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ЦЕНА: 0,40 лв.

ПРЕДСТОИ ВЪВЕЖДАНЕ НА „СИНЯ ЗОНА“
Общинският съвет (ОбС)
прие Наредба за реда за престой и паркиране на пътни
превозни средства (ППС) на
територията на община Мездра. Решението беше взето
на августовската сесия на
местния парламент.
С новата наредба на територията на гр. Мездра се
определят райони, улици и
пътища или части от тях за
зони за платено паркиране в
определени часове от денонощието на ППС с допустима максимална маса до 2,5 т
и автобуси до 12 пътнически
места. Параметрите на зоните за платено паркиране в т.
нар. „Синя зона“ са следните:
• Район 1 - граници на района: изток - кръгово движение на ул. „Христо Ботев“,
запад - ул. „Янко Сакъзов“,
север - ул. „Ал. Стамболийски“, юг - жп линия Мездра
- София, зони за платено
паркиране: ул. „Хр. Ботев“,
ул. „Софроний“, ул. „Марин
Дринов“;
• Район 2 - граници на района: изток - сградата на
Община Мездра, запад - кръ-

гово движение на ул. „Хр.
Ботев“, север - ул. „Ал. Стамболийски“, юг - жп линия
Мездра - София, зони за платено паркиране: от кръгово
движение на ул. „Хр. Ботев“
до служебния паркинг пред
сградата на Община Мездра,
ул. „Ив. Вазов“, ул. „Паисий“, ул. „Просвета“;
• Район 3 - граници на района: изток - ул. „Динко Петров“, запад - пл. „България“,
север - ул. „Св. св. Кирил и
Методий“, юг - жп гара Мездра, зони за платено паркиране: паркинг южно от
Хотел „Родина“, паркинг северно от Хотел „Родина“, ул.
„П. Р. Славейков“, ул. „Шипка“, ул. „Родопи“;
• Район 4 - граници на района: изток - ул. „Д. Петров“,
запад - Пощенска станция
- Мездра, север - ул. „Ал.
Стамболийски“, юг - ул.
„Родопи“, зони за платено
паркиране в Район 4: ул.
„Св. св. Кирил и Методий“
в отсечката от пощата до
ул. „Д. Петров“, ул. „Христо
Смирненски“ в отсечката от
пощата до ул. „Д. Петров“,
ул. „Динко Петров“.

Дневният и часови режим
за работа на зоните за платено паркиране ще бъде от
8:00 до 17:00 часа в дните
от понеделник до петък, с
изключение на официалните
празници.
Цените за платено паркиране и абонамент са следните: 1. Паркиране в зона за
платено паркиране - 1 лв./
час. 2. Паркиране в режим на
паркиране „Седмичен“ - 30
лв., 2.1. Паркиране в режим
паркиране „Месечен абонамент“ - 70 лв.. месец, 2.2. Го-

дишен абонамент - 500 лв. 3.
Паркиране в режим на паркиране „Месечен абонамент
за район“ - 60 лв./месец, 3.1
Паркиране в режим на паркиране „Годишен абонамент
в район“ - 400 лв.; 4. Паркиране в режим на паркиране
„Индивидуално паркомясто“
- 120 лв./месец; 5. Паркиране
в режим на паркиране „Локално преференциално паркиране“: 5.1. Седмична такса
- 10 лв., 5.2. Месечна такса
- 20 лв., 5.3. Шестмесечна
такса - 70 лв., 5.4. Годишна

такса - 120 лв.
Заплащането на такса за почасово паркиране в зоните за
платено паркиране ще става
чрез предварително закупен
от водача електронен талон
или чрез изпращане на кратко съобщение (SMS) на мобилен оператор.
ППС, което е паркирано в
зона за платено паркиране,
без да е заплатена дължимата
цена, ще бъде принудително
задържано чрез използване
на техническо средство тип
„скоба“. Глобата за паркира-

не в нарушение на правилата за паркиране в зоните за
платено паркиране е от 10 до
50 лв., а за отстраняване, повреждане или унищожаване
на „скоба“ - от 200 до 500 лв.
„Синята зона“ за платено
паркиране в гр. Мездра ще
влезе в действие след краткосрочен технически период, необходим за нейното
въвеждане.
С
Решение
№359/
26.08.2021 г. ОбС прие и
Правилник за организацията и дейността на сектор
„Синя зона“ към ОбП „Чистота“, който ще изпълнява
дейностите по организацията и контрола на паркирането в местата с въведен
със съответната маркировка
регламент или забрани за
паркиране на територията
на община Мездра.
Наредбата за реда за престой и паркиране на ППС
на територията на община
Мездра е публикувана на
официалния сайт на Община Мездра: https://www.
mezdra.bg/, в секцията „Общински съвет“, раздел „Документи“.

кова от Царевец и Рафаела
Паскалева от Спанчевци,
трета възрастов група (над
20 г.) - Христина Маринова
от Буковец, Калина Костадинова от Малорад и Иванка Зеркова от Синьо бърдо; • Обработен фолклор:
Фолклорна група
при НЧ „Съзнание-1899“ - Типченица и Група
за народни песни
„Росен здравец“
при НЧ „Просвета-1946“ - Долно
Озирово; • Танцови състави - ДТС
„Радост“ - Враца, Танцов състав „Росненица“
при НЧ „Пробуда-1926“ - Липен
и Детска група
за народни хора̀

„Звънче“ при НЧ „Просвета-1935“ - Спанчевци.
Специални награди получиха Група за народни
обичаи при НЧ „Пробуда-1928“ - Крапчене, ДТС
„Радост“ - Враца, инструменталистът Йордан Борисов от Оселна и худ. ръководители на фолклорните
групи от Злидол Кръстю
Стефанов и от Спанчевци
Любомир Гешковски.
За неповторимата атмосфера на празника допринесоха също гайдарите от
Фолклорна формация „Орфикус“ - Смолян, Танцов
състав „Хемус“ - Враца и
народните певци Юри Крумов и Венцислав Пенев.
Аплодисментите на публиката заслужи още талантливата балерина Биляна
Лозанова от Танцова школа
„Маша Илиева“ към ОКИ
Дом на културата „Средец“
- София.

ПЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „БЕЛОКАМЕНИЦА“
Над 400 самодейци - певци, танцьори и инструменталисти, от Северoзападна
България взеха участие в
Петия национален фолклорен фестивал (НФФ) „Белокаменица“, който се проведе на 28 август - Голяма
Богородица по стар стил, в
село Царевец. Организатори на събитието бяха Кметство Царевец, НЧ „Просвета-1928“ и Община Мездра.
„Царевец заслужава да
бъде видян, защото в него
всичко е създадено с много
любов и общи усилия, каза
при откриването на фестивала кметският наместник
на селото Маргарита Петкова. Защото можем да се
гордеем с богатото минало
и културно наследство, с достойни личности, уникална
природа и прекрасни хора.
Вярвам, че всеки един, роден и отрасъл в Царевец, е
силно свързан с него и горд,
че именно оттук започват
неговите корени. Затова
смятам, че никога не трябва да позволяваме да избледняват спомените за нашите
предци, да̀ли и направили
толкова много за Царевец.
Ето защо ние, техните последователи, сме длъжни

Плевен и София.
Сред тях бяха самодейни формации от 11 села от
нашата община
- Брусен, Горна
и Долна Кремена,
Злидол,
Лик, Лютиброд,
Мездра, Оселна, Руска Бела,
Типченица
и
Царевец. А така
също любители
на автентичния
и на обработения фолклор и
на фолклорното
да продължим делото им и
танцово изкуство
да оставим в спомените на от Борован, Буковец, Враца,
нашите деца и внуци едно Долно Озирово, Крапчене,
достойно наследство!“
Приветствия към участниците и зрителите отправиха
също зам.-областният управител Милчо Стефанов и
кметът на Мездра Иван Аспарухов.
В тазгодишното издание на
НФФ „Белокаменица“, който е с конкурсен характер, се
включиха 32 певчески групи, народни хорове, дуети
и танцови състави, както и
15 индивидуални изпълнители от 25 населени места в
областите Враца, Монтана,
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Липен, Малорад, Нивянин,
Оходен, Синьо бърдо, Соколаре, София, Спанчевци и
Сухаче.
Техните изпълнения оцени
жури с председател - Илка
Димитрова, дългогодишен
музикален редактор в БНР, и
членове - Венцислав Пенев,
народен певец, и Геновева
Спасова, худ. ръководител
на Танцов състав „Хемус“ Враца.
С първи награди журито
отличи: • Индивидуални
изпълнители: първа възрастова група (до 13 г.) - Сиана
Стоянова от Злидол и Божидара Красимирова от Мездра; втора възрастов група
(от 14 до 20 г.) - Ния Пет-
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СТАРТИРА РЕМОНТ НА
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
Първият подетап включва
реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 6
214,41 л. м., както и доизграждане и реконструкция
на канализационна мрежа с
обща дължина 500 л. м.
Строително-монтажните
работи по компонент „Водоснабдяване“ обхващат участъци от 21 градски улици,
които са компрометирани
и често аварират - по четири участъка от ул. „Любен
Каравелов“ и „Патриарх
Евтимий“, по три участъка
от ул. „Георги Кирков“ и
„Искър“, по два участъка от
ул. „Ал. Стамболийски“ и
ул. „Дърманско шосе“ и по

един участък от ул. „Сердика“, „Владимир Заимов“,
„Роза“, „Брусенско шосе“,
„Никола Вапцаров“, „Дружба“, „Пейо Яворов“, „Янко
Сакъзов“, „Христо Ботев“,

„Дунав“, „Тракия“, „Стефан
Караджа“, „Пирин“, „Рила“
и „Христо Смирненски“.
В процес на договаряне
между Община Мездра и
„ВиК“ - Враца е подмяна-

та на водопроводите по ул.
„Оборище“, „Добруджа“ и
„Шипка“.
По компонент „Канализация“
инвестиционният
проект предвижда доизграждане на вътрешната
канализационна мрежа по
два участъка от ул. „Георги
Кирков“ и „Патриарх Евтимий“ и по един участък на
ул. „Стефан Стамболов“.
Изпълнител по обособена позиция №2 от проекта
- „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и
строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Мездра“,
е ДЗЗД МЕЗДРА 2020. Договорът е на обща стойност 4
273 617,00 лв. без ДДС.

90 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ЧЕСТВАХА В БРУСЕН
На 10-ата Неделя след Петдесетница, в която Българската православна църква възпоменава едно от най-скръбните
библейски събития - Отсичане
главата на св. Пророк, Предтеча и Кръстител Господен
Йоан, в село Брусен честваха
90 години от основаването на
Народно читалище „Светлина-1931“.
Честването започна с водосвет в храм „Св. Йоан Кръстител“, отслужен от енорийския края на службата отец Пламен
свещеник Пламен Кръстев. В припомни накратко мъченическата смърт на последния
от старозаветните пророци,
прославен от Иисус Христос
като „най-голям между родените от жени“ и благослови
миряните.
По-сетне в двора на детската
градина се състоя тържество.
Приветствия към жителите
и гостите на Брусен отправиха Мария Мишева, секретар-библиотекар на НЧ „Светлина-1931“, кметът на селото
Георги Николов и кметът на
Мездра Иван Аспарухов. Поздравителен адрес поднесе

кметският наместник на с. Царевец Маргарита Петкова. Със
ставане на крака и едноминутно мълчание присъстващите
почетоха паметта на бившите
кметове Иванка Вълкова и
Константин Христов, починали през тази тази година.
На сцената се изявиха Женската певческа група „Детелина“ и Детският танцов състав при НЧ „Светлина-1931“,
подрастващата вокална изпълнителка Ивайла Калинова, младите рецитатори Петър
Комитски и Цветан Михайлов, Танцовите клубове „Мераклии“ от с. Ребърково и от

с. Брусен. Най-възрастният
участник беше 75-годишната
акордеонистка Цветанка Костова, която е родена в сливенското село Боров дол, родителите й са от Згориград, но от
повече от четвърт век живее
в с. Брусен и е ръководител
на Женската певческа група
„Детелина“. Аплодисментите
на публиката заслужи също
шармантната артистка Катя
Тошева, преподавател и хореограф в „Kāya Dance School“,
която пресъздаде магията на
класическите индийски танци.
По случай 90-годишнината
от създаването на НЧ „Светлина-1931“
Читалищното
настоятелство връчи на над
30 дългогодишни читалищни дейци почетни грамоти за
принос в развитието на читалищното дело и за съхраняване на българските традиции и
обичаи. Всички участници в
празничната програма получиха благодарствени грамоти,
а най-малките - детски образователни книжки.

ПРИКЛЮЧИ
ЗАБАВНО ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА
Както всяко нещо си има творчеството на детски пи- се сърди човече”, „Дама” и ходка из античната и средноначало и край, така и тазгодишното „Забавно лято в библиотеката” неусетно измина
в продължение на два месеца, наситени с разнообразни
дейности. Групата участници
непрекъснато се променяше,
но имаше едно хубаво ядро от
деца, които бяха с нас от началото до края.
Проведохме различни занимания в трите основни
направления: „Литературно
пътешествие”, „Арт работилница”, „Познаваме ли историята на България?” Освен
полезни знания и осмисляне
на свободното време, в тези
ваканционни изяви се зародиха нови приятелства между
връсници от трите градски
училища, Враца и София.
Четохме стихове, приказки,
народни песни, откъси от
детски романи, представихме

сатели, споделихме мнения,
писахме приказки и стихове,
нарисувахме рисунки, които
после подредихме в читалнята. Интересно за децата беше
и посещението на изложбата
живопис на художника Върбан Бояджийски, след което
те рисуваха градски пейзажи в
Алеята на кестените.
Гостуваха ни и доброволци
- хора с различни професии,
които се включиха предимно
в заниманията по история.
Благодарим на Светла Дамяновска и Галина Иванова,
експерти в Община Мездра,
на Светла Кръстева, учител
по история, както и на екипа
на Археологически комплекс
„Калето”, който ни посрещна
много гостоприемно.
Предложихме на малките
ни приятели да поиграят игрите от нашето детство - „Не
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„Домино”. Редихме заедно пъзели, гледахме откъси от български исторически филми,
четохме научно-популярните
енциклопедии
„Български
владетели”, „Първа българска
държава”, „Втора българска
държава” и др.
За финал посетихме АК „Калето”, където разгледахме картините на Снежана Петрова и
еспозиционните зали - „Средновековие”,
етнографската
сбирка, сбирката на старинни
оръжия и военни униформи.
Разгледахме също находките,
намерени при археологическите разкопки, както и макета
на крепостта. Децата възприеха много емоционално беседата, изнесена от управителя на
комплекса Маргарита Дамянова и й зададоха множество
въпроси. Нашето пътуване
в историята продължи с раз-

вековна крепост, пренесохме
се назад във времето като поседяхме в прабългарска юрта
и си поговорихме за дългия,
нелек път, който са изминали
нашите предци. Голямо вълнение предизвика и стрелбата
с лък.
Да, това вълшебно лято така
бързо отлетя, но идва богатата на багри и аромати есен, а
книгите очакват своите нови
читатели. Четенето продължава - това неповторимо като
изживяване пътешествие из
душите на поети и писатели
остава като неотменна човешка дейност. Библиотеката
винаги ще бъде ваш приятел,
мъдър и благ, който ви напътства по вашия път в живота.
Само от вас зависи какво, кога
и колко ще вземете от тези
мъдри напътствия.
Павлина Русева

Общинска преброителна комисия - Мездра и отдел
„Статистически изследвания - Враца“ при Териториално
статистическо бюро - Северозапад организираха в края
на м. август еднодневно обучение на всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г.
По време на обучението преброителите и контрольорите бяха запознати със Закона за преброяването, със
съдържанието на преброителните карти, с начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално
внимание беше обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и на указанията за провеждане на Преброяване 2021 в условията на извънредна епидемична обстановка, разработени от Министерство на
здравеопазването.
Преброяване 2021 ще се проведе в периода 7 септември
- 3 октомври на два етапа: първи етап - чрез онлайн електронна преброителна карта от 0.00 часа на 7 септември
до 24.00 часа на 17 септември и втори етап - чрез посещение на домакинствата от преброител от 8.00 часа на 18
септември до 20.00 часа на 3 октомври, вкл. в събота и
неделя. Всички данни за населението и жилищния фонд,
събрани по време на статистическото изследване, ще се
отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.
нар. критичен момент на преброяването.
Преброителите и контрольорите ще се легитимират със
служебна карта, издадена от Националния статистически
институт (НСИ). Гражданите ще могат да проверят кой е
техният преброител на телефоните на НСИ.
За община Мездра са одобрени 81 преброители - 29 от
гр. Мездра и 52-ма от съставните села на общината. Одобрените контрольори са 10, а резервите - 2-ма.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 42
от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане
изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра, председателят
на Oбщински съвет - Mездра кани гражданите на общината, кметове и
кметски наместници на населени места, общински съветници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, както и други
заинтересовани лица, да вземат участие в

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2020 г.

Обсъждането ще се проведе комбинирано, съгласно приетите в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра нови правила за
провеждане на публично обсъждане в условията на извънредни обстоятелства, при следния ред: • Неприсъствено - формулярът за неприсъствено участие в публичното обсъждане е публикуван на официалния сайт
на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/. Хартиен формуляр може да
получите в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на
Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27. • Присъствено - на 14.09.2021
г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Мездра, поетапно с кметовете и кметските наместници на населени места, с представители на
сферата на образованието, социалната сфера и ОбП „Чистота“.
Съгласно чл. 63 от Закона за здравето, обсъждането ще се проведе
при спазване на актуалните към датата на неговото провеждане противоепидемични мерки. Материалите за обсъждането са публикувани на
сайта на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/.
Предоставяне на писмени становища и изразяване на обществено
мнение може да се правят до датата на обсъждането чрез официалната електронна поща на Община Мездра: mezdra@mail.bg, в Център за
услуги и информация на гражданите в сградата на Община Мездра, ул.
„Христо Ботев” №27 и в кметствата на населени места.
ЯНА НИНОВА,
Председател на Общински съвет - Мездра
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Спорт
Хандбал

ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРИМАТА
НАЦИОНАЛИ НА ЛОКО - МЕЗДРА
Кметът на Мездра Иван Аспарухов се срещна с тримата
състезатели на ХК Локомотив, които взеха участие с
националния отбор на България на Европейското първенство по хандбал за младежи
до 19 г. На срещата присъства и техният клубен треньор
Евгени Йоловски.
Шампионатът на стария
континент се проведе от 16
до 22 август във Варна. В
представителния тим на нашата страна бяха включени
пивотът на локомотивци
Божидар Симеонов, десният гард Милен Валентинов
и разпределителят Илиян
Младенов. Те играха във

всички мачове на младите
„лъвчета“, като Симеонов
отбеляза общо 13 точни попадения и намери място в
„Отбора на звездите“ на M19

EHF Championship 2021,
Валентинов вкара 4 гола, а
Младенов - 2.
Аспарухов благодари на
тримата за представянето им
на престижния международен форум и им пожела да
продължават да се развиват,
както на клубно, така и на
национално ниво. Той им
връчи плакет за принос към
общината и поздравителен
адрес.
„Благодаря Ви за неуморния труд, който полагате
ежедневно за утвърждаването на община Мездра като
един от водещите хандбални центрове в България,
за издигане авторитета на
българския хандбал у нас и

в чужбина, пише в поздравителния адрес. С достойното
си представяне на M19 EHF
Championship 2021 Вие още
веднъж показахте, че сте не
само големи спортисти, но
и големи личности. Вашата
всеотдайност в тренировъчния процес и висок спортен
дух на терена са поредното
доказателство, че Мездра по
всяко едно време може да се
гордее със своите спортни
таланти.
Приемете най-искрени благодарности към Вашите треньори и спортни ръководители, които изграждат у Вас
както физически качества,
така и морални добродетели.
Бъдете здрави и успешни! И
амбицирани за нови победи,
продължавайте да разнасяте
спортната слава на община
Мездра на национално и на
международно ниво!“
През новия сезон ХК Локомотив ще участва с два отбора в държавните първенства
и турнири, организирани
от БФХ - мъже в „А“ РХГ
и младежи до 19 г. в Зона
„Витоша“. Шампионатът в
най-горното ниво на българския хандбал ще стартира на
18 септември.
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ЗАВЪРШИ
ПЛУВНО ЛЯТО 2021
Завършиха плувните курсове за ученици от I до
VII клас, които бяха организирани през лятната
ваканция от Община Мездра и от Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). Обучението

се проведе през периода 5 юли - 27 август на басейна в Хотелски комплекс „Долче Вита”. Спортните занимания бяха водени от квалифицираните
инструктори Христо Иванов и Дилян Маринов.
Тазгодишните плувни курсове протекоха в четири смени, всяка с продължителност 10 календарни
дни. В тях се включиха общо 97 ученици от градските СУ „Иван Вазов“, ОУ “Христо Ботев“, ИОУ
„Св. св. Кирил и Методий” и ЦПЛР, както и от София и Видин.
По време на двуседмичното обучение децата усвояваха двата най-популярни стила в плуването кроул и бруст, а по-напредналите - и гръб. В края
на всяка смяна участниците в курса получиха сертификат за постигнати плувни умения - I, II или III
ниво,
Инициативата „Плувно лято” се реализира от
Община Мездра ежегодно от 1999 г. насам. В досегашните 23 издания на курсовете в тях са обхванати повече от 2 300 ученици от начален и от
прогимназиален етап на образование.

БОЖИДАР СИМЕОНОВ:

БЛАГОДАРЯ НА ТРЕНЬОРИТЕ СИ
И НА МОМЧЕТАТА ОТ ОТБОРА
Божидар Симеонов беше
българското откритие на
M19 EHF Championship 2021
във Варна. Състезателят
на ХК Локомотив (Мездра)
получи най-много гласове в
анкетата сред треньорите,
съдиите и официалните лица
на турнира и намери място
в Отбора на звездите на първенството на поста пивот.
Той отбеляза 13 гола в трите
мача, изиграни от националния ни отбор, като в два от
тях беше избран за най-добър
в състава на България. За съжаление, нашият тим не
успя да реализира пълния си
потенциал и завърши на 7-о
място в крайното класиране.

- Щастлив ли си от признанието да бъдеш част от
Отбора на звездите?
- Щастлив съм, да. Искам
да благодаря на всички треньори, с които съм работил
през годините, и на момчетата от отбора, защото без
тях тази награда нямаше да
е при мен.
- Доволен ли си в личен

план от играта си на първенството?
- Като цяло съм доволен от
представянето си, но знам,
че винаги може и по-добре.
- В кой от трите мача смяташ, че игра най-силно?
- Мисля, че най-силно се
представих в двубоя с първенеца на турнира Фарьорските острови (б. а. Божидар
реализира 6 гола в този мач).
- Можеше ли българският тим да се представи подобре?

- Разбира се, че можеше да
се представим по-добре.
- Какво не ни стигна?
- Според мен не ни стигна
времето за подготовка.
- Кой беше твоят фаворит
за титлата във Варна?
- Фарьорските острови
бяха моя фаворит след мача,
който изиграхме с тях. Видях, че са много добре подготвени и в крайна сметка
очакванията ми за техен
триумф се оправдаха.
- Беше част и от отбора
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Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров
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на талантите на първенството. Интересна ли беше
срещата със звездата Ласло Наги?
- Срещата с Ласло Наги
беше много полезна за мен.
Научих доста неща, които
ще ми помогнат в бъдеще
както в хандбала, така и в
живота.
- Бъдещето ти свързано
ли е с хандбалната игра?
- Да, смятам бъдещето ми
да продължи да бъде свързано с хандбалната игра.
Желанието ми е да продължавам да се развивам, с надеждата, че някой ден ще играя на професионално ниво
в чужбина заедно с най-добрите в този спорт.
Източник:
bulgarianhandball.eu

В следващите дни рожденици са:
• Борис Борисов, бивш директор на ПГ по МСС - на 10 септември,
• д-р Дарина Христова, личен лекар - на 10 септември,
• Иван Георгиев-Тениди, бизнесмен - на 10 септември,
• Емил Иванчев, кмет на с. Боденец - на 10 септември,
• Десислава Костова, общински съветник - на 14 септември,
• Цветелина Христова, кметски наместник на с. Очиндол на 15 септември,
• Полк. Ивайло Христов, бивш началник на РПУ - Мездра
- на 15 септември,
• Инж. Розалина Георгиева, директор на Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост
и хуманитарни дейности“ - на 16 септември,
• Христина Стоянова, общински съветник - на 17 септември,
• Гаврил Павлов, адвокат - на 17 септември,
• Иванчо Велчов, бизнесмен - на 18 септември,
• Светла Димитрова, кметски наместник на с. Злидол - на
18 септември,
• Инж. Мирчо Мирчев, общински съветник - на 23 септември.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 7 септември в 11:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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ИЛИЯ НЕНЧЕВ (1896-1978 г.): ОТ ИГНАТИЦА, ПРЕЗ СОФИЯ,
БИТОЛЯ И ОСТРОВ ПЕРСИН, ДО… ЗАБВЕНИЕТО
Наскоро се навършиха 125 години от рождението на Илия Николов Ненчев (1896-1978) - български адвокат, политик и общественик, който е родом от Искърския край. Десетилетия наред неговата личност и дело незаслужено
са потънали в забвение. Следващите редове са опит за частична реабилитация на този голям родолюбец.
Илия Николов Ненчев е роден на 24
юли 1896 г. в с. Игнатица, Врачанско
в семейството на Никола Ненчов, който по това време е общински кмет, и
Пена Вандова.
Дядо му Ненчо Колов (р. 1841) се е
занимавал с търговия и земеделие.
Той е един от първите грамотни хора
в селото, знаел е и турски език. Бил
е заможен, притежавал е множество
имоти в землището на с. Игнатица,
както и в с. Паволче и в гр. Враца.1
Избиран е за член на Врачанския окръжен съвет (1888-1890 г.).
Баща му Никола Ненчов Колов
(1864-1921) също се е занимавал с
търговия и земеделие. Около 1910 г.
отваря пашкулена фабрика в селото,
имал е и кръчма. В края на XIX и в
началото на XX век неколкократно е
избиран за окръжен съветник във Врачанския окръжен съвет.2 Бил е кмет на
с. Игнатица (1892-1900 г. и през 1909
г.). Привърженик е на Либералната
партия (радослависти), от чиято листа
е избран за народен представител в
XVII Обикновено Народно събрание
(1914-1919 г.).
Илия Ненчев завършва гимназия в
София през 1918 г. и право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1922 г. През 1922-1923
г. специализира в Лайпциг, Германия.
Работи като адвокат в родния си край
и в гр. София. Ползва се е с голям
авторитет сред хората от района на
Искърското дефиле.
Апропо, след завършване на гимназиалното си образование взема участие в Първата световна война 19151918 г. Сражава се на Добруджанския
фронт, води си дневник с литературни
записки.3
Илия Ненчев има съществен принос
за въздигането на родното си село
между двете световни войни (19191939 г.), най-вече в просветно и в културно отношение. Почти няма значимо
обществено начинание, в което той да
не участва лично или да не съдейства
за неговия успешен завършек.
По негова инициатива на 19 януари
1919 г. в с. Игнатица е основано Читалище „Пробуда” (сега НЧ „Никола Й.
Вапцаров-1919”), за нуждите на което
баща му отстъпва втория етаж от къщата си. Той е и първият председател
на читалищното настоятелство.
Бил е кмет на родното си село (1922
г.), общински съветник (1922-1934
г.), председател на училищното настоятелство, черковен настоятел. С
неговото активно участие и дарения
през 30-те години на миналия век са
построени училището в махала Габровница (1933 г.) и новата училищна
сграда в с. Игнатица (1933-1935 г.).
Ето как е отразено полагането на
основен камък на игнатишкото училище в излизащия по онова време в
Мездра независим седмичник за просвета, култура и стопанство „Искърски
фаръ”:
„Въ недрата на нашите родни балкани, както презъ Възраждането, има
здрави и скрити сили - четем в статията „Обнадеждваще тържество“, публикувана под псевдонима Лъчезаръ,
зад който най-вероятно стои редакторът на вестника Йордан Кръстев
(1885-1954). Тамъ новото, модерното
и развращающето мъчно навлиза, а
българското, самобитното, традицията здраво се пази. Това подчертава и
затвърдява и тържеството на 1 юний
1933 г., станало въ с. Игнатица при
полагане основенъ камъкъ за нова
училищна сграда.
Това селце е бедно. Имаше сграда
отъ турско, прогнила и грозяща да затрупа децата. Миналата година настоятелството и селяните бяха убедени
тържествено да я съборят. Копаеха
се основите за ново такова. Тамъ е
председателъ на учил. н-ство нар.
представитель Илия Ненчевъ, който
е вложиль благородната амбиция съ
помощта на строителенъ комитетъ и
населението да се построи училище.
Пари липсватъ, но желание за работа

и ентусиазъмъ има у всички.
На 1 юний бе определено да се положи основниятъ камъкъ. Стекоха се
селяните, мъже, жени, деца, всички
учители и учениците отъ прогимназията въ Зверино съ черковен хоръ; учил.
инспектори Владимиръ Симеоновъ и
Йорданъ Кръстевъ, свещ. Стефанъ
Велчевъ и учителятъ Борисъ Петковъ
от Рашково, енор. свещ. Иванъ Василевъ и много други гости. Следъ тържественъ маслосветъ и водосветъ се
прочете отъ председателя Ненчевъ
акта, който направи дълбоко впечатление. Актътъ бе фотографиранъ, за
да се запази на табло и клише.
Следъ влагане акта въ стъкло и въ
основния камъкъ свещ. Стефанъ каза
знаменателни напътствени думи за
доизкарване почнатото дело. Учил.
инспекторъ Йорданъ Кръстевъ, следъ кръстообразно удряне съ чукъ
върху основния камъкъ и произнасяне молитвата „Въ името на Отца“,

музика и громкото „ура“. Виждаше се
какъ селяните държеха на ръце своя
любимъ председатель и бурно го
акламираха.
Това ентусиазирано тържество обнадеждва. То подчертава, че съ добри
водачи може да се работи и че народътъ ни не е лошъ, но е зле воденъ и
развращаванъ.
Първи юний бе денъ, въ който се
вложи тука голямо съдържание. Това,
което стана тукъ, трябва да послужи
за примеръ на мнозина.“4
Впрочем, през 1927 г. Илия Ненчев за пръв път донася в родното си
село… грамофон. „Беше го сложил на
балкона върху една маса в неговия
дом. Грамофонът свиреше, а ние,
няколко деца от училището, стояхме
на улицата, слушахме го и се чудехме
какво ли е пък това чудо - една машина, направена от желязо и така хубаво
да свири разни песни“5 - спомня си
политзатворникът Методи Йорданов

ло като човекъ на делото. С това заслужено е спечелилъ уважението на
всички среди“ - отбелязва в края на
1941 г. в. „Искърски фаръ“.8
А през пролетта на 1943 г., когато
Илия Ненчев подава оставка поради
несъгласие с депортирането на евреите от Вардарска Македония, същото
печатно издание обобщава:
„Като кметъ Илия Ненчевъ достойно
управлява общината и отлично организира обществения животъ въ този
български градъ. Неговата дейностъ
се прехвърли и вънъ от Битоля. Той
работи неуморно и съ рядъкъ ентусиазъмъ въ администрацията и обществения животъ.
Какво направи той?
Организира Битолската градска
община, като я постави на модерни
начала на голяма и образцова община. Той съ тактъ и мъдро управление
привлече въ сътрудничество цялото
битолско гражданство, заедно съ

тор-уредник на вестника е Георги Василев, а в Редакционния комитет влизат
Илия Ненчев, Петър Файтонджиев,
Никола Митев, Тодор Крайничанец, д-р
Борис Светиев, Благой Давков, Христо Гуцов (областен управител), Коста
Църнушанов и Любен Панчев.
При напускането си на поста през
м. май 1943 г. Илия Ненчев отправя
Позив до битолските граждани. Ето
неговият текст:
„До родолюбивото битолско гражданство,
Драги битолски граждани,
Преди повече отъ година и половина азъ дойдохъ при Васъ съ искрено
и голямо желание да вложа всичките
си сили за издигане духовната и материална култура на националната българска крепостъ - Битоля. Въ тежките
и съдбоносни за целия святъ времена
ние съ Васъ преодоляхме много пречки и тежки несгоди. Вие ми дадохте
ценното си съдействие въ всички мои
начинания за преуспяването на града.
Всичко, което беше потребно и което
можеше да се направи, ние съ Васъ го
направихме.
Поради стечение на обстоятелства-

Полагане на основен камък на новото училище в с. Игнатица, 1 юни 1933 г.
произнесе вдъхновена речъ. Очерта
значението на тоя актъ за историята,
пътя ни днес, като културенъ народъ
съ просветата да се възродимъ, посоченъ отъ Кирилъ и Методий и духа
на Ботевъ къмъ българската Голгота.
Подчерта, че народъ не загива и апелира за работа, любовь къмъ родното и запазване духа на ратниците за
свобода.
Учил. инспекторъ Симеоновъ съ
мъдростта на библейски пророкъ изтълкува и посочи примера на Вярата,
Надеждата и Любовта, трите дъщери
на София, които крепятъ и осмислятъ
живота на човекъ въ пътя му за строителството. Говориха все въ същия
духъ гл. у-ль Найденовъ и Б. Петковъ
отъ Рашково. Председателятъ Ненчевъ заяви, че те сега ще слушатъ, а
после, след изграждане сградата, ще
има да говорятъ.
Направи се голяма манифестация
съ музика, знаме и портрета на Кирилъ и Методий, а след това имаше
народна трапеза. Тукъ пръвъ г. Илия
Ненчевъ държа единъ тостъ - слово,
което бихме казали, че може да бъде
блестяща програмна речъ на всеки
общественикъ. Това бе слово на прозрение, на творчество, на честна мисъль, което заразяваше и което намери бурно одобрение. Говориха отново
инспекторите Кръстевъ и Симеоновъ,
които, очертавайки трагедията ни въ
миналото и настоящето, апелираха за
единение и работа. Въ същия духъ говориха свещ. Стефанъ и Б. Петковъ.
Г-нъ Ненчевъ предложи да се почете
паметьта на Ботевъ, което стана съ
ставане на крака. „Живъ е той, живъ
е!“ екна на трапезата. Дадоха се телеграми до Царя и М-ра на просветата.
Прочете се писмо отъ Михаилъ Липовански - Враца за дарение 200 лв.
Д-р Ботушаровъ (б. а. от Елисейна)
предложи да последваме примера,
като записа 500 лв. Започна благородно съревнование, което донесе 10
000-12 000 лв. за новата сграда.
Изпращане гостите стана далече
вънъ отъ селото съ музика и песни.
Когато слънцето бе на заникъ, изъ зигзагите на балканското шосе все още
се чуваше националниятъ химнъ отъ
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(1919-2001), почетен гражданин на
община Мездра за заслуги в обществения живот (1998 г.).
Наред с адвокатската кариера и
разнопосочната обществена дейност,
Илия Ненчев е и изявен политически
деец. Членува в Радикалдемократическата (от 1926 г. Радикалната) партия, в ръководните органи на която е
избиран неколкократно. Два мандата
е окръжен съветник във Врачанския
окръжен съвет, а през периода 19311934 г. е народен представител в XXIII
Обикновено Народно събрание от
парламентарната група на Радикалната партия, на която е и секретар.6
В началото на 40-те години на XX
век е избран и за член на Управителния съвет на Съюза на българските
градове.
През периода на българското
управление на Вардарска и Егейска
Македония, Поморавието и Западна
Тракия (1941-1944 г.) Илия Ненчев е
назначен за кмет на Битоля. Той заема тази ръководна административна
длъжност от 1 ноември 1941 г. до 15
май 1943 г.
„Г-нъ Ненчевъ е стопанинъ и ратникъ за преустройство и издигане на
земледелското стопанство - пише по
повод назначаването му за кмет на
Битоля редакторът на в. „Искърски
фаръ“ Йордан Кръстев. Той е крайно
почтенъ въ своята дейностъ, делови
човекъ и ние вярваме, че отива да
изпълни дълга си къмъ Родината. Битоля - средище и огнище на здравата
българщина, ще може да се гордее съ
новия си кметъ, който оставя добра
работа и спокойствието си, за да се
свърже съ делото на Битоля и България. Пожелаваме му ползотворна
дейностъ!“7
По време на близо двегодишното
си кметуване в новоприсъединените
земи Илия Ненчев се проявява като
изключително добър администратор.
Под негово ръководство са осъществени редица народополезни дела, с
което той си спечелва уважението на
местното население.
„Кметътъ на Битоля Илия Ненчевъ
въ късо време се е проявилъ съ много
инициативи и се е подчерталъ дебе-

първите сътрудници въ общинската
управа, реши няколко капитални въпроси: откупуването на електрическата централа, мелница „Драгоръ“,
приготовляватъ се плановете за градоустройствения планъ на Битоля,
прекара водопроводна мрежа и ангажира държавата въ следните мероприятия - строежи: държавна болница
съ 400 легла, работническа болница,
техническо училище и основно училище въ Ени махле.
Обществена дейностъ: като кметъ на
Битоля организира обществена трибуна - вестникъ „Пелистерско ехо“, който
се регистрира като трибуна на българската кауза и разви голяма културна
дейностъ; организира и „Българо-германско дружество“, гдето да работи
за пълното тържество на правдата
и обединението ни рамо до рамо съ
великите ни съюзници. Всички културни и национални начинания въ града
имаха начело висококултурния кметъ
Илия Ненчевъ. Проведоха се акции:
организиране на изложби, събиране
на помощи за пострадалите германски
войници и на слепите, организиране
„Денъ на книгата“, „Домъ на изкуствата
и печата“ - съ една дума, историческа
Битоля бе издигната на една завидна
висота на градовете въ Обединена
България.“9
Заслужава си да отбележим още, че
по време на кметуването на Ненчев, на
15 и 16 юли 1942 г. в Битоля се провежда Исторически всебългарски юнашки
събор, организиран от Съюза на българските гимнастически дружества
„Юнак” с подкрепата на Битолската
градска община, в който вземат участие представители на юнашки дружества от цяла Обединена България.
По същото време, през 1942 г., в Скопие по инициатива Ненчев е издаден в
тираж 5000 екземпляра албумът-пътеводител „Битоля като стопанско-туристически и исторически център“. Според
неговите думи, „този град трябва да
бъде опознат от българите, за да бъде
обикнат така, както заслужава.“
През този период, от 1 януари 1942
г., започва да излиза седмичникът за
обществени въпроси, култура и информация „Пелистерско ехо“. Редак-

та, аз напускамъ Битоля и това го
върша съ съжаление, защото тукъ ме
свързват много спомени за най-хубави
преживявания и за едно рядко и величаво национално Възраждане.
Азъ бяхъ сподвижникъ за националенъ възходъ, който българската държава постигна съ обединението на този
край и бяхъ свидетелъ на големите
национални възторзи - този толкова
рядъкъ моментъ въ живота на човека които масово тукъ, въ продължение на
цялото ми времеслужене, българите
отъ старите и нови предели на обединеното ни Отечество преживяха.
Азъ споделихъ тези възторзи и напълно ги разбрахъ. Сега, като се разделямъ съ Васъ, желая да направя това
признание. Ето защо Ви благодаря
сърдечно за всички Ваши съчувствия
и за Вашето сътрудничество съ мене
въ тежката, но славна дейностъ презъ
първите дни на свободата.
Прощавайки се съ Васъ, азъ Ви моля
и за въ бъдеще да поддържате свещените Ваши традиции, да не се отказвате отъ Вашите възторзи и национални
пориви, а също така Ви моля да работите неуморно за напредъка на Битоля
и съ още по-топло родолюбие да жертвувате всичко за Негово Величество
Царя - Обединителъ и за щастлива,
свободна и обединена България.
Като ви оставям този заветъ, азъ
считамъ, че съ това завършва изпълнението на моя дългъ докрай.
Да живее България и свободна Битоля!
Досегашенъ кметъ: Илия Николовъ
Ненчевъ.“10
Един завет, който е актуален и днес.
След Деветосептемврийския преврат през 1944 г. Илия Ненчев е репресиран от новата комунистическата
власт. През 1947 г. е изключен от Софийската адвокатска колегия, отнети
са му адвокатските права и за дълъг
период от време не може да практикува своята професия. В началото на
50-те години по донос на свой съселянин (когото преди 9.IX.1944 г. спасява
от смъртна присъда, благодарение на
личното си познанство с Царица Йоанна) е осъден на строг тъмничен затвор
и четири години е политически затвор-

ник в „Българския ГУЛАГ“ - концлагера
на о. Персин, Белене.11
„В съседната килия беше Илия
Николов Ненчев от родното ми село
- радикал, адвокат в София и бивш
депутат в парламента преди 9.IX.1944
г. - спомня си преживяното през 1951
г., докато е в следствения арест на
Врачанския затвор, Методи Йорданов,
който впоследствие лежи 10 години по
политически причини, отново по донос
на свой съселянин. Чувах като го биеха
в съседната килия. Стенеше глухо и
охкаше, докато имаше сили.“12
Повече информация за изпълнения с
перипетии живот на Ненчев след 1944
г. може да ни даде неговият личен архив, който се съхранява в Централния
държавен архив.
Илия Ненчев умира на 18 юли 1978
г., малко преди да навърши 82 г., погребан е в Централния гробищен парк на
гр. София.13
Съпругата му - Крунка Гаврилова
Ненчева, по баща Любичева (18981988) е учителка. Нейният баща Гаврил Любичев, който е син на просветния и обществен деец на българите в
Западните покрайнини свещеник Кирил Любичев (1850-1935), е преселник
от с. Трънска Клисура (дн. с. Клисура,
община Сурдулица, Република Сърбия). Имат три дъщери: д-р Ема Илиева Маринова (1921-2008), стоматолог,
Пенка Илиева Дичева (1927-2020), адвокат, и Маргита Илиева Януш (19291993), преподавател по немски език и
преводач.14
За съжаление, въпреки огромните си
заслуги към развитието на с. Игнатица
и на Искърския край, днес, 125 години
след неговото рождение почти нищо в
родното село на Илия Ненчев (освен
една снимка в читалището) не напомня
за него. Нещо повече: десетилетия наред неговото име и дело тънат в забрава. Една несправедливост, която сме
длъжни да поправим - поне частично.
Защото, както казва българският писател, журналист и преводач Стоян Коледаров, „народ, който не тачи своето
славно минало и великите си будители,
е обречен на упадък и забвение“.
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