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СТАРТИРА РЕКОНСТРУКЦИЯТА
НА ПЛОЩАДА В ЗВЕРИНО
Със символична „първа копка“ официално стартираха
строително-монтажните работи по Проект „Изграждане на
паркоустрояване и благоустрояване централното площадно
пространство, кв. 73 по плана
на с. Зверино”. Той се реализира със средства в размер на
610 000 лв., отпуснати като
допълнителен трансфер по
бюджета на Община Мездра за
2020 г. с Постановление №360/
10.12.2020 г. на Министерския
съвет.
На церемонията присъстваха кметът на Мездра Иван
Аспарухов, председателят на
Общинския съвет Яна Нинова,
зам.-кметът на общината инж.
Николинка Кътовска, кметът
на Зверино Стоян Петров, проектантът на обекта арх. Петър
Червеняшки, представителите на изпълнителя на обекта
ДЗЗД „Зверино - 2021“ Цветан

Александров и Мирослав Захариев, собственикът на Туристически комплекс „Дядо
Йоцо гледа“ Огнян Петров и
др.
„Малцина знаят колко трудности съпътстват един инвестиционен проект, каза преди
церемонията Иван Аспарухов.

Хубавите работи стават бавно и, разбира се, с усилията
на много хора. Радвам се, че
най-после този проект, който е
изготвен още през 2014 г., става реалност. Няма по-голямо
удовлетворение за един архитект от това да види, че проектът, който е сътворил, вече се
реализира на практика. Да си
пожелаем да претворим това
произведение на г-н Червеняшки в едно прекрасно място
в най-голямото село в нашата
община. За да може Зверино да
се сдобие с ново, облагородено
пространство, което действително да се превърне в център
на селото, какъвто то заслужава!“
Проектът предвижда изграждане на три функционални
зони на централния площад в
Зверино. В най-високата зона
- „централния площад“, ще
бъдат обособени паркинг за
леки автомобили и централно
площадно пространство с декоративна настилка. Съществуващата автоспирка ще бъде
изместена в югоизточната част
на площада, като е предвиден
и „джоб“ за автобусите. В централната ос на площада ще има
стълби за връзка с втората зона
- тази за социални контакти.
В нея е предвиден форум със
сцена и седящи места, разположени амфитеатрално. В ос, ус-

поредна на подпорните стени,
ще бъде изграден Мемориал
на загиналите във войните за
национално освобождение и
обединение. Монументът ще
представлява полукръг с малък
обелиск и каменни блокове с
имената на героите. За хората с
увреждания ще бъде осигурена достъпна среда чрез рампа
с тактилна настилка и парапет.
Около форума е предвидено
декоративно осветление.
Най-ниската, рекреационната
зона, близо до река Искър, ще
бъде с най-богато озеленяване.
Връзката със съседната зона
ще става чрез съществуващо
стълбище и рампа за хора с
увреждания. Алейната мрежа
ще бъде организирана така, че
да осигури всички възможни
връзки. В центъра ще има кът
за почивка с дървена пергола и
кът с фонтанка.
Изпълнител на обекта е ДЗЗД
„Зверино - 2021“, партньори в
което са строителните фирми
„ИСИ БИЛД“ ЕООД - с. Врачеш и „ЛКС“ ООД - гр. Мездра. Строителният надзор се
осъществява от „ДММ - Дизайн“ ЕООД - гр. Плевен. Договорът е на общата стойност
малко над 600 хил. лв. с ДДС, а
срокът за неговото изпълнение
- 150 календарни дни от датата
на откриване на строителната
площадка - 07.09.2021 г.

(Моравица).
Общият брой на осмокласниците
е 118: 52-ма в СУ „Иван Вазов“, 39 в
ПГ „Алеко Константинов“, 18 в ПГ по
МСС и 9 в СУ „Св. Климент Охридски“ (Зверино). Дванайсетокласниците, който напролет ще завършат
своето средно образование, са 84:
53-ма в СУ „Иван Вазов“, по 16 в ПГ
„Алеко Константинов“ и в СУ „Св.
Климент Охридски“ (Зверино) и 12 в
ПГ по МСС.
В най-голямото училище в общината - СУ „Иван Вазов“, новата учебна
година беше открита с празнична
програма, подготвена от възпитани-

ци на учебното заведение. Гости на
тържеството бяха кметът на Мездра
Иван Аспарухов и Даринка Христова,
ст. експерт по организация на средното образование в РУО - Враца.
По традиция първият школски звънец призова в класните стаи най-напред първокласниците, водени от
своите класни ръководители Венета
Чобова и Борислава Иванчева.
По случай първия учебен ден
Община Мездра подари на всички
140 първокласници илюстрованата
книжка „Приказки за първолака“ с
лично послание от кмета Иван Аспарухов.

140 ПЪРВОЛАЦИ ПРЕКРАЧИХА
ЗА ПРЪВ ПЪТ ШКОЛСКИЯ ПРАГ
1 497 ученици, разпределени в
84 паралелки от I до XII клас, ще се
обучават и възпитават през учебната 2021/2022 година в 7-те училища
на територията на община Мездра.
Спрямо миналата година в класните
стаи влязоха 12 подрастващи повече.
Разпределението на учениците по
учебни заведения е следното: СУ
„Иван Вазов“ - 473 (2020/2021 - 469),
ОУ „Христо Ботев“ - 350 (367), ОУ

„Св. св. Кирил и Методий“ - 263 (254),
СУ „Св. Климент Охридски“ (Зверино) - 174 (177), ПГ „Алеко Константинов“ - 146 (129), ПГ по МСС - 74 (71)
и ОУ „Васил Кънчов“ (Моравица) - 17
(18).
Първокласниците са 140, което е
с 29 повече в сравнение с м. г.: 57 в
ОУ „Христо Ботев“, 37 в ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“, 33 в СУ „Иван Вазов“, 12 в СУ „Св. Климент Охридски“
(Зверино) и 1 в ОУ „Васил Кънчов“
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ЦЕНА: 0,40 лв.

ЗАДГРАНИЧНИ ИЗЯВИ
НА ТАНЦЬОРИТЕ
След двегодишно прекъсване поради световната пандемия от
Covid-19 Ансамбъл „Мездра“ и Детски танцов състав „Мездренче“ възобновиха своите задгранични изяви. В края на август и
началото на септември те взеха участие в два международни
фолклорни фестивала в Турция. В първия от тях - Фестивал на
културата и изкуството на Милас Орен, който се проведе в гр.
Милас, Ансамбъл „Мездра“ заслужи аплодисментите на публиката с тракийски танц „Гроздана“, а ДТС „Мездренче“ - с „Джиновски танц“ и „Копаница“.

По време на едноседмичната си визита в югоизточната ни
съседка мездренските танцьори участваха и в VIII фестивал на
народните танци на Дидим в популярния едноименен курорт
на брега на Егейско море. Освен представители на страната
домакин и на България, в него се включиха състави от Босна
и Херцеговина, Грузия, Иран и Северна Македония. Ансамбъл
„Мездра“ и ДТС „Мездренче“ имаха по едно сценично изпълнение, съответно на танците „Гроздана“ и „Джиновски танц“.

От 10 до 15 септември Ансамбъл „Мездра“ представи България в 36-ото издание на Международния фолклорен фестивал
Sciampitta in Tour 2021, който се проведе в гр. Куарту Сант‘Eлена
на остров Сардиния, Италия. В него взеха участие фолклорни
състави от България, Италия, Румъния и Унгария.
„По регламент фестивалът е с оркестър на живо, поясни художественият ръководител и хореограф на Ансамбъл „Мездра“
Мирослав Аспарухов. Нашата група включваше 27 танцьори и
4-ма музиканти. Имахме три концертни изяви в Куарту Сант‘Eлена и по една в Маракалагонис, Карбония и Муравeра. Изпълнихме шест танца от различни фолклорни области - северняшките
„По гроздобер“ и „Гергьовден“, тракийските „Копаница“ и „Гроздана“ и шопските „Граовска задявка“ и „Шопска сюита“.

От 25 септември до 3 октомври Ансамбъл „Мездра“ ще вземе
участие в 15-ия Балкански фестивал на народните танци и култура, който ще се проведе в Измир, Турция. На този фестивал
нашите танцьори ще имат повече от 10 концертни изяви, отново
с музика на живо.
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Събития

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ
Община Мездра стартира изпълнението на Проект „Патронажна грижа+
в община Мездра“, който
се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския
социален фонд.
По направление 1 „Патронажна грижа” минималният
брой потребители, получаващи патронажна услуга,
определен за община Мездра, е 90. Целева група по
проекта са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други
уязвими групи, вкл. лица
поставени под карантина
във връзка с Covid-19, лица
от рисковите групи за заразяване с Covid-19.
Чрез изпълнението на
проекта ще се осигури продължаване на подкрепата
по осигуряване на почасо-

ви мобилни интегрирани
здравно-социални услуги
в домове на лицата, като
доставка на храна, хранителни продукти и продукти
от първа необходимост, вкл.
лекарства, заплащане на
битови сметки, заявяване и
получаване на неотложни
административни и битови
услуги в рамките до 2 часа
на ден, но не всеки ден. За
реализирането на тези услуги ще бъдат назначени 11

домашни помощници, медицинска сестра, психолог,
шофьор и диспечер, които
ще извършват предоставяне
на мобилните интегрирани
социално-здравни услуги.
По направление 2 „Превенция на Covid-19 в социалните услуги, делегирани
от държавата дейности“
определеният индикативен
брой потребители в социални услуги за община Мездра
е 76, настанени в 6 социал-

ни услуги от резидентен
тип за деца и младежи с
увреждания, в т. ч. ЦНСТ 1,
2 и 3, Преходно жилище, Защитено жилище 1 и 2, обособени в Комплекс социални услуги за деца и лица с
увреждания (КСУДЛУ), и в
една специализирана институция за предоставяне на
социалната услуга „Дом за
стари хора“. Дейностите по
проекта са пряко свързани с
опазване здравето както на
ползвателите на социалните
услуги, делегирани от държавата дейности, така и на
служителите на тези услуги.
За подпомагане на служителите на КСУДЛУ и на Дома
за стари хора, с цел въвеждане на мерки за дезинфекция, ще бъдат назначени 13
хигиенисти.
Проектът е на обща стойност 435 244,88 лв., а срокът за неговото изпълнение
- 14 месеца, от 12.08.2021 г.
до 12.10.2022 г.
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ДЕНЯТ НА
СЪЕДИНЕНИЕТО
С ритуал по издигане на знамената и празнична програма на 6 септември
отбелязахме 136-ата годишнина от Съединението на Княжество България
и Източна Румелия. Тържеството започна с издигане на националния флаг
и на знамената на Община Мездра и на Европейския съюз.

„6 септември 1885 г. е една паметна историческа дата, която винаги трябва да честваме, защото това е финалът на мечтата на българския народ
да бъде обединен, заяви в словото си кметът на Мездра Иван Аспарухов.
Но и да си си зададем въпроса: Обединението на територии - Съединение
ли е на хората? За съжаление, този идеал все още не сме го постигнали.
И сега е най-доброто време, когато можем да разберем това. Защото обединението на територии, Съединението на мечти, единението в това да
има просперираща България още стои пред нас и ние го усещаме и днес.
Днес, когато управлява Егото, когато Аз-ът е взел връх над Ние, разбираме, че този идеал е оставен и за нас. А, може би, и за нашите деца. Защото
ние сме тези, които искаме да живеем по-добре. Ние сме тези, които искаме да имаме по-добро образование, по-качествено здравеопазване, да
има отново взаимодействие и взаимопомощ между хората.
Убеден съм, че рано или късно това ще се случи и ние сме на прага на
този вододел. Затова днес, на тази свещена дата, когато отбелязваме 136
години от Съединението на България, искам да ви пожелая здраве и ние
да победим - ние, които искаме да имаме благоденстваща, просперираща
България! Честит празник!“

БДЖ НАЗНАЧИ НА РАБОТА ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ
ОТ ДУАЛНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Благодарение на доброто сътрудничество между
„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и ПГ по МСС
- гр. Мездра учениците от
първия випуск в специализираната паралелка по
специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия
„Електротехник”, вече са
назначени на трудови договори в Локомотивно депо
- Мездра, съобщиха от националната железопътна
компания.
Осигуряването на трудова заетост на завършилите средно образование е
част от дуалната форма на
обучение, след като през
миналата учебна година
те преминаха практическо
обучение в дружеството по
производствена практика.
Специалността
„Елек-

трообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник”, е в
списъка със защитените
от държавата специалности от професии, за които
е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара
на труда. Записалите тази
специалност възпитаници
на гимназията могат да се
възползват и от стипен-

диантски програми, които
„БДЖ - Пътнически превози” предлага, възможности
за преквалификация след
дипломирането за други
правоспособности и продължаващо обучение във
висшите училища.
Мездра е основен железопътен център за Северна
България и в тази връзка
БДЖ се стреми към реали-

зирането на бъдещо сътрудничество с професионални
гимназии в област Враца.
Идеята е след придобиването на квалификация да бъде
предоставена възможност
за намиране на свободни
работни места в сферата на
железопътния транспорт на
бъдещи специалисти.
Осигуряването на качествено обучение на своите
служители и създаването
на бъдещи професионални кадри в железопътния
транспорт е една от приоритетните задачи на ръководството на „БДЖ - Пътнически превози”. Дружеството
подкрепя професионалното
обучение и образование на
ученици, като по този начин
се изгражда здрава основа за успешно развитие на
БДЖ като бъдещ потенциален работодател.

НАД 450 УЯЗВИМИ ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА
ЩЕ ПОЛУЧАТ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
кг, а тричленните и по-гоВ изпълнение на Оперативна програма за храни
и/или основно материално
подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещи се лица, от 20 септември Българският Червен
кръст (БЧК) започна в Общинския център за социални услуги и дейности раздаването на индивидуални
пакети с хранителни продукти на правоимащи лица и
семейства.
С тях ще бъдат подпомогнати 459 уязвими лица и семейства от гр. Мездра - 377
едночленни и двучленни и
82 тричленни и по-големи

семейства. Раздаването на
пакетите на правоимащите
лица в съставните села на
общината ще стане по график от 12 октомври до 12
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ноември.
Едночленните и двучленните семейства ще получат
по един малък хранителен
пакет с общо тегло 17.540

лемите семейства - по един
голям хранителен пакет с
общо тегло 27.690 кг. Всеки
пакет съдържа 17 вида хранителни продукти: брашно,
захар, олио, ориз, леща,
спагети, лютеница, конфитюр, както и 9 вида консерви: зелен фасул, домати,
грах, зрял боб, гювеч, говеждо месо, говежди кюфтета, пиле фрикасе и риба.
Списъците на подлежащите за подпомагане лица се
изготвят и предоставят на
БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и
Управляващ орган на Оперативната програма.

За празничната атмосфера допринесоха патриотичният марш „Боят настана“, изпълнен от мажоретния състав при Център за подкрепа за личностно развитие, народните песни „Прочула се мома Неделя“ и „Калинчице, девойчице“ в изпълнение на Фолклорна група при НЧ „Съзнание-1899“
- с. Типченица и тракийският танц „Копаница“, представен от Детски танцов състав „Мездренче“ при НЧ „Просвета 1925“.

Обява

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
1. Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) - Мездра, с

адрес гр. Мездра, ул. „Иван Вазов“ №2, ет. 2, обявява публичен
търг с тайно наддаване за продажба на следната движима вещ:
лек автомобил „Опел Корса“, с регистрационен №С 3871 НК,
рама W0L0XCF6846069377, двигател №Z10XEP19CR0652, бензинов, находящ се в с. Косталево, община Враца. Начална тръжна
цена - 200 лв.
2. Време и място за провеждане на търга: на 05.10.2021 г. от
11:00 ч. в ДСП - Мездра, кабинет №202 (гр. Мездра, ул. „Иван Вазов“ №2, ет. 2), със задължително присъствие на кандидатите или
на упълномощени от тях лица.
3. Условия за участие в търга: в търга могат да участват физически или юридически лица.
4. Размер на депозита за участие в търга: 10% от първоначалната тръжна цена - 20 лв. Депозитът се заплаща в брой, в български
лева, на касата на ДСП - Мездра всеки работен ден от 9:00 ч. на
23.09.2021 г. до 17:30 ч. на 04.10.2021 г.
5. Място и срок за закупуване на тръжна документация: в ДСП
- Мездра (гр. Мездра, ул. „Иван Вазов“ №2, ет. 2), старши счетоводител, от 9:00 ч. на 23.09.2021 г. до 17:30 ч. на 04.10.2021 г. Цена
на комплект тръжни документи - 10 лв. с ДДС.
6. Оглед на обекта: Всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.
7. Място и срок за подаване на документи: документи за участие
в търга и писмени предложения се подават в запечатан плик пред
комисията по търга в деня и часа, определени за начало на търга.
8. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг - на 13.10.2021 г. от 11:00 ч., при същите условия.
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Спорт

ДЕЦАТА НА БОТЕВ - ВРАЦА СПЕЧЕЛИХА
ШЕСТИЯ МЕМОРИАЛ „СЕМКО ГОРАНОВ”

Детският тим на ПФК Ботев 1921 - Враца стана победител в Шестия футболен
турнир за деца Мемориал
„Семко Горанов“, който се
проведе в Мездра ден след
85-ата годишнина от рождението на известния състезател и треньор от близкото
минало. Младите врачани
триумфираха за трети път в
турнира след 2018 и 2020 г.
Организатори на спортната
проява бяха Община Мездра
и ОФК Локомотив.

то участниците и зрителите
почетоха с аплодисменти
паметта на патрона на турнира, който си отиде от този
свят преди 10 години.
Мемориал „Семко Горанов 2021“ се проведе във
формат „Футбол 9“ по системата на преките елиминации. В първата среща ПФК
Ботев 1921 се наложи над
ОФК Локомотив с 2:1 след
изпълнение на дузпи (в редовното време 0:0). Точни
за момчетата на треньора

Атлетик с 3:0 (Теослав
Божидаров - 2, Цветелин
Истратиев) и спечелиха
турнира. На трето място се
нареди ОФК Локомотив,
който в двубоя за бронзовите медали срази ФК Балкан 1929 с 4:1 (Константин
Христов, Цветомир Караиванов, Михаил Карашлийски, Владимир Георгиев;
Мариян Марков).
Класиралите се на първите три места бяха наградени
с купи, медали и грамоти,

(ДФК Атлетик), за най-добър защитник - Марчело
Атанасов (ОФК Локомотив), а за най-добър играч
- Виктор Павлов (ПФК Ботев 1921). Специалната награда за феърплей заслужи
Мариян Марков (ФК Балкан 1929).
Наградите на призьорите връчиха зам.-кметът на
Мездра Нели Минева, председателят на Областния съвет на БФС Милен Бельов,
председателят на УС на

В тазгодишното издание
на мемориалния турнир взеха участие четири клубни
формации - момчета, родени след 1 януари 2010 г.,
с общо 62-ма състезатели,
представители на футболни
клубове от Северозапада, в
които Семко Горанов (19362011 г.) е бил наставник през
дългогодишна си треньорска кариера. При откриване-

Лукан Луканов при изпълнението на дузпите бяха
Велислав Иванов и Виктор
Павлов, а за домакините,
наставник на които е Стоян
Стоянов - Михаил Карашлийски. В другия полуфинал ДФК Атлетик - Козлодуй елиминира с 2:0 ФК
Балкан 1929 - Ботевград.
На финала децата на ПФК
Ботев 1921 победиха ДФК

осигурени от Община Мездра и от дъщерите на Семко
Горанов Галина и Татяна.
Всички отбори получиха
и по две футболни топки,
осигурени от Областния
съвет на БФС - Враца.
Голмайстор на турнира стана Теослав Божидаров (ПФК Ботев 1921),
за най-добър вратар беше
определен Марко Цибров

ОФК Локомотив Цанко Цанев, бившият зам.-председател на Народното събрание Явор Хайтов, Галина
и Татяна Горанови, старши
треньорът на мъжкия отбор Николай Нинов, дългогодишният състезател и
треньор в клуба Валентин
Пешунов и членът на УС
на ОФК Локомотив Андриян Димитров.

Редактор: Мирослав Гетов
Обществена редколегия: Кирил Радовенски, Павлина
Русева, Рени Митева, Светла Дамяновска, Тодорка Василева
Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров
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БАЛКАНИАДА
ПО ПОЛУМАРАТОН
Двама
наши
атлети
представиха България на
10. Балкански шампионат по полумаратон (10th
Balkan Half Marathon
Championships) от календара на Асоциацията на
балканските атлетически
федерации (АБАФ). Първенството на полуострова
се проведе на 12 септември
в Битоля, Северна Македония, паралелно с третото издание на шосейния
пробег „Trcaj Be 2021“.
В конкуренцията на атлети от 9 балкански държави Албания, България, Гърция, Косово, Румъния, Северна
Македония, Сърбия, Турция и Хърватска, мездренчанинът Йоло Николов финишира пети при мъжете. 37-годишният състезател на АК Орхание - Ботевград пробяга дистанция от 21.0975 км за 1:07:38 ч. Това е само с
14 стотни по-слабо от неговото най-добро постижение
през сезона в тази дисциплина - 1:07:24 ч., регистрирано на Националния шампионат по полумаратон в Стара
Загора и с 46 стотни по-слабо от личното му постижение - 1:06:52 ч., от Световното първенство в Кардиф,
Уелс през 2016 г.
Добро бягане направи и неговият възпитаник Мирослав Спасов, който завърши осми. 26-годишният състезател на СК Атлет - Мездра спря хронометъра на
1:11:16 ч. - резултат, който е с около 2 секунди по-слаб
от неговото върхово постижение в бягането на 21 км 1:09:24 ч., от тазгодишния Национален шампионат по
полумаратон.
СК Атлет - Мездра има две отличия от Балканските шампионати по полумаратон, които се провеждат
ежегодно от 2012 г. насам. През 2018 г. Иво Балабанов
стана вицешампион на полуострова при мъжете на
първенството в Сараево, Босна и Херцеговина с време
1:08:03 ч., а миналата година Милица Мирчева спечели бронзов медал при жените на шампионата в Загреб,
Хърватска с време 1:13:59 ч. През 2019 г. в Киев, Украйна Иво Балабанов завърши пети с 1:07:40 ч., а през 2013
г. в Орадя, Румъния Йоло Николов се нареди четвърти
с 1:07:57 ч.

В следващите дни рожденици са:
• инж. Катя Рашкова, бивш гл. инженер на Община Мездра, на 24 септември;
• Иван Владимиров, музикант - на 24 септември,
• Асен Янкулов, кметски наместник на с. Старо село - на
25 септември,
• Иво Костов, кмет на с. Игнатица - на 25 септември,
• Д-р Галина Лещарска, директор на ЦСМП - Враца - на
26 септември,
• Мария Йотова, директор на ПГ по МСС - на 27 септември,
• Роман Иванов, кметски наместник на с. Ослен Криводол
- на 30 септември,
• Лили Коловска, педагог - на 1 октомври,
• Георги Митев, треньор по лека атлетика - на 2 октомври,
75 г.,
• Светла Кръстева, педагог - на 3 октомври,
• Боян Григоров, бизнесмен - на 5 октомври,
• Цеко Марински, кметски наместник на с. Кален - на 5
октомври,
• Огнян Петров, бизнесмен - на 7 октомври,
• Румен Серафимов, кмет на с. Долна Кремена - на 7 октомври,
• Петко Къчовски, кметски наместник на с. Цаконица - на
7 октомври.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 20 септември в 11:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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Култура и История
Рецензия

„ПОСЛЕДНАТА ПРОЛЕТ
НА ВИШНИТЕ“

Роденият в Мездра писател и журналист
Георги Апостолов е издал една изумителна
книга - сборника с разкази „Последната пролет на вишните“. Той в завършил „Икономическа социология” във ВИИ „Карл Маркс”.
Работил е като журналист във вестниците
„Вечерни новини”, „Работническо дело”,
„Дума“, „Новинар” и др. Издал е повече от
25 книги. Под наслова „Демократически
сказания” читателите са се срещнали с четири негови книги, посветени на живота ни
по време на „Прехода”. Най-популярни сред
тях са „И си рече Бай Онзи” и „Съседът на
звездите”. Другите са разкази, пътеписи,
краеведски хроники, исторически очерци.
Основна тема в творчеството му е съдбата на обикновения човек в годините на
„демокрацията”. Освен трите си деца, има
награди за очерци, репортажи, разкази и
фейлетони. Това е първата му добросърдечна шега, последвана от несекващ хумор
в „Последната пролет на вишните“, която я прави интересна за четене.
На корицата й са изобразени клонки с омайните цветове на цъфнало
вишнево дърво, което предизвиква радост и надежда за здраве и наслада със
зрелите си плодове. „Тези истории са от самия живот, такъв, какъвто е бил
някога или го живеем сега и тук”, пояснява авторът. В своя отзив за книгата ще
се спра само на две от всичките 24 истории, като ви уверявам, драги читатели,
че от нейните страници лъха спокоен и добронамерен тон, блика естествен,
непринуден и доброжелателен хумор, без авторът да изпуска от погледа си
и онези, които са нечестни, недобросъвестни, корумпирани и злоупотребяват
с доверие ни.
ГЕРГЬОВСКОТО АГНЕ
Без печено агне на Гергьовден не може - си казаха Професора и Даскала.
Не може и без колач на агнето, какъвто е известният Киро. Ето го и
него, солидно пийнал. Той веднага се заема с изпълнение на „професионалното“ си задължение. Едва задържайки се на крака, не успява да резне
ваклата шия на горкото агне, препъва се и пада окървавен по гръб през
дръвника. Изправя се да смъкне кожата от тялото на агнето, провесено
на ченгел за дране. Краката му не го удържат и той, прегърнал нещастната жертва, още по-окървавен се завърта с нея в странен, зловещ танц. В
този момент се чува пронизителен женски писък:
- Убиха ми човека, хора, помооощ, човека ми убихааааа - надава тревожен
вик пронизителният глас на Кировица. Тя стои насред улицата, скубе си
косите и крясъкът й надминава далеч пределите не само на махалата, но
и на цялото село. Пред портата рязко спира бяла кола със син буркан и
категоричен надпис - полиция. Кировица продължава да крещи как са затрили човека й. В този момент злополучният колач Киро скача на близкото,
обърнато с дъното нагоре, буре, оттам на покрива на обора и за секунди
се покатерва на къщата, а оттам на билото на покрива. Възсяда го и
предупреждава:
- А тръгнете, а скочих, да се свършва тоя проклет цигански живот...
В двора става невъобразима суматоха. Надошли са много близки на Киро,
негови познати, любопитни. Следват взаимни упреци за вина, съмнения,
закани.
Изяснява се, че няма извършено престъпление и полицейската кола отминава за адреса, където е повикана, тук се е спряла случайно, пътьом.
Хаосът в двора продължава още дълго.
На другия ден празничната трапеза бива сложена в манастира за празнуване на Гергьовден...
СКЪПИЧКО НИ ИЗЛИЗАТ ЧЕРЕШИТЕ, БРАТЧЕД
Викам аз Данчо и Попето, качваме се на Запорожието и газ, та на могилата. А там едни череши, като лъснали, червени, ама червени, та чак черни.
Аз кво да прая? Апнах кое що, ама нали ти казвам, братчед, не съм по
черешите. А те ядоха, та се издуха като плондери, като балони, като бременни магарици издуха тумбаци и айде, вика Аязмото, да си одиме.
- Ама сладки черешите, майка му стара - вика Попето и се гали по корема, га че любеници гали.
- Да идем да пийнем по една вода - вика Аязмото - на Веяната чешма.
Ама чешма да видиш. Като шурнали ония зопове, като се лее оная студена букова вода, абе то да ти е кеф да я гледаш, да я слушаш и да пиеш.
Като се лепнаха Попето, Данчо и Аязмото, та се напиха хубаво и тумбаците им тръгнаха пред тех като на кметски наместник шкембето на
циганска сватба.
По едно време Аязмото се взе в канафката. Спира и бегом у гората.
- Ааа черешите и водата му дадоа зор, вика Попето, ама дорде рече и
Данчо го измести, та отиде да прави компания на Аязмото.
Таман се наканиха тия, тръгнахме и малко по - надолу Попето даде заявка за спиране. Айде, оп и той у гората. А яз като стоим, гледам Запорожието тръгва, ама тръгва, ти казвам и набира, набира скорост, и я по него.
Изпуснала ръчната спирачка. И както се беше засилило из нанадолнището
- баам, право у оранжерията на Пенчо, тряяс и стъклата, винкели, ламарини, колци, домати, краставици заедно със Запорожието всичко това се
изтресе из двора и се спре пред терасата на Пенчо...
Та стана една, кво да ти разправям.
И не, щеш ли, и полиция. На Аязмото за неправилно паркиране - 50 лева,
за пътно произшествие - 200 лева.
- А за другите щети си се оправяйте в съда - рече, трясна вратата и се
изнесе синият буркан.
Като сметна Пеньо, излезоха, че Аязмото му дължи 150 кила домати,
30 кила краставици, колци, стъкла, найлон, масраф - иде някъде към 600
лева, биля... То целото село разправя, де, за случилото. Иначе череши има,
еле па сега, като са узрели, лъщят и сладки, сладки... Само заобикаляй Веяната чешма, водата й е хубава, студена, сладка, ама и тя с черешите
скъпичко излиза....
***
Освен тези две истории, в сборника са поместени разказите „На другио
свет, че почекат, още ми са играе“, „Доцентът Ждоди и неговият асистент
Дометиян“, „Собствениците на Магистралата“, „Вятърът на подсъдимата
скамейка“, „Касапска балада“, „Кралицата на техните сънища“, „Началникът
на Ветровете“, „Животът между два турски сериала“, „Обяд за превъзходителства“, „Осеменителят на дивата круша“, „Страданията на стария Вертер“,
„Ролята на бабите в журналистиката и историята днес“, „Нощен риболов“,
„Професорът и нощта“, „Спомен за стринка“, „Малка мастичка по залез“, „Кораб с мечти в платната“, „И никой не влезе в стаята на генерала“, „Изповеди
от миналия век: „Проклятието на колелото“, „Да верваш ли, да не верваш ли“
и „Властта е скрита у човека“.
Съветвам ви да прочетете тези истории - ще останете повече от доволни.
Уверявам ви!
Д-р Герго Цонков
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XIII ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ТИПЧЕНИЦА ПЕЕ“
В началото на м. септември в
Типченица се проведе 13-ото издание на Фолклорния фестивал
„Типченица пее“. Той се организира ежегодно от 2006 г. насам, с
изключение на 2007-а, 2008-а и
2020 г., от Кметство Типченица и
НЧ „Съзнание-1899“, с подкрепата на Община Мездра. Събитието е включено от Министерство на културата в съвместната
инициатива на Съвета на Европа
и на Европейския съюз „Европейски дни на наследството”
(European Heritage Days).
Фестът беше открит с рецитал на патриотични стихове и с
поднасяне на венци и цветя пред

Ботевград, Бяла Слатина, Козлодуй, Борован, Вършец, Монтана, София и община Добричка.
Те се съревноваваха в три категории: „Хорове и певчески групи“, „Танцови състави и формации“ и „Индивидуални/ дуетни
изпълнения“. Техните сценични
изяви оцени жури в състав: Йоанна Аспарухова, Тони Яшова и
Пламена Минчева. В конкурсната програма на „Типченица пее
2021” се изявиха 45 самодейни
колективи от 26 населени места в Северозападна, Западна и
Североизточна България: 18 народни хорове и певчески групи, танцов състав „Росненица“ при
8 танцови състави и 19 дуети и НЧ „Пробуда-1926“ - с. Липен,
втора награда - Детски танцов
състав „Радост“ и Школа по народни танци при ЦПЛР „Център
за работа с деца“ - гр. Враца,
а трета награда Танцов клуб
„Зора“ при НЧ „Св. Иван Рилски-1922“ - с. Мрамор.
В категорията „Индивидуални/ дуетни изпълнения“ бяха
отличени Елена Катранкьовска
от НЧ „Подем-1928“ - с. Руска
Бела, Маргарита Александрова
от НЧ „Просвета-1897“ - с. Долна Кремена, и Александра Асенова от НЧ „Отец Паисий-2008“
- кв. Кулата.
Поощрителни награди получиха Детска група за народни

войнишкия паметник в центъра
на селото. С едноминутно мълчание присъстващите уважиха
паметта на 57-те типченци, загинали във войните за национално
освобождение и обединение на
България.
В тазгодишното издание на
„Типченица пее“, което беше с
конкурсен характер, взеха участие близо 500 самодейци - певци,
танцьори и инструменталисти,
от областите Враца, Монтана,
София и Добрич, представители на общините Мездра, Враца,

индивидуални изпълнители.
В категорията „Хорови и певчески групи” първа награда заслужи Група за народни песни
„Китка“ при НЧ „Просвета
1935“ - с. Спанчевци. Нейни
подгласници станаха Група за
народни песни „Росен здравец“
при НЧ „Просвета-1946“ - с.
Долно Озирово и Фолклорна
група „Куленски напеви“ при
НЧ „Отец Паисий-2008“ - кв.
Кулата.
При танцовите състави и формации първа награда спечели

хора̀ „Звънче“ при НЧ „Просвета-1935“ - с. Спанчевци, Група
за народно пеене при НЧ „Искра-1945“ - с. Врачанци, Смесена фолклорна група „Росна
китка“ при НЧ „Подем 1928“ - с.
Руска Бела, , Мелани Костова от
НЧ „Просвета-1925“ - с. Ребърково и Огнян Бориславов от НЧ
„Отец Паисий-2008“ - кв. Кулата.
За фолклорния празник допринесоха също гост изпълнителите
на фестивала - родопският гайдар Манол Ташков от Девин,
народната певица Гергана Чолакова, ДТС „Мездренче“ и Ансамбъл „Мездра”, Фолклорна
формация „ФолкРеактор”, Симоне Маркова и Оркестър „Славяни” - Стара Загора.

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ АЛМАНАХ „ЕСКУС-II“
По случай 20-годишнината
от създаването на Литературен клуб „Христо Ботев” при
Народно читалище „Просвета
1925” - гр. Мездра в началото на
месец септември 2021 г. излезе
от печат Алманах „Ескус-ІІ” сборник с литературни произведения на творци от община
Мездра. Съставител на сборника е Светла Дамяновска, а в
редакционната колегия влизат
Валентин Вълчев, Мирослав
Гетов и Тодорка Василева. Алманахът излиза с финансовата
подкрепа на Община Мездра
под щемпела на Издателство
„Медиа груп“ - Враца.
Алманах „Ескус-II” включва
75 литературни творби - 47
поетични и 28 прозаични,
структурирани в два раздела „Поезия“ и „Проза“. Със свои
произведения в мерена и немерена реч в него са представени
25 местни автори - Адриана
Панайотова, Валентин Вълчев, Виолета Генова, Д-р Герго
Цонков, Дарина Цветкова, Дилян Добрев, Емилия Гарван-

ска, Иван Алексиев, Иванка
Начева, Иван Цветков, Калин
Топалски, Кирил Радовенски,
Красимир Стефанов, Любомир Минковски, Мирослав Гетов, Надежда Нинова, Невяна
Серафимова, Павлина Русева,
Пенко Ценов, Рени Митева,
Росица Петрова, Светла Дамяновска, Тодорка Василева,
Цветко Стеев и Цецка Тодорова.
Съдържанието на сборника
допълва предговорът „Литературната група в община
Мездра - път през годините“
от Светла Дамяновска, председател на Литературен клуб
„Христо Ботев“. За корица на
книгата е използвана репродукция на картината „Ритлите“ на художника Любомир
Минковски.
Премиерата на Алманах
„Ескус-II” ще се състои на 1
октомври - Ден на поезията
в България и Международен
ден на музиката, в Археологически комплекс „Калето” в гр.
Мездра.
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