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В навечерието на Рождест-
венските празници официал-
но бяха запалени светлините 
на коледната елха на площад 
„България“ и празничната 
светлинна украса в централ-
ната градска част на Мездра. 
По време на тържеството 
беше обявено началото на 
инициативата „Коледни уро-
ци за сърцето“, която е орга-
низирана от Община Мездра 

и от Местната комисия за 
борба срещу противооб-
ществените прояви на мало-
летните и непълнолетните. 
Целта на тази инициатива е 
да ни припомни най-важни-
те човешки добродетели и 
необходимостта от тяхното 
предаване от поколение на 
поколение с възпитателен за 
подрастващите ефект. 

Като първи етап 7-те учи-

лища и Комплекс социални 
услуги за деца и лица с ув-
реждания (КСУДЛУ) прове-
доха занимания за морални-
те добродетели и за нуждата 
от тях в съвременния свят, 
след което всяко от учебни-
те и социални заведения си 
избра добродетел и мъдра 
мисъл за нея, с която украси 
своята коледна елха. За целта 
в централната градска част 
бяха монтирани 8 светещи 
елхи, обозначени с табелки 
с имената на съответното 
училище и на КСУДЛУ и 
с избраните от тях добро-
детели: честност, трудолю-
бие, смелост, обич, уваже-
ние, търпение, милосърдие, 
справедливост. Светлините 
на коледните елхи, както и 
сиянието на декоративната 
арка „Сърце на доброто“, ще 
озаряват центъра на Мездра 
по време на коледно-нового-
дишните празници като сим-

воли на добротата. 
Във втория етап от иници-

ативата най-добрите худож-
ници от училищата и дет-
ските градини в общината 
изработиха по 20 коледни 
картички. Честитките с по-
желанията на учениците и на 
децата получиха за Рождест-
во Христово 240-те потреби-
тели на Домашния социален 
патронаж и на Дома за стари 
хора. 

Заключителният етап от 
„Коледни уроци за сърце-
то“ протече по време на 
Коледния концерт, който се 
състоя на 21 декември (б. р. 
информация за това съби-
тие очаквайте в следващия 
брой на вестника). По време 
на концерта беше поставена 
благотворителна кутия за съ-
биране на средства, с които 
ще бъде подпомогнато лече-
нието на тежко болни наши 
съграждани.

НИКУЛДЕН В ГОРНА КРЕМЕНА И ОСЛЕН КРИВОДОЛ 
В деня на Св. Николай Мир-

ликийски Чудотворец - 6 де-
кември, два действащи право-
славни храма в общината - тези 
в Горна Кремена и Ослен Кри-
водол, честваха своя храмов 
празник. 

По повод Никулден празнич-
на утреня и водосвет в Храм 
„Св. Николай“ в Горна Кре-
мена отслужи енорийският 
свещеник отец Дилян Иванов. 
По-сетне той прекади тради-
ционния рибен курбан и осве-
ти три старинни икони - една 
на Св. пророк Илия и две на 
Св. Богородица с Младенеца, 
реставрирани от художника 
Евгени Кучков. Кметът на се-
лото Светлина Алексиева връ-
чи благодарствени грамоти за 
църковни заслуги на кмета на 

Мездра Иван Аспарухов, на 
управителя на ОбП „Чистота“ 
Калин Стойчев и на художника 
Евгени Кучков. 

*** 
Никулден честваха и в Ослен 

Криводол. По случай деня на 
небесния покровител на село-
то водосвет в новостроящия се 
Храм „Св. Николай Чудотво-
рец“ отслужи отново отец Ди-
лян. Богослужението уважиха 
кметът на общината Иван Ас-
парухов, кметският наместник 
на Ослен Криводол Роман Ива-
нов, дарители, жители и гости 
на селото. Най-малките хрис-
тиянчета, доведени в храма 
от своите родители, бяха 4-го-
дишната именичка Николая 
Андреева и нейното по-малко 
братче - Антон, който е само на 

7 месеца. 
„Радостта ни е голяма, за-

щото за пръв път от повече от 
150 години в нашето село беше 
отслужена празнична служба в 
църква, споделиха от Кметство 
Ослен Криводол. Това стана 
възможно благодарение на до-

броволните дарения във вид 
на парични средства и труд на 
хора от цялата страна. Думите 
са слаби, за да изразим благо-
дарността и почитта си към 
всеки един спомоществовател! 
Благодарим!“. 

КОЛЕДНИ УРОЦИ ЗА СЪРКОЛЕДНИ УРОЦИ ЗА СЪРЦЕТО ЦЕТО 
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• За шеста поредна година на Йордановден - 6 януари, в с. 
Зверино беше извършен ритуал за „спасяване“ на Богоявлен-
ския кръст, съчетан с мъжко хоро във водите на река Златица. 
Пръв до разпятието стигна строителят Митко Ангелов. В Мездра 
кръста от водите на Искъра извади Николай Вълчовски, служи-
тел в ОбП „Чистота“. 

• Най-добрият български атлет в средните бягания Митко Це-
нов (СКЛА Митко Ценов Рънинг Тийм) беше определен за Спор-
тист №1 на Община Мездра за 2021 г. „Треньор на годината” 
стана Йоло Николов (СКЛА Атлет), а за „Отбор на годината“ 
беше определен мъжкият тим на ХК Локомотив. 

• За осма поредна година по случай Трифон Зарезан - 14 
февруари, в Археологически комплекс „Калето“ се проведоха 
Дионисисеви празници. По този повод в подножието на антич-
ната и средновековна крепост оживя античен ритуал в чест на 
старогръцкия бог на умиращата и възраждащата се природа, на 
виното, лозарството и веселието. 

• По стародавна традиция на 14 февруари жители и гости на 
един от водещите центрове на винопроизводството в Североза-
падна България - с. Типченица, честваха Трифон Зарезан. 

• С поклонение пред бюст-паметника на Васил Левски на 18 
февруари гражданството на Мездра отдаде почит към паметта 
и делото на Апостола на свободата. Възпоменателната проява 
беше посветена на 149-ата годишнина от гибелта на национал-
ния герой. 

• С тържество на градския площад на 3 март жители и гости на 
Мездра отпразнуваха 144-ата годишнина от Освобождението на 
България от османско иго. 

• За 20-та поредна година на Националния празник Мездра 
беше домакин на Републиканския шосеен пробег „3 март”. В 
юбилейното издание на кроса взеха участие 240 атлети от 20 
спортни клуба от цялата страна. 

• На 24 февруари в гр. Мездра беше открита паметна плоча на 
световноизвестния български учен, строителен инженер и по-
литик aкад. Георги Бранков (1913-1997). Тя е монтирана върху 
фасадата на частен дом на ул. „Родопи“ №8, където навремето 
е била родната къща на основателя и пръв директор на Инсти-
тута по механика при Българската академия на науките. 

• Великденски яйца, изрисувани от деца, украсиха центъра на 
Мездра в навечерието най-големия православен празник - Въз-
кресение Христово. Пъстрите символи на Великден от стиропор 
бяха декорирани с акрилни бои от възпитаници на детските гра-
дини, училища, ЦПЛР и КСУДЛУ. 

• С ретроспективна изложба през м. април художникът Евге-
ни Кучков отбеляза 40 години творческа дейност. Експозицията 
включваше живописни творби на автора от различни периоди на 
неговото творчество, сред които портрети на известни художни-
ци - „Веласкес”, „Ел Греко” и „Ханс Холбайн” и др. 

• Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкре-
па на деца с увреждания и техните семейства бяха официално 
открити на 20 април в гр. Мездра. Лентата на новата придобивка 
прерязаха заместник-министърът на труда и социалната поли-
тика Иван Кръстев, председателят на Държавната агенция за 
закрила на детето д-р Елеонора Лилова, областният управител 
на Враца Стефан Красимиров и кметът на Мездра Иван Аспа-
рухов. 

• На 2 май пионерът на българската радиолокация о. з. полк. 
инж. Георги Димитров от с. Лик чества своя 90-и рожден ден. Да 
почетат „Полковника с окарината“ дойдоха негови близки, при-
ятели, ученици и следовници. Сред тях бяха началникът на Во-
енна академия „Г. С. Раковски“ ген.-майор Тодор Дочев, кметът 
на Мездра Иван Аспарухов, синът на юбиляря подп. Любомир 
Димитров и др. 

• Международен детски фестивал за естрадна, популярна и 
народна песен, хип-хоп, модерни и народни танци „Мездра-май“ 
се проведе 4 и 5 май в гр. Мездра. В дебютното издание на фес-
тивала взеха участие повече от 40 вокални групи и индивидуал-
ни изпълнители от България и Сърбия. 

• В Деня на Мездра - 6 май, официално бяха открити 48-ите 
Празници на културата „Мездра-май“. Преди празничния кон-
церт, който се състоя на пл. „България“, кметът Иван Аспару-
хов и председателят на ОбС Яна Нинова връчиха плакети за 
удостояването им със званието „Почетен гражданин на община 
Мездра“ на народния инструменталист о. з. полк. инж. Георги 
Димитров и на Валентин Вълчев - дългогодишен културен и 
читалищен деец, за техните изключителни заслуги и принос в 
духовния живот на общината. 

• 25 танцови клубове и школи за български народни танци и 
хора и 2 танцови състава от Сърбия взеха участие във Втория 
национален фолклорен фестивал „Хорцeто на Дефилето“, който 
се проведе нxа 7 май в гр. Мездра. 

• Най-добрата българска атлетка в бяганията на дълги раз-
стояния Милица Мирчева (СКЛА Атлет - Мездра) постави нов 
национален рекорд в маратона при жените. Това стана на 43th 
Copenhagen Marathon, който се проведе на 15 май в датската 
столица Копенхаген. 

• В Деня на Моравица - 22 май, във второто по големина село 
в общината беше отрита новата сграда на НЧ „Светлина 1926“. 
С подкрепата на Община Мездра, на доброволци и на дарители 
читалището вече разполага с основно ремонтиран салон, етног-
рафски кът и компютърна зала, библиотека и офис помещение. 

• В навечерието на 24 май в гр. Мездра се проведоха XI Mай-
ски краеведски четения. Организатор на събитието беше Крае-
ведското дружество при НЧ „Просвета 1925“. На форума бяха 
представени 12 проучвания за миналото на родния край от Въз-
раждането до наши дни.

• На 24 май в с. Ослен Криводол беше възродено местното 
читалище, закрито преди повече от половин век. Учредители на 
НЧ „Развитие-2022“, предтеча на което е основаното през 1931 
г. едноименно читалище, станаха 61 души. За председател на 
Настоятелството беше избрана Диана Иванова, за секретар - 
Кристина Бакърджиева, а за касиер - Цветелина Антонова. 

•Летопис 2022• ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПРАЗНУВАХА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПРАЗНУВАХА 
Двоен празник събра в Хо-

телски комплекс „Ариел“ 
хора с увреждания от общи-
ната: Международният ден 
на хората с увреждания - 3 де-
кември, и 30-годишнината от 
създаването на общинската 
организация на Съюза на ин-
валидите в България (СИБ). 
Гости на тържеството бяха 
кметът на Мездра Иван Ас-
парухов, директорът на Об-
щинския център за социални 
услуги и дейности (ОЦСУД) 
Наталия Христова-Горанова 
и Габриела Недкова - начал-
ник отдел „Индивидуална 
оценка на хората с уврежда-
ния и социални услуги“ в 
Дирекция „Социално подпо-
магане“. 

Общинската организация на 
хората с увреждания е учре-
дена на 12 март 1992 г. Тя  е 
една от първите структури на 
СИБ в страната. В момента 
в нея членуват 118 души от 
града и от съставните села на 
общината. 

„През изминалите 30 годи-
ни нашата организация се 

опитваше да бъде коректив и 
партньор на местната власт, 
каквато е и основната ни за-
дача, заяви в приветствието 
си Камелия Петкова, предсе-
дател на общинската органи-
зация на СИБ - Мездра. Не 
може да не споменем участи-
ето ни в различни инициати-
ви, като напр. „Да изчистим 
България заедно“, Фестивал 
на изкуствата „Free fest: Mа-
гията на Мездра”, „Капачки 
за бъдеще” и др. Тези дей-
ности се извършваха не само 
в града, но и в повечето села 
в общината, където имаме 
наши членове. Когато човек 
даде нещо от себе си във вид 
на труд и съпричастност, той 
се чувства значим и ние като 
организация се стремим да 
участваме където ни е въз-
можно и където можем да бъ-
дем полезни.“ 

От името на Община Мез-
дра кметът Иван Аспарухов 
връчи поздравителен адрес 
до общинската организация 
на СИБ и подари на хората с 
увреждания икона на Св. Бо-

городица, която да ги закриля. 
От ОЦСУД зарадваха праз-

нуващите с торта и пакети с 
хранителни продукти - да-
рение от Фондация „Бъл-
гарска хранителна банка“, 

а от Дирекция „Социално 
подпомагане“ им връчиха 
поздравителен адрес и ги 
изненадаха приятно с изпъл-
нение на танцьори от Ансам-
бъл „Мездра“.

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА 

Любомир Минковски е 
роден на 23 април 1934 г. 
във Влашко село (дн. с. 
Царевец), Врачанскo. За-
вършва Художествената 
академия в София през 
1959 г. в класа на проф. 
Георги Богданов, специал-
ност „Декоративна и орна-
ментална живопис”. След 
дипломирането си една го-
дина е преподавател в Ин-
ститута за детски учители 
в Смолян, където създава 
своя емблематичен цикъл 
творби „Каменоделци”. 

Впоследствие живее и 
твори в Мездра, София и 
Враца. Бил е учител по ри-
суване в Мездра. През 1962 
г. към градското читалище 
е сформиран кръжок по 
изобразително изкуство, 
на който е ръководител, а 

през м. декември 1971 г. е 
сред инициаторите за от-
криването и пръв уредник 
на Градската художествена 
галерия (ГХГ).

Съавтор е, заедно със 
скулптора Цено Ценов, на 
декоративното пано (мо-
зайка) върху южната фаса-
да на сградата на Община 
Мездра, както и на сграфи-
то върху източната фасада 
на бившата сграда на ТПК 
„Динко Петров”. Сред зна-
ковите живописни платна 
на Любомир Минковски са 
„Моят Ботев”, образите на 
св. Софроний Врачански, 
св. св. Кирил и Методий и 

Стоян Граматик, „Портрет 
на момиче”, „Грешката на 
Икар”, „Павьорът” и др. 
Негови творби са прите-
жание на художествени 
галерии в София, Враца, 
Пловдив, Стара Загора, 
Плевен, Добрич, Видин и 
др., както и на частни ко-
лекции. 

Автор е на сборника с 
разкази „Писах на камице” 
(Враца, 2004 г.). Член е на 
Съюза на българските ху-
дожници и на Дружеството 
на врачанските художници. 

Носител е на орден „Ки-
рил и Методий” - I сте-
пен (1984 г.) за принос в 

съвременното българско 
изкуство, на юбилеен ме-
дал за цялостен принос в 
развитието на ГХГ - Мез-
дра (2006 г.), на Наградата 
на кмета на община Враца 
в областта на културата 
(2011 г.) и на Наградата на 
Община Враца за живопис 
на името на Цено Тодоров 
за цялостно представяне в 
Общата художествена из-
ложба „Земята на Ботев“ 
(2017 г.). Почетен гражда-
нин на община Мездра за 
„безспорния му принос за 
развитието на изкуството и 
в популяризиране името на 
гр. Мездра” (2019 г.).

Семинар на тема „Превенция и ин-
тервенция при децата с агресивно 
поведение“ се проведе в Община 
Мездра. Обучението е част от дей-
ностите, включени в Плана за ра-
бота на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните 
(МКБППМН) към Община Мездра за 
2022 г. 

В семинара взеха участие членове 
на МКБППМН, обществени възпи-
татели, педагогически съветници, 
психолози и медиатори в училища-
та в общината. Лектор на семинара 
беше Валентин Минков, психолог в 
Превантивно-информационен център 

по зависимости - Плевен, който има 
дългогодишен опит в сферата на за-
висимостите и на кризисната интер-
венция. 

Участниците в семинара дискути-
раха следните подтеми: „Фактори, 
обуславящи агресивното поведение 
при децата“, „Агресия - превенция 
и овладяване на агресивни прояви“, 
„Конфликти - видове и причини за 
възникване“, „Посредничество при 
разрешаване на конфликти“, „Типо-
ве личности, проявяващи агресивно 
поведение“ и „Работа с родители на 
деца с агресивно поведение“. Комен-
тирани бяха и конкретни казуси по 
темата.

На 3 декември 2022 г. на 
88-годишна възраст почи-
на художникът 

ЛЮБОМИР 
МИНКОВСКИ 

- основател и пръв уред-
ник на Градската худо-
жествена галерия (1971 
г.), почетен гражданин на 
община Мездра (2019 г.). 

Община Мездра изказва 
съболезнования на близ-
ките и роднините на по-
чиналия!

СКРЪБНА ВЕСТ
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ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО КРОС КЪНТРИЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО КРОС КЪНТРИ

В следващите дни рожденици са:  
• Коно Жилковски, бивш кмет на с. Моравица - 

на 27 декември, 
• Мирослав Веселинов, бизнесмен - на 2 януари, 
• Николай Панчев, строителен предприемач, на 

2 януари, 
• Венцислав Антов, бивш кмет на с. Игнатица - 

на 6 януари, 
• Александър Александров, дългогодишен ди-

ректор на НАП - Враца - на 13 януари, 
• Цветелина Стоянова, гл. експерт в ЦУИГ - 

Мездра - на 13 януари, 
• Катя Йотова, педагог - на 15 януари, 
• Владислава Димитрова, педагог - на 19 януа-

ри. 

• Повече от 550 самодейци - танцьори, певци и инструментали-
сти от Северна и Западна България, взеха участие в XVI Нацио-
нален фолклорен събор „Де е българското“, който се проведе в 
Неделята на слепия - 29 май, в Туристически комплекс „Дядо Йоцо 
гледа” край с. Очиндол. Организатор на събитието беше Община 
Мездра. 

• В Деня на Зверино - 4 юни, в най-голямото село в общината 
официално беше открит напълно обновен площад. Той е изграден 
по проект, който е реализиран със средства, отпуснати на Община 
Мездра и от държавата. Лентата на новата придобивка прерязаха 
народният представител инж. Петя Аврамова, кметът на Мездра 
Иван Аспарухов и кметът на Зверино Стоян Петров. 

• На 4 юни на новооткрития площад в с. Зверино се проведе 
Петият национален фолклорен фестивал „Змей Горянин“. В него 
взеха участие над 450 певци, танцьори и инструменталисти от 
областите Враца, Монтана и София. Организатори на събитието 
бяха Кметство Зверино и НЧ „Факел-1926”. 

• На 25 юни бяха наградени призьорите в XI Национален лите-
ратурен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа” на тема: „Миналото, 
настоящето и бъдещето на нашата Родина”. Организатори на кон-
курса бяха Община Мездра, СБП и Туристически комплекс „Дядо 
Йоцо гледа”. Първа награда спечели Светлана Йонкова за нейния 
разказ „Звездна ръченица“, втора награда - Иван Енчев за разказа 
„Стълба към небето“, а трета награда - Иван Кьосев за разказа „Да 
живей България“. С поощрение беше отличен разказът „Семейна 
реликва“ на проф. Банко П. Банков. 

• През м. юни се проведе Осмият симпозиум по скулптура „Мез-
дра 2022“. В тазгодишното издание на биеналето, организатор 
на което е Община Мездра, взеха участие четирима скулптори. 
Изработените по време на симпозиума скулптури - „Окото“ на Те-
одоси Антонов от Монтана, „Прегръдка“ на Иван Стоянов от Ям-
бол, „Рамо до рамо“ на Катерина Чакърова от Лом и „Време“ на 
Дилян Ангелов от Трявна, бяха експонирани в зелените площи на 
ул. „Христо Ботев“ над автогарата и от моста на река Моравишка 
до площад „Калето“. 

• През м. юли Ансамбъл „Мездра“ с художествен ръководител и 
хореограф Мирослав Аспарухов спечели специалната награда на 
34-ия Международен конкурс за народни танци „Златен карагьоз“, 
който се проведе в Бурса, Турция. Нашите танцьори заслужиха 
престижното отличие, диплом, плакет и чек за 1000 евро в оспор-
вана надпревара с 21 фолклорни състави от 17 държави.

• От 17 до 20 юли в гр. Мездра се проведе Вторият междунаро-
ден фолклорен фестивал „Фолклорната магия на Мездра“. Орга-
низатори на събитието бяха Ансамбъл „Мездра“ и НЧ „Просвета 
1925“, с финансовата подкрепа на Община Мездра. Във фестива-
ла взеха участие фолклорни ансамбли от 7 държави от Европа, 
Азия и Южна Америка - Аржентина, Бразилия, България, Грузия, 
Индия, Иран и Сърбия, с над 200 танцьори и музиканти. 

• За трета поредна година през м. юли в с. Моравица се проведе 
Националният фолклорен фестивал „Пей, танцувай и в Моравица 
лудувай“. В тазгодишното издание на фестивала взеха участие 28 
читалищни певчески групи и танцови състави, танцови клубове и 
школи от Северна и Западна България. 

• Златен медал и грамота спечели 90-годишният свирач на 
окарина Георги Димитров от с. Лик на XII Национален събор на 
българското народно творчество, който се проведе през м. ав-
густ в Копривщица. Медали и грамоти получиха също Мъжката 
фолклорна група „Змей Горянин”, Женската фолклорна група 
„Плетеница“ и народните инструменталисти Димо Филипов и Йор-
дан Борисов от НЧ „Факел-1926” - с. Зверино, както и груповите 
носителки на умението „Варене на домашен сапун“ от НЧ „Про-
света-1928“ - с. Царевец: Лиляна Лещарска, Илинка Кръстева и 
Маргарита Петкова. 

• Над 350 самодейци от Северна България се изявиха на VI На-
ционален фолклорен фестивал „Белокаменица“, който се проведе 
на 27 август в с. Царевец. В навечерието на Деня на Съединение-
то - 6 септември, в с. Типченица се състоя ХIV Фолклорен фести-
вал „Типченица пее“, който събра над 250 самодейци от области-
те Враца, Монтана и София. 

• На 7 септември в гр. Мездра официално беше открит Покрит 
пазар за земеделски производители. Той е построен по проект, ре-
ализиран от Община Мездра. Пазарът е със застроена площ 820 
кв. м., има две покрити части с дължина по 36 м, застъпващи се в 
три оси, и оформени търговски пасажи за посетителите купувачи. 
Разполага с 48 търговски маси - по 24 в двете основни покрити 
части. Обособено е място за социални контакти и събития - сцена 
за публични прояви. В прилежащите пространства са изградени 
детска площадка, зелени площи, фонтан и открит паркинг. 

• Коалиция „ГЕРБ-СДС“ получи най-много гласове - 2 393 (38%), 
на предсрочните парламентарни избори, които се проведоха на 2 
октомври. На второ място се нареди Коалиция „БСП за България” 
с 939 гласа (14.90%), а на трето - ПП „Продължаваме промяната“ 
с 935 гласа (14.84%).

• По инициатива на националния рекордьор на 3000 м стипъл-
чейз Митко Ценов на 26 ноември в гр. Мездра се проведе Първият 
шосеен пробег „MT 10K MEZDRA 2022“. В него взеха участие 40 
атлети, които се съревноваваха на дистанция 10 км по улиците 
на града. Първа при жените финишира Милица Мирчева (СКЛА 
Атлет - Мездра), а при мъжете - Николай Първанов (Джордан - 
Благоевград). 

• Националната рекордьорка в маратона при жените Милица 
Мирчева (СКЛА Атлет - Мездра) беше определена за Атлет №2 
на България за 2022 г. Родената в Добрич възпитаничка на тре-
ньора Йоло Николов събра 251 точки в традиционната анкета, 
организирана от сп. „Атлетика”. Другият мездренски атлет, който 
беше номиниран в допитването - Иво Балабанов, се нареди на 
16-о място с 13 т.

•Летопис 2022• 
Националната рекордьор-

ка в маратона и шампионка 
на България в кроса Мили-
ца Мирчева (СКЛА Атлет - 
Мездра) представи нашата 
страна на 28-ото Европей-
ско първенство по крос кън-
три, което се проведе на 11 
декември в околностите на 
Торино, Италия. 

Родената в Добрич възпи-
таничка на треньора Йоло 
Николов стартира при же-
ните. В конкуренцията на 
68 атлетки от 22 държави 
Милица пробяга дистанция-
та от 7 662 м за 29:02 мин., 
което й отреди 40-о място 
в крайното класиране. По 
този начин тя изравни свое-
то най-добро постижение 
при дамите на шампиона-
тите на стария континент 
в кроса от първенството в 
Тилбург 2018, когато завър-
ши на същата позиция. 

Шампионка стана нор-
вежката Каролине Грьовдал 
с време 26:25 мин., която 
дублира титлата си от м. г. 
Втора финишира европей-
ската шампионка на 5000 м 
Констанце Клостерхалфен 

(Германия) с 26:29 мин., а 
трета е сънародничка Алина 
Рех с 27:19 мин. 

Това е осмото участие на 
Милица Мирчева на SPAR 
European Cross Country 
Championships. Четири от 
тях са при жените, три при 
девойките под 23 г. и едно 
при девойките под 20 г. При 
своя дебют при дамите през 
2017 г. в Саморин, Словакия 

Милица се класира на 46-о, 
през 2018 г. в Тилбург, Хо-
ландия - на 40-о, а през 2021 
г. в Дъблин, Ирландия - на 
62-о място. 

Най-големият й успех в 
кроса е от първенството в 
Самоков през 2014 г., когато 
стана вицеевропейска шам-
пионка при девойките под 
23 г. През 2015 г. тя фини-
шира 12-та в същата възраст 

в Йер, Франция, през 2016 
г. се класира на 30-о място 
отново при U23 в Чия, Ита-
лия, а през 2013 г. завърши 
32-ра при девойките под 20 
г. в Белград, Сърбия. 

Освен това Мирчева има 
едно участие на Световно 
първенство по крос кънтри 
- през 2013 г.  в Бидгошч, 
Полша, където зае 39-о мяс-
то при девойките под 20 г.  

М/Ж11 НА ЛОКО (МЕЗДРА) С ПЪРВА ПОБЕДА
ХАНДБАЛ

Сформираният наскоро 
отбор на ХК Локомотив 
(Мездра) - момчета и мо-
мичета до 11 години (М/
Ж11), постигна първата си 
победа в първенството по 
хандбал в Зона „Витоша”. 
В първия турнир от зо-
налния шампионат в тази 
възраст, който се проведе в 
„Арена Сливница“, подра-
стващите хандбалисти на 
мездренския клуб се нало-
жиха над своите връстници 
от ХК Интер (Благоевград) 
със 17:15. Осем попаде-
ния за възпитаниците на 
треньора Емил Николов 
отбеляза Ана-Мария Сте-
фанова, 6 гола добави Ма-
рио Василев, а останалите 
3 вкара Цветелин Иванов. 

В другия си двубой от 
турнира малките локомо-
тивци загубиха от предста-
вителите на ХК Пирин 64 
(Гоце Делчев) с 18:6. Три 
гола за „червено-черните“ 
реализира Цветелин Ива-
нов, а по веднъж се раз-
писаха Ана-Мария Стефа-
нова, Данимир Василев и 
Марио Василев. Освен тях, 
в двата мача взеха участие 
Делян Шолев, Габриела Ра-
дославова, Ивайло Недев, 
Кристиян Христов, Мартин 
Цветков, Марчело Асенов, 
Николай Христов, Тихомир 
Бойков, Цветослав Колев и 
Цветелина Цолова. 

Начело във временното 
класиране е ХК Пирин 64 
(Гоце Делчев) с 4 точки 
и голова разлика 28:12, 
следван от ХК Сливница с 

2 т. (29:23) и ХК Локомо-
тив (Мездра) с 2 т. (23:33). 
Четвърти е ХК Интер (Бла-
гоевград) с 0 т. (28:40). 

„Хандбалът спечели 
сърцата на тези деца. Те 
се радваха, че играят и се 
запознаха с много прияте-
ли“, сподели след турни-
ра в Сливница треньорът 
Емил Николов. „Добро 
начало на сезона!, похвали 
подрастващите хандбали-
сти председателят на ХК 
Локомотив инж. Георги 
Валентинов. Успехите ид-
ват с постоянство и много 
труд! Вярвам, че ще успе-
ете!“. 

Следващият турнир от 
първенството в Зона „Ви-
тоша“ при М/Ж11 е напро-
лет в Гоце Делчев.
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ПРЕМИЕРА НА „КОДИРАНА ПАМЕТ ЗА ОБИЧАНЕ” 

ПРИКЛЮЧИХА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПРИКЛЮЧИХА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ 
ПО ТРАСЕТО НА ПЪТЯ МЕЗДРА - БОТЕВГРАД ПО ТРАСЕТО НА ПЪТЯ МЕЗДРА - БОТЕВГРАД 

Врачанската поетеса Вик-
тория Иванова представи 
в Мездра своята най-нова 
стихосбирка „Кодирана 
памет за обичане”. Това е 
деветата поетична книга 
на авторката, която работи 
като библиотекар в Регио-
нална библиотека „Христо 
Ботев”. Издадена е през 
2021 г. с финансовата под-
крепа на Общински фонд 
„Култура“ към Общински 
съвет - Враца. Стихосбир-
ката включва 80 поетични 
творби, обединени от тема-
та за любовта. 

„Написах тези стихове 
по време на пандемията 
от Covid-19, когато се за-
творихме, не се събирахме 
и не общувахме помежду 

си, както преди, сподели 
Виктория Иванова. Това 
отчуждение ме стресира, 
осъзнах колко ни липсва 
обичта и колко ни е необ-
ходима. Това послание от-

правям чрез своите стихове 
и към читателите: нека да 
има повече обич между хо-
рата! Важното е да умеем 
да съхраним тази обич, въ-
преки предизвикателства-

та, пред които ни изправя 
животът.“ 

„Когато поезията говори 
с посланията си, кодът е 
един за всички нас - обича-
не, отбелязва в предговора 
на стихосбирката нейният 
редактор Ивелина Цветко-
ва. Обич е всичко! И само 
можем да сме щастливи, че 
имаме памет, защото мо-
жем да запомним обичта и 
да я предадем нататък. Тя е 
като докосване, от което ти 
става приятно и искаш да 
докоснеш някого другиго, 
за да не спира. Такава е и 
тази книга „Кодирана па-
мет за обичане“ - предава 
нататък уроци за обич - как 
се диша, живее, очаква, 
твори…“. 

Завършиха тазгодишните 
спасителни археологиче-
ски проучвания по трасето 
на скоростния път Мез-
дра - Ботевград, който се 
изгражда в момента. Те се 
проведоха от 10 октомври 
до 30 ноември на два обек-
та - единият в землището 
на Дърманци, а другият - в 
землището на Лютидол. 
Средствата за разкопките са 
осигурени от Националния 
археологически институт с 
музей към БАН по договор 
с Агенция „Пътна инфра-
структура”. 

На обект №4 край Дър-
манци работи екип с ръко-
водител Георги Ганецовски, 
директор на РИМ - Враца, и 
зам.-ръководители д-р Ви-
виана Митева, тафоном, и 
Петя Аспарухова от РИМ 
- Монтана. По време на 
проучванията археолозите 
попаднаха на 25 вкопани 
археологически структури, 
датиращи от ранножеляз-
ната и римската епохи. Ха-
рактерна особеност за ями-
те в този обект е трудната 
различимост на археологи-
ческите структури спрямо 
околния терен. Те могат да 
бъдат забелязани и очерта-
ни само след равномерно 
намокряне. 

Преобладават структурите 

от ранножелязната епоха. 
Те представляват вкопа-
ни в древния терен ями с 
овални или кръгли отвори. 
В запълващия седимент на 
повечето от тях има видими 
следи от огън, което е ин-
дикация за вероятното им 
обредно предназначение. 
Някои ями са плитко вкопа-
ни в глинесто-песъкливия 
седимент с около 30 см и 
съдържат ограничен брой 
археологически материали 
(камъни, опалени мазилки 
и керамични фрагменти). 
Други са вкопани значител-
но по-дълбоко с от 0,5 до 
1,0 м в древния терен. Те 
имат своеобразна „запечат-
ка” от камъни или опалени 
глинени мазилки с оформен 
перваз и загладена страна 
подобно на есхари. 

Особено впечатление пра-
вят структура 15, която има 
начупена, лежаща на 30 см 
над дъното на ямата опале-
на глинена платформа с ке-
рамични съдове върху нея, 
структура 4, която е плътно 
запълнена с натрошени опа-
лени мазилки със загладена 
страна и структура 6, в чий-
то запълнител са открити 
човешки костни останки от 
по-късен период - вероятно 
нарушение. 

Структурите от римска-

та епоха са три, като две 
от тях са разрушени и се 
локализират според раз-
несената концентрация на 
археологически материали. 
Засега западно от линията 
на структури 12, 14 и 22 не 
се откриват други археоло-
гически съоръжения. Ар-
хеолозите смятат, че откри-
тите ями са имали обредно 
предназначение. Открити 
са находки от желязо, кре-
мъчни артефакти и керами-
чен модел на зърно.

Другото спасително ар-
хеологическо проучване 
беше извършено на обект 
№5 край Лютидол. То беше 

осъществено от екип с 
ръководител Александра 
Петрова от РИМ - Враца 
и зам.-ръководител - д-р 
Мария Христова-Пенкова 
от Института по експери-
ментална морфология, па-
тология и антропология с 
музей към БАН. Проучени 
са няколко структури с ар-
хеологически характер, в 
които са установени мате-
риали от три периода: Пре-
ходен период от Енеолита 
към Бронзовата епоха (IV 
хил. пр. Хр.) - керамика с 
голямо количество квар-
цов примес в тестото и 
характерните пъпковидни, 

лентести и пръстеновидни 
дръжки от т. нар. в архе-
ологическата литература 
„млечни гърнета“, украса 
от шнуров орнамент, къ-
сове отухлена мазилка, 
оръдия на труда от кремък 
(пластини с ретуш и ядро) 
и камък (двойна брад-
ва-жезъл); Късна Антич-
ност (IV-V в.) - фрагменти 
от характерни за периода 
керамични съдове и Къс-
но Средновековие - фраг-
ментирана керамика и две 
османски монети - сребър-
ни акчета с лика на султан 
Мустафа II (1695-1703 г.). 

В Сектор Юг на обекта е 

разчистен частично запа-
зен гроб, който е нарушен 
преди проучването. В Сек-
тор Север са проучени още 
три гроба с обред трупо-
полагане, датиращи от пе-
риода ХVIII-ХIХ в. 

Спасителното археологи-
ческо проучване на обект 
№4 ще бъде подновено на-
пролет, а това на обект №5 
приключи. Въз основа на 
доклада с научната оценка 
на ръководителя на проуч-
ването експертна комисия 
ще изготви предварителна 
оценка на разкритите не-
движими археологически 
структури.
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