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ОБЩИНАТА ПОДПОМОГНА ФИНАНСОВО
СЕМЕЙСТВАТА НА 77 НОВОРОДЕНИ ДЕЦА
Еднократна
финансова
помощ в размер от 100 до
700 лв. е изплатила през
миналата година Община
Мездра на 77 семейства при
раждане на дете. 54 от тях са
подпомогнати с по 350 лв. за
първо дете, 21 - с по 300 лв.
за второ дете и 1 - със 100 лв.
за трето дете. Едно семейство е получило еднократна
помощ от 700 лв. за новородени близнаци.
Общата сума, която е изплатена през 2021 г. на правоимащи лица, е в размер на
26 000 лв. Целевите сред- съвет, с което е приет бюства са отпуснати в изпъл- джетът на Община Мездра
нение на Решение №254/ за миналата година.
25.02.2021 г. на Общинския Условията за отпускане

на еднократната финансова
помощ са две: поне един от
родителите да има настоящ
и постоянен адрес на тери-

торията на община Мездра
една година преди раждането на детето и двамата
родители да имат минимум
средно образование.
Мярката беше въведена
преди 14 години, с цел да се
насърчи раждаемостта и да
се подпомогнат семействата
при отглеждането на новородени. Средствата за финансовото й обезпечаване се
залагат ежегодно в общинския бюджет.
През периода 2008-2021
г. Община Мездра е подпомогнала общо 1 677 семейства, за което от местната
хазна са изплатени 533 600
лв.

ЦЕНА: 0,40 лв.

РЕМОНТИРАТ ЧЕРЕПИШКИЯ МАНАСТИР
С ДАРЕНИЯ ОТ СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ
Седем фирми от община Мездра се отзоваха на молбата,
отправена от игумена на Черепишкия манастир „Успение
Богородично“ архимандрит Йоаникий, да подпомогнат
ремонта на светата обител. Това са „Техкерамик-М“ АД,
„Хемус-М“ АД, „ЛКС“ ООД, „Тениди“ ЕООД и „Консорциум Хидрострой Груп“ ООД - гр. Мездра, ЕТ „Йордан
Величков-Влади“ - с. Зверино и „Пламен Йорданов-71“
ЕООД - с. Оселна.
Една част от тях дариха парични средства, а останалите - строителни, ВиК-а и други материали и оборудване,
с които ще бъде обновена цялостно хотелската част за поклонници в манастирския комплекс. Дарителската акция е
осъществена със съдействието на Община Мездра.

ЖЕСТ НА УВАЖЕНИЕ КЪМ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИТЕ
По традиция на 21 януари
Община Мездра и Българският червен кръст (БЧК)
поздравиха екипа на Акушеро-гинекологичното отделение в Многопрофилната болница за активно
лечение в града по случай
Деня на родилната помощ,
популярен като Бабинден.
Зам.-кметът „Икономическо развитие, социални
и хуманитарни дейности“
Нели Минева връчи на началника на отделението д-р
Владимир Цеков поздравителен адрес от кмета на
общината Иван Аспарухов,
а председателят на Общинския съвет на БЧК Наталия
Христова-Горанова подари
на всички акушер-гинеколози от името на червенокръстката организация сак-

сийни цветя.
„Приемете нашата огромна благодарност и уважение за грижите, които полагате ежедневно за появата
на нов живот, за сбъдването
на най-съкровената мечта
за всяко едно семейство
- да имат дете, се казва в
поздравителния адрес. Благодарим Ви за неуморния
труд, професионализъм и
отговорно отношение, които проявявате за опазване
здравето на родилките и на
техните новородени деца.
Бъдете здрави и все така
отдадени на благородната
си мисия да дарявате радост, щастие и надежда.
Убеден съм, че Ви очакват още много мигове на
удовлетвореност от добре
свършената работа, високо

обществено доверие и признателни пациенти. Честит
празник!“
Д-р Цеков благодари от
името на своите колеги на
Община Мездра и на БЧК
за оказания жест на уважение.

През миналата година в
АГО на МБАЛ - Мездра са
се родили 113 деца, а от началото на тази година новородените са 7 - 4 момченца
и 3 момиченца. Последното
от тях е проплакало в навечерието на Бабинден.

43
ГРАЖДАНСКИ БРАКА СА СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ 2021 г.
43 граждански брака са сключени през 2021 г. в община Мездра - това показва справката от общинския отдел „Гражданска
регистрация и административно обслужване“ (ГРАО). 41 от
тях са сключени в гр. Мездра и по един в Кметство Зверино и
в Кметство Царевец.
За сравнение: през 2020 г. бракосъчетанията са били 36, през
2019 г. - 51, а през 2018 г. - 55. През последните десет години
(2012-2021 г.) под венчило са минали общо 452 брачни двойки.
Макар и рядко, не липсват и смесени бракове. През миналата година брачен съюз с жители на община Мездра са сключили две чужденки - една рускиня и една гъркиня. Повечето
бракосъчетания са извършени в Ритуалната зала на Община
Мездра, а едно - в Археологически комплекс „Калето“. От началото на тази година сключените граждански брака са два.
Новородените в община Мездра през 2021 г. са 119. Спрямо
по-миналата година те са 36 по-малко, а спрямо 2019 г. - с 15
по-малко.
Починалите жители на гр. Мездра през миналата година са
264, през 2020 г. - 192, а през 2019 г. - 177.
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Снимка: Борис Кръстев
В знак на благодарност игуменът на манастирa архимандрит Йоаникий изпрати благодарствени писма на изпълнителните директори и на управителите на фирмите
спомоществователи инж. д-р Васил Христов, Андреас
Испиридис, Мирослав Захариев, Иван Иванов, Борис Костов, Йордан Величков и Пламен Йорданов.
„Благодарим Ви, че сте част от благородните и достойни
хора, които откликнаха на нуждите ни в тези изключително трудни времена, се казва в благодарственото писмо.
Приемете моите най-искрени благодарности за направеното от Вас безвъзмездно дарение към Черепишкия манастир „Св. Успение Богородично“. Благодарим Ви за Вашето добротворчество, което, включено достойно в общото
дело, помогна за това манастирът да покрие най-належащите си нужди.
Благословена е ръката, която дарява, защото, дарявайки,
изпълняваме Христовата заповед за любов към Бога и на
дело потвърждаваме в нас преумножената Христова любов към ближния.
Бог да благослови всяко Ваше добро начинание! Да дари
духовно и телесно здраве на Вас и на Вашите близки!“,
пише в заключение Негово Високопреподобие.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА
ВЕСТНИК „МЕЗДРА XXI ВЕК“!

Годишен абонамент - 10 лева,
за едно полугодие - 5 лв.
за три месеца - 2.50 лв.
Абонирането става в Център за
услуги и информация на гражданите при Община Мездра (гр.
Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27),
партерен етаж!
За контакти:
тел. 0897 830 395 и 0889 47 07 07.
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Събития

СТОПИХМЕ СЕ С ОЩЕ БЛИЗО 450 ДУШИ
Единственото населено място в общината с
положителен прираст през 2021 г. е Ребърково
19 946 физически лица имат
постоянен адрес в община Мездра към 15.01.2022 г. Това показват данните от Националния регистър на населението на Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО). Лицата, чийто
постоянен и настоящ адрес са
в същото населено място, са 16
163. Към 31.12.2020 г. адресно
регистрираните с постоянен адрес в община Мездра са били 20
394. Тоест, през миналата година
населението на общината е намаляло с 448-ма души.
За гр. Мездра данните са: 11
312 лица с постоянен адрес в
града към 15.12.2021 г., при 11
546 към 31.12.2020 г., отрицателен прираст - 234 души. Лица
с постоянен и настоящ адрес в
същото населено място в края на
миналата година - 8 947.

Тази негативна демографска
тенденция се наблюдава в почти
всички от 28-те населени места
в община Мездра. Най-много,
след гр. Мездра, е намаляло
населението на най-голямото село в общината - Зверино:
1 537 лица с постоянен адрес
към 15.12.2021 г., при 1 565 към
31.12.2020 г. (-28).
Следват: Игнатица - 481 души
към 15.12.2021 г. (-20), Моравица
- 663 (-12), Лик - 229 (-11), Горна
Кремена - 385 и Лютиброд - 255
(-9), Долна Кремена - 479 и Типченица - 298 (-8), Боденец - 544 и
Елисейна - 326 (-7), Брусен - 423,
Очиндол - 106 и Цаконица - 33
(-5), Крапец - 352, Лютидол - 138
и Старо село - 72 (-4), Дърманци
- 336, Злидол - 80, Крета - 214 и
Царевец - 256 (-3), Върбешница 281 и Руска Бела - 282 (-2), Горна
Бешовица - 94 и Кален - 58 (-1).

Само в две села адресно регистрираните с постоянен адрес
остават непроменена величина:
Оселна - 395 и Ослен Криводол - 86. Единственото населено
място в общината с положителен
прираст през миналата година е
Ребърково - 286 жители (+5).
Ако погледнем по-назад във
времето, през последните около
три десетилетия населението
на община Мездра се е стопило
с малко над 9 хил. души: 28 987
при преброяването на 04.12.1992
г., при 19 946 към 15.01.2022 г.

Тоест, налице е отрицателен прираст от 9 041 души. За гр. Мездра
данните са: 13 006 (1992 г.) и 11
312 към 15.12.2021 г. (-1 694).
Още по-драстично е намалението спрямо „върховата“ в
демографско отношение 1985 г.
При последното преброяване на
населението в страната преди
демократичните промени през
1989 г. община Мездра е имала
31 023 жители, което е с 11 077
повече спрямо 15.02.2022 г., а
гр. Мездра - 13 709 жители (- 2
397).

МКБППМН
ПРИЕ ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА
СИ
Местната комисия за борба
телен надзор над 94 деца с
срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)
към Община Мездра прие
отчета за своята дейност през
2021 г. „През отчетния период
са разгледани 9 възпитателни
дела за противообществени
прояви, извършени от малолетни или непълнолетни
лица, пише в отчета, изготвен
от секретаря на комисията
Силвия Петкова. Всичките
са образувани по преписки
на Районна прокуратура Мездра. Участниците в тях
са 11 деца, от които две момичета.“ За сравнение: през
2020 г. също са разгледани 9
възпитателни дела, но с 12
малолетни или непълнолетни
правонарушители, през 2019
г. броят на възпитателните
дела е 17 с 21 правонарушители, а през 2018 г. - 26 с 39
правонарушители.
„Положителен резултат от
превантивната работа на ко-

мисията е и фактът, че през
м. г. има извършени само
две кражби, се отбелязва
още в отчета. Другите противообществени прояви са
една лека телесна повреда,
два случая на управление
на МПС без свидетелство за
правоспособност и 4 случая
на унищожаване и повреждане на чужда собственост или
обществено имущество.“
През 2021 г. са консултира-

ни 67 деца с асоциално поведение, 36 от които малолетни
и 31 непълнолетни. Съгласно
Методиката за оценка на риска от повторно извършване
на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни лица са изготвени
285 карти за оценка на риска,
спрямо 87 през 2020 г. и 83
през 2019 г.
Обществените възпитатели са осъществили възпита-

наложена възпитателна мярка по Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и над деца,
предложени от директорите на училища в общината.
В комисията са постъпили
6 сигнала за деца, които са
жертви или са в риск от насилие. Всички са разгледани,
съставени са протоколи и
са предприети съответните
мерки от отдел „Закрила на
детето“.
Реализирани са 10 превантивни програми, в които са
обхванати 1 071 малолетни
и непълнолетни и са проведени 5 анкетни проучвания с
участието на 376 деца. Организиран е и един обучителен
семинар на тема: „Работа с
деца в риск и психотропни
вещества“ с лектор Валентин
Минков от Превантивно-информационен център по зависимости - Плевен.

ШЕСТИ
ЧИТАЛИЩЕН КОНКУРС „ГЕОРГИтекст,ТОДОРОВ”
Народно читалище „Проне по-дълъг от 5 стан-

света 1925“ - гр. Мездра
обявява Шести читалищен
конкурс в памет на Георги
Тодоров (1928-2001 г.) - дългогодишен учител по български език и литература в
община Мездра, училищен
инспектор, журналист, писател, краевед и читалищен
деец.
Регламент: Право на участие в конкурса имат всички
жители на община Мездра,
които са навършили пълнолетие, включително ученици
от XI и XII клас.
Раздели:
I. Поезия - приема се по 1
(едно) непубликувано стихотворение от автор;
II. Художествена проза приема се по 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг
от 3 стандартни машинописни страници;
III. Краезнание - приема
се по 1 (един) непубликуван
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дартни машинописни страници.
Срок за подаване на творбите: до 15 април 2022 г.
Текстовете могат да бъдат
подадени по един от следните начини:
• по пощата на адрес: гр.
Мездра 3100, ул. „Просвета“
№2, НЧ „Просвета 1925-Мездра“ (за читалищния конкурс
„Георги Тодоров“);
• на място в читалището, при Моника Петкова,
секретар на НЧ „Просвета
1925-Мездра”,
•
или
на
e-mail:
prosveta_1925@mail.bg
Награден фонд: В трите
раздела ще бъде връчена по
една парична награда, а всички автори ще получат грамота
за участие в конкурса.
Резултатите от конкурса ще
бъдат отчетени на 21 април
2022 г. в НЧ „Просвета 1925“
- гр. Мездра.
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ЗАПОЧНА ДАНЪЧНА
КАМПАНИЯ 2022
Община Мездра уведомява данъчно задължените

лица, че вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни средства за 2022 г.
Съгласно Закона за местните данъци и такси за т. г. са
определени следните срокове за заплащане на:
1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: I вноска - до 30 юни, II вноска - до 31 октомври.
Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват
отстъпка от 5 на сто.
2. Данък върху моторните превозни средства: I
вноска - до 30 юни, II вноска - до 31 октомври. Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто.
3. Патентен данък:
Физическо лице, включително едноличен търговец,
което извършва патентни дейности, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности. Лицата подават данъчна декларация по образец, в която
декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите
на започване на дейността след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността.
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва: за първото тримесечие - до 31 януари, за второто
тримесечие - от 1 февруари до 30 април, за третото тримесечие - от 1 май до 31 юли, за четвъртото тримесечие
- от 1 август до 31 октомври. Лицата, които са подали
декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили
пълния размер на данъка, ползват отстъпка от 5 на сто.
4. Данък върху таксиметров превоз на пътници внася се преди получаване на издаденото разрешение
по Закона за автомобилните превози.
Задълженията си за местни данъци и такси може да
платите по един от следните начини:
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ - клон Мездра, IBAN
BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код
на вид плащане: 44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници, 44 21 00 - данък
недвижими имоти, 44 23 00 - данък моторни превозни
средства, 44 24 00 - такса битови отпадъци, 44 28 00 туристически данък.
• на касите на Община Мездра в Център за информация и услуги на гражданите, вкл. чрез ПОС устройство,
• на касите на „Български пощи“,
• в офисите на „Изипей“ (EasyPay),
• в „Обединена българска банка“ (ОББ),
• в Банка „ДСК“,
• в Кметствата по населени места.

КЪМПИНГЪТ КРАЙ ШАБЛА
ПРИЕМА РЕЗЕРВАЦИИ
Започна приемът на резервации за ползване на места в

Къмпинг „Мездра“ край гр. Шабла на Северното Черноморие. Съгласно измененията и допълненията в Наредба
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Мездра, приети с Решение №396/ 21.12.2021 г. на Общинския съвет,
цените и таксите за ползване на места в Къмпинг „Мездра“ (за една нощувка), са актуализирани, както следва:
• В дървено бунгало - 10 лв. на човек,
• В масивно бунгало - 15 лв. на човек,
• Ползване на палатка, кемпер или каравана - 10 лв. на
човек;
• Настаняване на кемпер, каравана или палатка - 10 лв.
на брой: настаняване на кемпер, каравана или палатка
през активния летен сезон от 01.06 до 01.10 - 10 лв. на
бр., настаняване на кемпер, каравана или палатка през
неактивния летен сезон от 01.10 до 31.05 - 50 лв. на месец на бр;
• За паркомясто - 10 лв./бр.;
• Децата до 10 г. са освободени от такса.
Къмпинг „Мездра“, който е общинска собственост,
разполага с леглова база от 43 места. Предлага настаняване в три масивни бунгала, две от които имат самостоятелен санитарен възел, баня с топла вода и хладилник.
Почивната база допълват 12 дървени бунгала - 9 с по
две легла и 3 с по три легла. Летуващите в тях ползват
две общи бани и тоалетни, които също са ремонтирани.
За удобство на летуващите къмпингът предлага паркинг. Има обособено място за разполагане на кемпери,
каравани и палатки. За тях са предвидени отделен санитарен възел, ток и външни мивки.
Телефони за резервации: 0885 430 216, 0884 309 633 и
0885 832 734.
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Спорт

ЛОКО (МЕЗДРА) ЗАПОЧНА
ЗИМНАТА СИ ПОДГОТОВКА
С едноразови тренировки на градския стадион на
10 януари ОФК Локомотив
(Мездра) започна своята
зимна подготовка. На този
етап групата включва 21
футболисти. Сред тях са 9
нови попълнения: вратарят
Ивайло Върганов (33 г.),
защитниците Стефан Стефанов (24 г.) и Красимир
Ангелов (19 г.), халфовете
Светослав Валериев (33
г.), Браиан Асенов (28 г.) и
Кристиян Иванов (20 г.), нападателите Валдемар Асенов (27 г.), Алекс Иванов
(20 г.) и Иван Аспарухов (17
г.).
Върганов пази за последно на Дреновец, Стефанов,
Валериев и братята Асенови играха през есента в
ОФК Бдин 1923 (Видин),
Ангелов идва от Витоша
(Бистрица), Кристиян и
Алекс Иванови са юноши
на Ботев (Враца), а Аспарухов е възпитаник на ДЮШ
на Лудогорец (Разград),
като през миналия сезон
обличаше екипа на Славия
U19. След продължителна
контузия в отбора се завръща опитният бранител Явор
Янков (30 г.), който първоначално ще тренира на облекчен режим.

„Целта ни е да изградим
един боеспособен отбор,
който да играе привлекателен футбол и да радва нашите привърженици, сподели новият старши треньор
на „железничарите“ Диан
Попов. Предвид скромния
точков актив, който тимът
има през есенния полусезон, няма как да очакваме
чудеса. Реалистичната цел,
която си поставяме, е през
пролетта да се изкачим

поне четири места по-нагоре в класирането.“
Зимната подготовка на
Локо (Мездра) ще протече
изцяло при домашни условия. „Червено-черните“
ще изиграят пет контролни
срещи, всичките на собствен терен. В първата те победиха Левски (Чепинци)
с 3:1 (гомайстори: Браиан
Асенов, Валдемар Асенов
и Светослав Бонев), а във
втората се наложиха над

Дреновец с 1:0 (Генади Петров). Останалите проверки са на 29 януари с Ботев
II (Враца), на 5 февруари
с ОФК Бдин 1923 (Видин)
и на 12 февруари с Чавдар
(Етрополе).
Шампионатът в Северозападната Трета лига ще
бъде подновен на 19 февруари. В първия пролетен кръг ОФК Локомотив
(Мездра) приема ОФК Павликени.

МИЛИЦА МИРЧЕВА В ТОП 20 НА МАРАТОНА В ХЮСТЪН
Най-добрата българска атлетка в бяганията на дълги
разстояния Милица Мирчева откри годината с участие
в 50-ото, юбилейно издание
на Chevron Houston Marathon
2022. Шосейното състезание, което се проведе на 16
януари в Хюстън, САЩ, е с
етикет „Елит“ по класификацията на Международната
асоциация на лекоатлетическите федерации (IAAF).
В конкуренцията на 2 324
атлетки от цял свят, при
доста студено и ветровито
време, 27-годишната състезателка на СК Атлет (Мездра) пробяга класическата
дистанция от 42.195 км за
2:37:47 ч., което й отреди
19-о място в крайното класиране. Това е четвърти резултат при жените в историята
на тази дисциплина у нас,
който е само с 2:44 мин. послаб от личното постижение
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СКРЪБНA ВЕСТ
На 19 януари 2022 г. на 75-годишна възраст почина

Инж. НАЙДЕН
НИКОЛОВ
ХРИСТОВ

- дългогодишен директор на Завода за контактни елементи в с. Зверино, община Мездра.
***
Найден Христов е роден на 16 април 1946 г.
в с. Очиндол, Врачанско.
Основното си образование завършва в с. Зверино, а средно - в Политехническа гимназия „Димитър Благоев“ - Мездра и в
Техникум по минна и рудна промишленост и металургия „Христо Ботев” - Перник.
След отбиване на военната си служба започва работа като технолог в Завод за контактни елементи
- с. Зверино. Впоследствие е майстор по производство, началник на отдел и директор. Като специалист в предприятието се дипломира във Висшия
химикотехнологичен институт - Бургас, специалност „Силикати“. Дългогодишен изпълнителен
директор е на акционерните дружества „ИНКОМС
- Контактни елементи“ АД и „Контактни елементи-99“ АД. Известен период е кмет на с. Зверино.
Развива активна литературна дейност. Членува в Литературната група при ОНЧ „Васил Коларов“ - Мездра, Литературния кабинет при Дома
на транспортните работници - София, Художествено-творчески клуб „Ковачница“ - Игнатица и
Художествено-творчески клуб „Факел“ - Зверино.
Автор е на стихосбирките „Камъче и капка“ (2017
г.) и „Песни край реката“ (2022 г.).
Семеен е, има двама синове и три внучки.
***
Община Мездра изказва съболезнования на близките и роднините на починалия!
Отиде си един добър, трудолюбив и честен човек,
който има съществен принос за икономическия
възход и културно развитие на с. Зверино. Човек,
който се ползваше със заслужено уважение в обществото.
Поклон пред светлата му памет!

В следващите дни рожденици са:
• Цветан Марковски, почетен член на НЧ „Просвета 1925“ на 31 януари, 85 г.,
• Цветко Лалов, ръководител на „ОЗК” - Враца - на 31 януари,
70 г.,
• Д-р Антоанета Станкова, личен лекар - на 1 февруари,
• Йоло Николов, лекоатлет и треньор - на 4 февруари, 38 г.,
• Десислава Драганова, гл. експерт „Местни приходи“ в Община Мездра - на 5 февруари,
• Георги Дизов, общественик - на 5 февруари,
• Цветан Генков, футболист - на 8 февруари, 38 г.
• Антония Ганева, музикален педагог - на 9 февруари,
• Евтим Евтимов, прокурор - на 9 февруари, 59 г.,
• Тошо Цондашки, бивш кмет на с. Царевец, на 10 февруари,
85 г.,
• Д-р Цветко Христов, кардиолог - на 10 февруари.

ФОТОЕСКИЗ

(PB) на Милица 2:35:03 ч., регистрирано в края на
миналата година
на Софийския
маратон и на 2:45
мин. от националния рекорд на
Галина Горанова,
поставен също
в Хюстън през
1996 г.

През първата половина от
дистанцията Мирчева, чийто
личен треньор е Йоло Николов, се движеше под графика
на националния рекорд, във
втората половина изпита известни затруднения и намали
темпото, но в крайна сметка
финишира в Топ 20.
Победителка при дамите
стана 37-годишната представителка на домакините Кей-
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ра Д‘Амато с време 2:19:12
ч., която подобри с 24 секунди 15-годишния рекорд на
Щатите в тази дисциплина
(2:19:36 ч.), поставен от Дийна Кастор на Лондонския
маратон през 2006 г. Втора
и трета, на около 2 км след
победителката, с еднакво
време - 2:29:08 ч., завършиха
Алис Райт (Великобритания)
и Маги Монтоя (САЩ).

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 24 януари в 11:00 ч.

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

С ЛЮБОВ КЪМ БЪЛГАРИЯ

Наскоро излезе от печат книгата
на Виолета Генова „Защото обичам
България“ (Издателство „БГ-Принт“
- Враца, 2021 г.). Тя е издадена със спомоществователството на Община
Мездра и включва 40 разкази за деца и
възрастни, очерци и есета.
Както подчертава самата
авторка, книгата е посветена на нейните близки - съпруга й Любен Генов
(1930-2020 г.), дъщеря й Лилия и зет
й Красимир, сина й Емил и снахата
Камелия, на внучките Виктория, Теодора и Лилия и на техните съпрузи
Тихомир и Христо, както и на правнучките Калина и Мирея. „На всички казвам: Обичам ви много и
ви желая от все сърце и душа радост, щастие и дълъг живот“,
споделя в заключение Виолета Генова.
Предлагаме Ви предговора към книгата от нейния редактор Кирил Радовенски.

ЗА РАЗМИСЪЛ И ПОУКА

Петнадесет години след като
издаде първата си поетична книга
„Мила моя, мамо“, посветена изцяло на децата, нашата съгражданка
Виолета Генова, издаде и втора.
Тя е озаглавена „Защото обичам
България“ и в нея са събрани
разкази не само за деца, но и за
възрастни. Има и няколко очерци,
които са печатани преди години в
общинския вестник, за хора, живели и работили в Мездра.
Книгата завършва със запомнящи се есета, от които читателят
има какво да научи и да се поучи.
Разбира се, книгата на Виолета
Генова не може да мери ръст с класиката, а и това е далеч от намеренията и възможностите на авторката, но достойнството на написаното
е, че е истина и - по-важното! - че е изстрадано.
Авторката ни поднася четивото непретенциозно, разказва най-обикновени случки от живота и бита ни, разказва за игрите на децата, за
отговорността и безотговорността на възрастните, за проблемите на
нашето съвремие.
Разказва всичко това умело и без натрапчивост, а всъщност, когато
го прочетеш, оставаш с усещането, че си преоткрил теми, за които си
знаел отпреди, но не си им обръщал внимание. Именно това те провокира да се замислиш.
И отново, и отново да си задаваш въпросите за възпитанието на децата, за взаимоотношенията между възрастните, за моралните проблеми на времето, в което живеем.
Такива мисли предизвикват и разказите, и есетата, отпечатани в
книгата, сред които с особено звучене се отличават „Чуждото свое не
става“, „Бобчето на Вики“, „На гости на баба Виолета“, „Котето на Вики“,
„Един щастлив ден“, „Пътуване във влака“, „Кафе с цигара“,, „Момини
сълзи“, „Бедността не е порок“, „На екскурзия в Абсурдания“ и почти
всички останали.
Достойнствата на тази книга са, че хем леко се чете, хем предизвиква
размисли след прочитането й. Авторката не поднася наготово изводите
и поуките, а оставя читателя сам да стигне до тях.
И още нещо. Макар и икономист по образование, Виолета Генова със
своето творчество доказва, че носи поетична душа, в която човешките
проблеми отекват с особена сила. А то е присъщо на чувствителните
хора. Тя е сред тях. Доказват го перото й и изписаните страници на
книгата, която непременно трябва да прочетете.
Кирил Радовенски

ОСМОМАРТЕНСКИ КОНКУРСИ
Уважаеми поетеси и художнички,
Община Мездра обявява 19-ото издание на традиционните конкурси: „ЖЕНАТА - МАЙКА И ЛЮБИМА” - за поезия, и „ЖЕНИТЕ В ИЗКУСТВОТО” - за
произведения на изобразителното изкуство, посветени на
Международния ден на жената - 8 март.
Право на участие в тях (с до 3 броя произведения) имат
всички авторки от община Мездра, навършили 18 години. Конкурсите са явни. Творбите се приемат в Община
Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27), стая 304,
Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно наследство и
религиозни дейности“.
Краен срок за предаване на произведенията: 18 февруари 2022 г. - за стихове и 25 февруари 2022 г. - за произведения на изобразителното изкуство (малък формат,
оформени и рамкирани).
Отчитането на двата конкурса ще стане на 7 март 2022
г. (понеделник) от 17:30 часа в Заседателната зала на
Община Мездра, където ще бъде открита изложба и ще
прозвучи рецитал на участничките.
Отличените авторки ще получат награди.
Поради пандемичната обстановка в страната са възможни промени при провеждане на финалния етап на конкурсите. При невъзможност да се осъществи награждаването
в присъствена форма, организаторите ще се свържат с победителите, за да си получат наградите.
За допълнителна информация: тел. 0885 98 32 83.
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ВРАЧАНСКИЯТ ВЛАДИКА
БЛАГОСЛОВИ МИРЯНИТЕ

Множество
богомолци
се събраха на Ивановден в
енорийския храм „Св. вмчк
Георги Победоносец“ в гр.
Мездра, за да вземат молитвено участие в Архиерейската света литургия, отслужена
от Врачанския митрополит
Григорий по повод големия
християнски празник Събор
на св. пророк Йоан Кръстител и Предтеча Господен
(Ивановден) в съслужие със
свещеници от епархията.
По традиция сред дошлите
да се черкуват бяха и доста
именици, сред които бяха
кметът на общината Иван

Аспарухов и бизнесмените Иван Георгиев-Тениди и
Иванчо Велчов. За празничната атмосфера допринесоха черковни песнопения,
групово произнасяне на
„Символът на вярата“ и на
Господнята молитва „Отче
наш“.
В края на литургията митрополит Григорий припомни житието на Св. Йоан
Кръстител и отправи архипастирски благослов към
миряните, който завърши с
думите: „Св. Йоан Кръстител ни призовава към пока- здраво в истините на Светояние, призовава ни да стоим то Православие, да не приемаме различни лъжеучения,
както и ни призовава да не
отстъпваме пред никой тогава, когато трябва да изповядваме своята вяра в Иисуса Христа. И затова днес,
когато честваме паметта на
този голям Божий угодник,
трябва с особено усърдие да
отправим своите молитви
към Всеподателя Бога, който по застъпничеството на
Св. Йоан да ни милва и спасява. Нека Св. Йоан Кръстител да бъде приносител на
нашите моления към Божия
престол, да бъде наш пази-

тел тук, на земята, и предводител по пътя към Царството Божие. Нека да не ни
изоставя никога и винаги
да ни наставлява и води по
пътя към Вечността!“
По случай Ивановден кметът Иван Аспарухов дари на
Негово Високопреосвещенство от името на местното
па̀ство старинна дърворезбована рапида с изображение на Св. Дух, която символизира присъствието на
ангелските сили над Тялото
и Кръвта Христови. Ценният дар е предоставен безвъзмездно на храма от художника Евгени Кучков.

КРАСИН КРЪСТЕВ ПОДРЕДИ ИЗЛОЖБА „МИНИАТЮРИ“
В навечерието на Богоявленските празници дългогодишният служител в Районно управление „Полиция“
Красин Кръстев подреди в
Община Мездра изложба
„Миниатюри“. Експозицията
включва десет изящни макети на старинни възрожденски
къщи, всеки от които авторът
е озаглавил с красиви имена
- „Гергана“, „Елица“, „Лада“,
„Лилия“, „Цвета“, „Снежанка“, „Горска фея“, „Воденицата“, „Мелницата“ и др.
Миниатюрните къщички са
изработени от естествени материали -пръчици, летвички,
камъчета, горски мъх и пр., и
са обзаведени в битов стил,
като всяка една от тях е уникална сама по себе си.
„В началото на новата 2022
г. имаме удоволствието да
видим една много интересна

изложба, каза при откриването на експозицията Светла Дамяновска, гл. експерт
„Културно наследство и религиозни дейности“. Бих
казала, нетипична за жанровете, които ние обикновено
представяме. Това са триизмерните архитектурни модели на стари български къщи,
сътворени от г-н Кръстев.
Това, което той прави в свободното си време - с много
любов, с много усет и естетика, с чувство за историческа
достоверност и, разбира се, с
майсторство и умения, които,
предполагам, е придобил с
времето.“
Похвални думи за автора и
неговата дебютна творческа
изява пред публика споделиха също художникът Евгени Кучков, който е куратор
на изложбата, както и Нели

Минева, зам.-кмет „Икономическо развитие, социални
и хуманитарни дейности“.
Вернисажа уважиха близки,

приятели и колеги на автора,
който се занимава с това патриотично хоби едва от около една година.
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