
телни кампании и дарител-
ски акции, насочени към 
оказването на материална и 
морална подкрепа на хора в 
нужда. Сред тях са участие 
в благотворителна кампа-
ния на БЧК за подпомагане 
на пострадалите от войната 
в Украйна, благотворителна 
акция в подкрепа на младо 
семейство от с. Габровни-
ца, пострадало при пожар, 
благотворителна акция в 
подкрепа на абитуриенти-
те сираци и полусираци, 
благотворителни базари за 
набиране на средства за ле-
чението на Христо Пенчев 
от Мездра и на Деница Ни-
колова от Роман и др. 

А така също участие в 
ремонта на Черепишкия 

манастир и отбелязване на 
Световния ден против тор-
моза в училище, Светов-
ния ден на Червения кръст 
и Червения полумесец, 
Националния ден на безо-
пасността на движението 
по пътищата, Световния 
ден на сърцето, Междуна-
родния ден на възрастните 
хора, Международния ден 
на белия бастун и др. 

„Отчитайки всичко това, 
ОбС на БЧК съзнава, че не 
трябва да отслабва темпът 
на развитие на организация-
та, подчерта в заключение 

Наталия Христова-Горано-
ва. Наложително е систем-
но да оценяваме и разви-
ваме дейността си, за да 
бъдат изпреварени предиз-
викателствата. Смятаме, 
че работата на общинската 
организация е необходимо 
да бъде насочена към попу-
ляризиране и приобщаване 
на децата и младите хора да 
поддържат хуманитарните 
ценности и принципи и да 
продължаваме да подпома-
гаме лицата и семействата, 
нуждаещи се от социална 
подкрепа.“  

ПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА 
Проектът „Пътят към 

какъвто и да е успех 
минава през мен“ на 
ученици от ПГ „Алеко 
Константинов“ - Мез-
дра с ръководител На-
дежда Нинова е кла-
сиран на първо място 
във възрастовата група 
VIII-XII клас в XIV из-
дание на Националния 
ученически конкурс 
„Посланици на здра-
вето“. Номинацията е 
на Министерство на 
околната среда и води-
те, което е партньор в 
конкурса. Общият брой 
проекти от цялата стра-
на, които са отличени в 
трите възрастови групи 
- I-IV, V-VII и VIII-XII 
клас, са 27. Класира-
ните участници ще по-
лучат грамоти и предметни 
награди. 

Това е поредно отличие за 
ПГ „Алеко Константинов“ в 
конкурса „Посланици на здра-

вето”. През 2017 г. училището 
беше класирано на трето мяс-
то в най-горната възрастова 
група с проекта „Модерните 
убийци на младия човек - ал-
кохола и цигарите“, през 2019 

г. - с проекта „Магията на 
здравето - спорт и здравослов-
но хранене“, а през 2021 г. - с 
проекта „Чист въздух, движе-
ние и здравословна храна - 
ключ към здравето на всеки“.

Във връзка с 50-годишнината от завършване на гимназията и 100 години 
от нейното създаване, през месец май 2023 г.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
организира

ДРУГАРСКА СРЕЩА НА ХI „б“ КЛАС - 
ВИПУСК 1973 г.

НА ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ - ГР. МЕЗДРА

За допълнителна информация и контакти: тел. 0888 72 22 58, Мирослав 
Котларски. 

Съученици от Випуск 1973 г. на ПГ „Димитър Благоев - Мездра, 24 май 1973 г.
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ЛОКО (МЕЗДРА) ЗАКРИ 
ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН 

Със стилен банкет в Ресторант „Пещерата“ на Гара Лака-
тник един от лидерите в първенството на Северозападната 
Трета лига - ОФК Локомотив - Мездра, закри официално 
есенния полусезон от спортно-състезателната 2022/2023 г. 
Тържеството уважиха кметът на Мездра Иван Аспарухов, 
членове на Управителни съвет (УС) на клуба и на спорт-
но-техническия щаб, футболистите от представителния от-
бор, спомоществователи. 

Кметът Иван Аспарухов поздрави играчите с отличното им 
представяне през първия дял от шампионата и им пожела да 
надградят през пролетния полусезон постигнатото досега. 
С думи на благодарност към момчетата се обърна и старши 
треньорът на отбора Диан Попов. 

По случай успешния край на полусезона УС на ОФК Ло-
комотив връчи грамоти на Васил Асенов - за „Вратар №1“, 
на Васил Сапунджиев - за „Железен бранител“, на Деян Ива-
нов - за „Най-креативен халф“, на Светослав Валериев - за 
„Най-полезен състезател“, на Ваньо Иванов - за „Най-уни-
версален футболист“, на Ивайло Бояджиев - за „Откритие 
на полусезона“, на Васил Калоянов - за „Голмайстор на от-
бора“, на Михаил Иванов - за автор на „Най-красивия гол“ 
през есенния полусезон, в двубоя с ОФК Бдин 1923 - Видин, 
на Иван Аспарухов за „Най-перспективен млад футболист“, 
на Николай Ганчев и на капитана Генади Петров - за „Старо 
куче медалист“, на Стефан Стефанов - за „Карък на полусе-
зона“ и на Диан Попов за „The Best Coach“. 

На партито не липсваше и торта с логото на клуба и крила-
тия рефрен: „От Мездра до Мароко - само „Локо“!“. Зимната 
подготовка на ОФК Локомотив ще стартира на 9 януари до-
година.  

СЕВЕРОЗАПАДНАТА ТРЕТА ЛИГА

По инициатива на на-
ционалния рекордьор на 
3000 м стипълчейз Мит-
ко Ценов на 26 ноември 
в нашия град се проведе 
Първи шосеен пробег „MT 
10K MEZDRA 2022“. Ор-
ганизатори на събитието 
бяха СКЛА „Митко Ценов 
Рънинг Тийм“ и Община 
Мездра, а водещ - журна-
листът от спортната ре-
дакция на bTV Новините 
Илия Илиев.

В шосейния пробег взеха 
участие 40 атлети - 22-ма 
при мъжете и 18 при жени-
те. Те се съревноваваха на 
дистанция от 10 км по ули-
ците на града, с общ старт 
и за двете категории. 

При мъжете победи Ни-
колай Първанов (Джор-
дан - Благоевград) с време 
31:28 мин. Само на 6 се-

кунди след него финишира 
представителят на СКЛА 
Атлет - Мездра Мирослав 
Спасов, който спря хро-
нометъра на 31:34 мин., 
следван от своя съотбор-
ник Александър Василев с 
32:27 мин. Осми завърши 
Мартин Балабанов (Атлет 
- Мездра) с 33:56 мин. 

Националната рекор-
дьорка в маратона Милица 
Мирчева (Атлет - Мездра) 
беше без конкуренция 
при жените. Пред погле-
да на своя личен треньор 
Йоло Николов родената 
в Добрич атлетка пробя-
га дистанцията за 33:30 
мин. Нейни подгласнички 
станаха Маринела Нине-
ва (Локомотив - Дряново) 
с 34:05 мин. и Билсерин 
Сюлейман (СКЛА Нови 
пазар) с 36:17 мин. Чет-

върта финишира Таня Ди-
митрова (Атлет - Мездра) 
с 37:38 мин.

Класиралите се на първи-
те шест места при мъжете 
и жените получиха парич-
ни награди и грамоти, оси-
гурени от Община Мездра, 
а първите трима в двете 
категории - и медали. Об-
щият награден фонд на 
състезанието бе 2 500 лв. 
Наградите на призьорите 
връчи кметът на Мездра 
Иван Аспарухов. Амби-
цията на организаторите 
е шосейният пробег да се 
превърне в традиционен.

МИЛИЦА МИРЧЕВА - АТЛЕТ №2…

Продължава от стр. 1 
За Атлет №1 на България за 

2022 г. беше избрана световната 
шампионка в скока на дължина 
при девойките под 20 г. Пламена 
Миткова, която получи най-мно-
го точки в анкетата - 293. 

На трето място с 217 точки ос-
тана сребърният медалист в ско-
ка на височина при юношите от 
Световното първенство за юно-
ши и девойки под 20 г. в Кали, 
Колумбия Божидар Саръбоюков. 

Челната десетка на топ атлети-
те за тази година допълниха: Ат-
лет №4 - Мирела Демирева (скок 
височина) с 202 т., Атлет №5 
- Лъчезар Вълчев (троен скок) 

със 150 т., Атлет №6 - Тихомир 
Иванов (скок височина) със 130 
т., Атлет №7 - Мартин Проданов 
(1500 м/ 1 миля) със 129 т., Атлет 
№8 - Александра Начева (троен 
скок) със 72 т., Атлет №9 - Пла-
мена Чакърова (скок дължина/ 
100 м с пр.) със 70 т. и Атлет №10 
- Васил Русенов (троен скок/ 
скок дължина) с 58 т. 

Другият представител на 
СКЛА Атлет - Мездра, който 
беше номиниран в анкетата - 
Иво Балабанов (3000 м, 5000 м, 
10 000 м 3000 м стипълчейз), зае 
16-о място в допитването. Роде-
ният в Благоевград възпитаник 
на треньора Йоло Николов, кой-

то в момента е студент в САЩ, 
събра 13 т. 

Милица Мирчева е номини-
рана за „Атлет на България“ за 
осми път. Миналата година тя 
беше определена за Атлет №10 
на нашата страна, през 2020 г. 
зае 6-о място, през 2019 г. - 9-о, 
през 2017 г. - 16-о, през 2016 г. - 
14-о, през 2015 г. - 12-о, а през 
2014 г. - отново 6-о място. 

Иво Балабанов намира мяс-
то в допитването за четвърти 
път. През 2019 г. той се нареди 
на 10-о място, през 2018 г. ста-
на 12-и, а през 2016 г. - раздели 
18-о-19-о място. 

Десет пъти в анкетата е номи-

ниран Митко Ценов. Миналата 
година той беше определен за 
Атлет №9 на България, през 
2020 г. зае 17-о място, през 2019 
г. - 14-о, през 2018 г. - 10-о, през 
2017 г. - 14-о, през 2016 г. - 8-о, 
през 2015 г. и 2014 г. беше оп-
ределен за Атлет №3, през 2012 
г. зае 15-о, а през 2010 г. - 23-о 
място.

Треньорът на Милица и на 
Иво - Йоло Николов, има шест 
номинации. През 2020 г. той се 
нареди на 18-о място, през 2017 
г. и 2013 г. зае 19-о място, през 
2015 г. и 2014 г. - 21-во, а през 
2012 г. - 24-o място.

В следващите дни рожденици са:  
• Д-р Илиана Михайлова, общински съветник - на 11 декември,
• Седефка Петкова, гл. експерт „Култура, спорт и туризъм“ в Община Мездра - на 12 декември, 
• Румен Тодоров, общественик - на 12 декември, 
• Яна Нинова, председател на Общинския съвет - на 13 декември, 
• Иван Иванчев, директор на ОУ „Христо Ботев“ - на 14 декември, 
• Инж. Стефчо Симеонов, председател на общинската организация на Съюза на ветераните 

от войните - на 16 декември, 
• Георги Димитров, кметски наместник на с. Типченица - на 18 декември, 
• Светлана Алексиева, кмет на с. Горна Кремена - на 18 декември, 
• Инж. Георги Давидков, кмет на Община Мездра (1986-1990) - на 21 декември, 
• Владимир Пенчев, кметски наместник на с. Руска Бела - на 22 декември. 
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ИЗЛОЖБА ГРАФИКА 
НА КРИСТИНА КОТЛАРСКА 

КНИГА ЗА ЗВЕРИНО
Премиера на краеведското 

изследване на Иван Цанев 
„Зверино. История, бит, етно-
графия, фолклор.“ се състоя в 
НЧ „Факел-1926” - с. Зверино. 
Книгата излиза от печат 34 го-
дини след смъртта на нейния 
автор с финансовата подкрепа 
на зверинското читалище и на 
Община Мездра. 

Представянето на кравед-
ското изследване уважиха 
внуците на автора - Невенка и 
Ивайло Цаневи, редакторът на 
книгата Цветко Стеев, поетът 
Димитър Христов, управителят на Издателство „МегаПринт 
БГ“ Асен Асенов, писателят Николай Светлев, собственикът 
на Издателство „Мултипринт“ Мирела Асенова, председате-
лят и секретар-библиотекарят на НЧ „Факел-1926” Цветан 
Ценов и Стилияна Стоянова, председателят на Художестве-
но-творчески клуб „Факел” Дарина Цветкова, журналистът 
Борислав Радославов, бившият кмет на Зверино Цанко Цанев 
и др. 

„Авторът няма претенции да е обхванал цялостно историята, 
етнографията, фолклора и бита на селото (б. а. Зверино), но 
той се е постарал да събере, според силите и възможностите 
си, колкото се може повече материали по тези въпроси, пише в 
предговора на книгата Иван Цанев (1897-1988 г.). Той се е при-
държал към това винаги да отразява вярно и обективно всички 
събития, да описва точно и подробно, особено излезлите от 
употреба и изчезналите вече оръдия на труда, съдове, сечива, 
облекло и др. 

Може на някой да му бъде скучно и отегчително да чете под-
робното описание на водениците, колата и др., но този труд 
няма за цел да се чете за развлечение, а да запознае и запази 
за поколенията част от живота на нашите деди и прадеди, жи-
вели в селото. 

Работих с много любов и патриотизъм. Особено неприятно 
ми беше, когато пишех за неща лоши и недостойни, но пък 
затова с радост и удовлетворение отбелязвах хубавото, което 
(…) е толкова много, че ние и следващите поколения трябва да 
се гордеем с миналото и настоящето на нашето село. 

Вярвам, че читателите ще ми простят някои пропуски и 
може би неточности, които неволно може да съм допуснал, 
пише в заключение авторът, но този читател трябва да знае, че 
работих честно по съвест и по убеждение!“ 

„Дядо ми бе подреден човек, не бързаше в нищо, сподели по 
време на премиерата внукът на автора Ивайло Цанев. Започна 
да пише историята, когато разбра, че едното му око си отива. 
Така написа и книгата - бавно, методично, постепенно, много 
точно!“ 

„Зверинци, където и да се намирате, работете, отдавайте своя 
благороден труд за издигане на своята родина, за издигането 
и процъфтяването на нашето село - това хубаво, мило, родно 
място!“ - този непреходен завет към идните поколения отправя 
в епилога на книгата си Иван Цанев. 

***
Иван Цанев Михов е роден на 28 март 1897 г. в с. Зверино. 

Завършва средно образование във Врачанската мъжка гимна-
зия (1918 г.) и висше образование - правни и държавни науки, 
в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1924 г.). 
Бил е учител в Смесената прогимназия в с. Зверино (1923-
1927 г.), както и в други населени места. Активен общественик 
и читалищен деец. По негова инициатива през 1926 г. е учре-
дено НЧ „Факел“, а заедно със свои колеги учители създава 
първата театрална трупа към читалището в селото. 

През 40-те години на XX век участва в националната коми-
сия, начело с писателя Димитър Осинин, за определяне на 
пътя на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до връх Околчица. 
Инициатор е за поставянето през 1970 г. на паметен знак до 
църквата „Св. Димитър” в с. Зверино, увековечаващ премина-
ването през нощта на 22 май (3 юни н. ст.) 1876 г. на група 
Ботеви четници, водени от военния командир Никола Во̀йнов-
ски, през брода на река Искър, което е подпомогнато от родо-
любиви зверинци. 

Семеен е. Със съпругата си Невяна Иванова Михова (1904-
1989 г.) имат един син - Людмил Иванов Цанев (1926-1994 г.), 
който има дъщеря Невенка (р. 1957 г.) и син Ивайло (р. 1959 г.). 

Иван Цанев умира на 25 ноември 1988 г. в София на 91-го-
дишна възраст. 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ВЕЧЕР ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ВЕЧЕР 
ЗА ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ ЗА ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ 

По покана на Градската худо-
жествена галерия дългогодишният 
член на Групата на мездренските 
художници Кристина Котларска 
подреди в Община Мездра своя-
та шеста самостоятелна изложба 
графика. Експозицията включва 
11 черно-бели графични творби на 
авторката и един цветен шаржов 
„Ироничен автопортрет”, опре-
делен от куратора на изложбата 
Светла Дамяновска „като намигва-
не към публиката“. 

Черно-белите графики може да 
разделим условно в две групи - 
пейзажи и портретно-философски 
рисунки. Пейзажите са четири: 
речният пейзаж „Самота”, два из-
гледа от Черепишкия манастир и 
един изглед от манастира „Седем-
те престола”. „При тях прави впе-
чатление внимателното и детайл-
но предаване на архитектурните 
елементи, чудесното владеене на 
перспективата и стабилното по-
строение на композицията, убеди-
телността и почти фотографската 
точност, отбеляза в анализа си 

Светла Дамяновска. Художничка-
та е съсредоточила вниманието си 
върху достоверното пресъздаване 
на съществуващи сгради и при-
родни дадености, изключвайки чо-
вешкото присъствие от творбите. 

В другата група свои работи Кот-
ларска също така внимателно и 
точно изобразява обектите, но им 
придава и втори, философски сми-
съл. Рисунката „Полет към слън-
цето” е своеобразна метафора на 

По повод 103-ата годишнина от 
една от най-черните дати в бъл-
гарската история - 27 ноември 
1919 г., когато в парижкото пред-
градие Ньой сюр Сен е подписан 
несправедливият Ньойски дого-
вор, съгласно клаузите на който 
от страната ни са отнети изконни 
територии, а близо 2 млн. наши 
сънародници остават извън пре-
делите на Отечеството, в НЧ „Сла-
вянска беседа-1880“ - София се 
състоя възпоменателна вечер за 
Западните покрайнини. Патрио-
тичната проява събра българи от 
двете страни на границата. Воде-
щи на събитието бяха Зденка То-
дорова - председател на Хелзинк-
ския комитет за защита правата и 
свободите на българите в Сърбия, 
и Иван Николов - председател на 
Културно-информационния цен-
тър на българското национално 
малцинство „Босилеград“. 

„103 г. по-късно Ньойският дого-
вор пак ни събира, за да изкажем 
нашето несъгласие с него, да се чуе 
нашият глас срещу него, пък все 
някой от политиците ни ще подо-
чуе нещо за него“, заяви в словото 
си Зденка Тодорова, която очерта 
последиците за България от Ньой-
ския диктат и приноса на българ-
ските интелектуалци в миналото 
за защита на българите в Запад-
ните покрайнини - „всичките ярки, 
силни, безкомпромисни личности, 
интелектуалци и стратези, каквито 
днес ни липсват“. 

„Причината за мълчанието на 
политиците виждам в две неща, 
подчерта Зденка Тодорова. Едно-
то е, защото не знаят историята, 
другото е - защото смятат, че сега 
не било удобно да се споменава 
този въпрос поради геополити-
чески, добросъседски, търговски, 
партньорски и още много други 
причини. Никой няма нищо против 
партньорството. Имаме против 
мълчанието и забравата. Защото, 
както ми написа тези дни худож-
ничката от Пловдив Марлена 
Юрукова: „Битката е за паметта - за-
щото тя е в основата да си човек!“. 

„Равносметката от 103-годишния 
ни престой във всичките седем 
югославски формирования до 
днешна Сърбия е фатален за нас 
по своите икономически, култур-
но-просветни, социални, духовни, 

екологични и демографски по-
следствия, заяви Иван Николов. 
Отделно от това, трябваше да 
изтърпим всичката омраза, отмъс-
тителност и презрение, натрупани 
към българите за всичките нанесе-
ни им от българите поражения. 

В историята на Западните по-
крайнини ние сме губили средно 
по 1 000 души на година. Със сви-
то сърце очакваме резултатите от 
последното преброяване на насе-
лението, което се проведе през м. 
октомври. Няма никакво съмне-
ние, че сега сме още по-малко от 
преброяването през 2011 г., когато 
бяхме само 18 300 души. Цифрите 
показват всичката жестокост на 
сръбската асимилаторска полити-
ка, на която сме били подложени 
през изминалия век и всичкото 
безсилие на българската външна 
политика да ни защити. 

Основният проблем на всеки за-
воевател е как да задържи и трай-
но да „усвои“ окупираната терито-
рия и население. През изминалия 
век върху нас бяха приложени 
всички известни в световната ис-
тория методи за отродяване и на-
ционална асимилация. Ние също 
използвахме всички известни 
методи на борба за оцеляване - от 
въоръжена съпротива до всички 
видове културно-просветна дей-
ност и политическа пропаганда, 
както и илюзиите, че можем да 
реализираме правата си в рамките 
на политическата система на би-
вша Югославия и днешна Сърбия. 
Накрая претърпяхме крушение 
пред очите на България и пред 
очите на цивилизована Европа. На 
нашия пример се срина цялата ев-
ропейска концепция за правата на 
човека и правата на малцинствата. 
Видяхме, че цялата тази концеп-
ция не струва нищо, ако държавите 
нямат политическа воля да я при-
ложат на практика. 

България и до днес няма ясно 
формулирана и последователна 
политика нито към Западните по-
крайнини, нито към Македония. 
Опасявам се, че тия нерешени про-
блеми от миналото ще ги платим в 
бъдещето на двойна цена и с лихва 
отгоре. Българската външна поли-
тика за защита на правата на бъл-
гарите в Западните покрайнини 
е непоследователна и неефикас-

на… След разпадането на Югосла-
вия България не постави въпроса 
за решаването на проблема за 
Западните покрайнини като част 
от югославската криза. Тогава бъл-
гарските външнополитически при-
оритети бяха членството на Бълга-
рия в НАТО и ЕС, а мълчанието по 
Западнопокрайнинския въпрос на-
ивно беше наречена „инвестиция 
в бъдещето“, с наивното очакване, 
че когато Сърбия се демократизи-
ра и започне преговорния процес 
за присъединяване към ЕС, тя ще 
оцени българския принос и ще 
реши проблемите на българите в 
Западните покрайнини. 

Въпреки всичко, България и 
особено българското общество 
никога не са преставали да се ин-
тересуват от положението на бъл-
гарите в Западните покрайнини. 
През последните две десетилетия 
България даде образование на сто-
тици млади българи от Западните 
покрайнини, подпомагаше култур-
ните центрове и други граждански 
организации в борбата за опазване 
и развитие на българската култура, 
даде българско гражданство на 
всички, които го поискаха и оказ-
ваше хуманитарна и медицинска 
помощ на населението. Равно-
сметката показва, че това не беше 
достатъчно да се запази българ-
ският характер и да се задържи 
българското население по родните 
си места. Към днешна дата имаме 
нужда от цялостно преосмисляне 
на българската политика към За-
падните покрайнини и търсене на 
други спешни начини и средства за 
тяхното спасяване. 

Недопустимо е по времето, кога-
то международното положение на 

България като членка на ЕС никога 
не е било по-добро, българското 
малцинство в Западните покрай-
нини да бъде застрашено от опас-
ността завинаги да изчезне под 
натиска на отречената и поразена 
великосръбска политика. Много 
сме говорили за методите, с които 
над 100 000 българи в Западните 
покрайнини бяха изгонени от род-
ните си краища, претопени най-на-
пред в „югославяни“, а след това и 
в „сърби“, при това антибългарски 
настроени и изправени едни срещу 
други. Много сме говорили за на-
чините, по които се подменя езика, 
писмеността, историческата памет, 
идентичността, културата и вярата. 
Икономическата катастрофа в край-
на сметка ни доведе и до демограф-
ска катастрофа… 

Ето защо опазването на малкото 
останали българи в Западните по-
крайнини или поне на историческа-
та памет за тях не е въпрос, който ка-
сае само нас, той касае българите от 
двете страни на границата. Защото 
агресивният великосръбски нацио-
нализъм отново протяга ръце към 
България, а българските политици, 
историци, журналисти са потънали 
в европейските си сънища“, каза в 
заключение Иван Николов. 

В знак на подкрепа и уважение 
към нашите сънародници от За-
падните покрайнини общинският 
съветник от ВМРО в Столичния об-
щински съвет и научен секретар на 
Македонския научен институт Вла-
димир Митов подари на Зденка То-
дорова и на Иван Николов портрет 
на Апостола на националноосвобо-
дителното движение в Македония 
и Одринска Тракия Гоце Делчев 
(1872-1903 г.).

стремежа на всеки от нас към до-
брото, полезното и животворното 
влияние, но лутайки се с очи, забу-
лени от воала на илюзиите. Три от 
графичните творби съдържат дет-
ски образи и загатват копнежа по 
сладките и невинни, ранни годи-
ни. Това са „Поглед към живота”, 
„На море” и „Завръщане у дома”. 
Детските образи са миловидни, но 
сериозни, а в последната творба те 
са дори някак си илюзорни - даде-
ни са само като черни силуети на 
фона на спомена за родната къща. 

Рисунките „Без думи” и „Сме-
лост” пресъздават човешки от-
ношения, при които жената има 
подчинена роля. Те изследват 

женското поведение в случаи на 
насилие или на необходимо при-
нудително лицемерие. Творбите са 
въздействащи, изградени пестели-
во, но с използване на силни кон-
трасти. Работата, с която завърша 
изложбата, е „Заслужена почивка” 
и изобразява самотна мъжка фи-
гура, седяща на градински стол, 
в паркова среда, пред която има 
масичка с питие. Позата на човека, 
зареяният му поглед, скръстените 
ръце и вглъбеното изражение не-
двусмислено внушават умора от 
тежкия ден, тежката година или 
тежкия живот. Но някак си ни ка-
рат да си представим и облекче-
нието, блажените мигове спокой-
ствие, насладата от чашата вино и 
цигарата.“
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