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XX Републикански шосеен пробег „3 март“

ПРАЗНИК НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА
В истински празник на
леката атлетика се превърна XX Републикански
шосеен пробег „3 март“,
който се проведе на Националния празник на
България в гр. Мездра.
В юбилейното издание
на кроса взеха участие
240 атлети от 20 спортни
клуба от Мездра, Враца,
София, Пловдив, Варна,
Русе, Благоевград, Перник, Сливен, Ботевград,
Дряново, Койнаре, Луковит, Мизия, Нови пазар,
Панагюрище и Пирдоп,
както и от градските училища СУ „Иван Вазов“,
ОУ „Христо Ботев“, ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ и ПГ „Алеко Константинов“.
Организатори на събити- гост - Антон Бонов, пред- ка (БФЛА). Участниците в 5000 м, разделени в 7 възето бяха Община Мездра ставител на Българската пробега се съревноваваха растови категории.
и СК Атлет, а специален федерация по лека атлети- на дистанции от 300 м до Продължава на стр. 3
Изложба на пана

ГРАДИНАТА НА БАБА МАРТА

Паметна плоча на световноизвестния български учен, строителен инженер и политик aкад.
Георги Бранков (1913-1997)
беше открита в гр. Мездра. Тя
е монтирана върху фасадата на
частен дом на ул. „Родопи“ №8,
където навремето е била родната къща на основателя и пръв
директор на Института по механика (1977-1988) при Българска академия на науките (БАН).
Родолюбивата инициатива е на
група местни жители, а гранитният паметен знак е изработен
от каменоделеца Николай Петров.
На откриването присъстваха
дъщерята на акад. Георги Бранков - Теодора Камбурова, проф.
д-р Емил Маноах, доц. д-р Паруш Парушев, доц. д-р Вилям
Попов и доц. д-р Сергей Ранчев от Института по механика
при БАН, граждани. „Хиляди
благодарности към всички инициатори, сподели развълнувана
дъщерята на учения г-жа Кам-

За втора поредна година
Градска художествена галерия
- Мездра организира по случай
Баба Марта изложба от пана,
изработени от възпитаници
на детски и учебни заведения
в общината. Със свои пана в
нея се представят ДГ „Мир”,
ДГ „Слънчице” и нейният филиал в с. Дърманци, ДГ „Роза“
и филиалът в с. Моравица, ДГ
„Детелина”, ДГ „Звездичка” - с.
Зверино и нейният филиал в с.
Оселна, СУ „Иван Вазов“, ОУ
„Христо Ботев”, ОУ „Св. св.
Кирил и Методий” и ПГ „Алеко Константинов”.
Изложбата включва 12 пана,
аранжирани върху коркова дъска с прикрепени към нея худо-

жествени елементи и изпълнени
с различни приложни техники.
Темата на инициативата е „Градината на Баба Марта”.
„Тази експозиция е замислена и осъществена, за да покаже
творческите възможности и
идеите на подрастващите, а и за
да внесе пролетно настроение в
първия мартенски ден“, сподели по този повод Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно
наследство и религиозни дейности“ в Община Мездра и допълни: „Пробуждането на природата, цветното многообразие,
надеждите за здраве и щастие
сполучливо са въплътени в тези
пъстри пана, посредством оригинални техники и материали.“

ЦЕНА: 0,40 лв.

ЧЕСТВАНЕТО НА 3 МАРТ

С тържество на градския площад на 3 март жители и гости
на Мездра отпразнуваха заедно 144-ата годишнина от Освобождението на България от османско иго. В празничното
утро на почетен караул пред пилоните със знамената застанаха младите „гвардейци“ Данимир Василев, Денислав Димитров, Пламен Петков и Радостин Николовски, пременени в
опълченски униформи и командвани от „фелдфебел“ Евгени
Кучков.

Под съпровода на „Мила Родино“ кметът на общината и
мажоретки издигнаха националния трибагреник, знамето
на общината и флага на Европейския съюз. С падане на колене и едноминутно мълчание под звуците на траурен марш
множеството почете паметта на хилядите знайни и незнайни
български опълченци, руски, украински, беларуски, румънски, финландски и полски воини, загинали за Свободата на
България в Руско-турската война 1877-1878 г.
„Нашето поколение е поколение, което не изпита тегобите
на войната, каза в словото си кметът на Мездра Иван Аспарухов. Това го дължим на нашите предци. Ето защо искам да се
обърна от Ваше име, като кмет на общината, към сегашните
български политици.
Искам да се обърна към нашите политици да помислят за
България. Да се обърна към нашите политици да помислят за
народа на България, за този изстрадал народ, който заслужава
да живее по-добре. Да защитят нашите деца - да им осигурят
бъдеще, което е мирно, свободно: да могат да се образоват, да
работят, да са щастливи. Нека да направят това за своите деца,
да помислят за тях…
Вечна слава на героите, които отдадоха живота си, за да я
има днес Свободна България! Да живее България и нека Бог
да я пази!“

ПАМЕТНА ПЛОЧА НА АКАД. ГЕОРГИ БРАНКОВ
Тематична програма изнесоха възпитаници на Център за
подкрепа за личностно развитие - Вокална група „Детски
свят”, която изпълни песните „Знамето ни е трицветно“, „Кой
уши байрака“ и „Песен за Българката“, Група за художествено слово, която рецитира патриотични стихове и мажоретен
състав, който представи „Тържествен марш“.

бурова. Добре, че има такива
хора, които тачат паметта и културата на това населено място.
Благодаря Ви от сърце!“
„Удивително е, че близо 110
години след рождението и четвърт век след смъртта на акад.
Георги Бранков паметта за
него все още е жива, каза доц.
д-р Паруш Парушев, който е
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дългогодишен колега и близък
приятел на учения. За нас той
е стожер на българската приложна наука. И не само това:
той остави една светла диря в
много области на науката, той
направи пъртината, той прокарваше нови пътища. Акад.
Бранков имаше удивителен
усет за развитието на науката,

Той имаше интуиция за направленията, в които тя предстои да се развива - не само
това, което става в момента, а и
това, което идва занапред. Той
се чувстваше еднакво добре
и във водите на академичните
изследвания, и в приложните
изследвания. Такъв човек беше
акад. Бранков.“

Тържеството завърши с поднасяне на венци и цветя на признателност пред паметника на загиналите от община Мездра
във войните за национално освобождение и обединение.

HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/
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Хора, с които живеем

СЪРЦАТ И НЕУМОРИМ ЧОВЕК

В началото на 1970 г. по предложение на Районния комитет
на БКП е избран за ръководител
на партийната организация в
новообразуваното предприятие
„Плодове и зеленчуци“ към
АПК - Мездра, а от началото на
1974 г. е назначен за негов директор. Това са години, в които
Иван Василев е един от най-добрите ръководители в системата
на АПК, с признание и висока
оценка за работата му, като същевременно завършва висше
образование в АОНСУ, специалност „Управление на стопански дейности.“
Дейността му е оценена от
ръководството на Окръжния комитет на БКП и от началото на
1978 г. е включен в състава на
Окръжния комитет като завеждащ сектор „Кадри“ и отговаря
за общинските организации в
Мездра и Роман. На тази длъжност работи четири години, като
е един от най-перспективните
организационни
работници.
По решение на Бюрото на ко-

митета е избран за секретар на
Окръжния съвет на Българските
профсъюзи (БПС), където работи четири години, а накрая, заедно с 80 делегати от Врачански
окръг, участва в последния конгрес на БПС. След разпускането
на тези структури преминава на
работа в Областния комитет на
БКП в Монтана като организатор, отговарящ за общинските
партийни организации в Мездра и Роман.
През м. май 1990 г. се пенсионира и се включва в дейността
на общинската организация на
БСП - Мездра като зам.-председател на Общинския съвет на
обществени начала, до 2006 г.
Неслучайно това е времето, когато БСП е първа политическа
сила в общината.
През всичките тези над 70
години като партиен член, навсякъде, където е работил, той
се е отнасял критично към дейността на ръководните кадри в
партията, както на национално,
така и на местно ниво, особено след 10.XI.1989 г. Винаги е
отстоявал принципни позиции,
каквото и да му е струвало това
в личен план.
Иван Василев и неговата съпруга отгледаха две деца. Синът
им инж. Валери Караджилски
ръководи и осъществи газифицирането на гр. Мездра, а дъщеря им Светла е математичка,
преподавател във Враца и Мездра.
Честита годишнина, приятелю!
Кирил Радовенски

КРЪСТ,
УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК АД,
BG233UNCR763010777
78563, UNCRBGSF (За пострадалите от конфликта в
Украйна). На сайта на БЧК:
www.redcross.bg ще бъде
активирана и допълнителна опция за онлайн дарения

през сайта на организацията. Можете да дарите и чрез
SMS на номер 1466 (цена
1 лв.) към всички мобилни
оператори.
Хиляди хора се нуждаят от
нашата помощ сега! Нека им
покажем, че заедно можем
повече!

На 22 март 2022 г. нашият съгражданин Иван Василев
Караджилски (Донката) навършва 89 г. Времето отлита
неусетно, но е безсилно да изтрие чувствата, които сме
изпитвали и изпитваме към добрите хора. Защото през
всичките тези години Иван Василев си остана човекът,
от който мнозина се учеха и на когото се опитваха да
подражават по добрина и достойнство. Мнозина и до
днес се възхищават от скромността, честността и трудолюбието му, които го съпътстват в неговия житейски
път. Да е жив и здрав още много години, защото такива
като него са ни особено необходими в това преломно
време, за да си сверяваме морала и верността към идеите си!
Иван Василев е роден на 22
март 1933 г. в с. Влашко село
(дн. с. Царевец) в семейството
на Васил Нешков Караджилски и Димитра Василева. Баща
му е ятак на партизански отряд
„Гаврил Генов“, кмет на с. Царевец след 9.IX.1944 г., един от
най-уважаваните хора в селото
по онова време.
На 16 години Иван участва в
националната младежка бригада за изграждането на електропровода Мездра - Видин. През
есента на 1949 г. е приет във Фабрично-заводското училище в
Мездра, избран е за ръководител
на ученическия комсомолски
комитет и заедно с учителите и
възпитателите участва в подготовката на бъдещите текстилци.
През 1951 г. започва работа
в текстилната фабрика „Станке Димитров“ като помощник-майстор, а на 18 г. е приет
за член на БКП. През 1952 г.
става ръководител на заводската комсомолска организация.
След уволнението си от воен-

на служба отново е избран на
тази длъжност. От 1957 г., по
собствено желание, преминава
в производството като текстилен техник и ръководи една от
основните партийни организации в тъкачния цех, член е
на заводския партиен комитет.
По същото време завършва
текстилния техникум във Враца
и сключва граждански брак с
една от най-добрите работнички
във фабриката Дана Николова,
която е и секретар на заводския
профкомитет. Десет години
по-късно е избран за ръководител на заводската партийна организация, наброяваща над 200
членове и фактически поема
отговорностите за управление
на огромния трудов колектив.
По вина на тогавашния директор е извършена смяна на ръководството на предприятието
и той, като един от най-добрите
текстилци, е назначен за заместник-началник на обединения
тъкачен цех, чийто колектив е
над 950 техници и работници.

БЧК НАБИРА ДАРЕНИЯ ЗА
ПОСТРАДАЛИТЕ В УКРАЙНА
Българският Червен кръст
(БЧК) откри Национална
благотворителна кампания
за набиране на дарения в помощ на пострадалите от конфликта в Украйна. Най-неотложни са нуждите от нови
мъжки, дамски и детски дрехи и обувки (с етикет на производителя), спално бельо,
топли завивки и хигиенни
материали.
Даренията се приемат в
сградата на Общински център за социални услуги и
дейности - гр. Мездра (бившето АПК) всеки ден от
8:30 до 17:00 ч. За контакти и

допълнителна информация:
тел. 0887 918 962 - Наталия
Христова-Горанова.
БЧК се обръща към български фирми производители за
съпричастност към пострадалите, като ги призовава да
подкрепят кампанията както
с изброените по-горе артикули от първа необходимост,
така и според възможностите
си с: палатки, отоплителни
уреди за палатки, фенери, батерии и генератори.
Открита е и специална банкова сметка за набиране на
финансова помощ в лева:
БЪЛГАРСКИ
ЧЕРВЕН

Във връзка с кандидатстването на Община Мездра
по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Общински съвет (ОбС)
- Мездра възложи на кмета на oбщината да извърши
необходимото за подготовката на проект за кандидатстване по тази процедура. Решението беше взето
на февруарската сесия на местния парламент. Със
същото решение Иван Аспарухов беше определен да
представлява Община Мездра в Сдружение „Местна
инициативна група - Мездра“, а Община Мездра - за
Водещ партньор и кандидат за финансова помощ по
проекта.
ОбС реши да бъдат предоставени за ползване под
наем през стопанската 2022-2023 г. на собственици
или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни 38 549,265 дка мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, от които
4 924,415 дка за общо ползване и 33 624,850 дка за
индивидуално ползване. Приет беше Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните
в община Мездра за 2021 г.

Съветниците потвърдиха върнатото от областния
управител на Враца за ново обсъждане Решение
№415/ 27.01.2022 г., с което беше приет отчет на
Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Мездра през второто шестмесечие на м. г. Местният
парламент даде съгласие да бъдат отдадени под наем,
без търг или конкурс, за срок до 3 години, две помещения с обща площ 55 кв. м. в партерния етаж на
Средно училище „Иван Вазов“ за офис на Хандбален
клуб „Локомотив“ - Мездра, с месечен наем 176 лв.
с ДДС.
Във връзка с искане за финансово подпомагане, отправено от ЖКХГ „Анелия“, ОбС реши да се осигурят средства в Бюджет 2022 на Община Мездра
в размер на до 10 000 лв. за участие на групата по
масов спорт над 50 години през м. октомври т. г. в
8th Golden Age Gym Festival в гр. Фуншал на остров
Мадейра, Португалия.
ОбС реши да се включи в Капиталовата програма
на Бюджет 2022 на Община Мездра изграждането на
тротоари по ул. „Георги Димитров“ в с. Горна Кремена и да се удовлетвори искането на граждани, живеещи на ул. „Яворов“ №4 в гр. Мездра, за полагане
на настилка в пространството пред вх. А и в участъка
между оградата на Детска градина „Слънчице“ и същия вход на жилищния блок.
ОбС подкрепи изграждането на 4 Фотоволтаични
електроцентрали с мощност до 5 MW в землищата
на Върбешница, Цаконица и Брусен.

УЧЕБНА ВИЗИТА В ИСПАНИЯ ПО ЕВРОПРОЕКТ
Като част от дейностите
по Проект „О.Н.Л.А.Й.Н.
- Нашата нова учебна иновативна мрежа за образование“ (O.N.L.I.N.E. - Our
New Learning Innovative
Network for Education),
финансиран по Програмата на Европейския съюз
за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа
„Еразъм+“ 2021-2027 г., от
14 до 19 февруари 2022 г.
четирима ученици от СУ
„Иван Вазов - Мездра от
гимназиален етап на обучение, придружавани от
учителите по английски
език Йоана Константинова

и Поля Ангелова, бяха на
учебна визита в Ма̀лага,
Испания. Те взеха участие
в мобилност на тема „Културни и исторически наследства и дигитално обучение“, домакин на която
беше Институт за средно
образованиe
„Висенте
Еспинел“.
В рамките на мобилността училищата партньори по проекта от България, Испания, Италия,
Португалия, Турция и
Хърватска
представиха
чрез дигитални средства
някои от най-значимите
културно-исторически наследствата на своите стра-
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ни. Екипът на мездренската гимназия презентира
Рилския манастир, Седемте рилски езера, Старият
град в Пловдив и Несебър,
Белоградчишките скали и
не на последно място, чрез
изпълнение на живо - българските народни танци и
традиции.
По време на посещението
си в южния испански град,
разположен на брега на
Средиземно море, учителите от шестте държави партньори бяха приети от кмета
на Община Малага Франсиско де ла Торре във внушителната сграда на Кметството, която е паметник

на културата и притежава
ценни колекции от картини. Програмата включваше
също посещение на известни културни наследства
в района на Ма̀лага, като
например Архитектурния
комплекс Алхамбра в Гранада (световно наследство
на ЮНЕСКО), Замъкът
Алказаба с Римския амфитеатър, Крепостта Гибралфаро, Музеят на Пикасо,
Катедралата в центъра на
Малага,
Ботаническата
градина „Ла Консепсион“
и др.
Следващата мобилност
по проекта е през м. май в
Бито̀нто, Италия.
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М19 Г. НА ХК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) ПРАЗНИК НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА ЧЕТВЪРТИ
ЗА КУПА „БЪЛГАРИЯ-БФХ“
Хандбал

Продължава от стр. 1
При мъжете, които бягаха
5000 м, победи Стоян Владков
(Локомотив - Дряново), втори
финишира Йоло Николов (Атлет - Мездра), а трети - Иван
Андреев (Митко Ценов Рънинг Тийм). За трета поредна
година най-бърза на 3 км при
жените беше Маринела Нинева (Локомотив - Дряново),
следвана от Билсерин Сюлейман (Нови пазар) и Елица Тодорова (Средногорски атлет
- Пирдоп).
При юношите ст. възраст,
които се съревноваваха на същата дистанция, победител
стана актуалният шампион на
3000 в зала в тази възраст Николай Кауфман (Атлет - Мездра), който изпревари Емил
Веселов (Спартак - Койнаре)
и Михаил Вълковски (Нови
пазар). При девойките ст. възраст първа в бягането на 2 км
финишира Елена Петкова (Дунав - Русе), следвана от своята
съотборничка Ива Чиликова
и Мария Стоилова (Тракия Пловдив).
На 2000 м при юношите мл.
възраст победи Георгий Можейко (Локомотив - Дряново),
пред Павел Здравков (Атлетик
90 - Луковит) и Лука Ралчев
(Оборище - Панагюрище), а на
1500 м при девойките мл. въз-

Узунова (Оборище - Панагюрище).
В останалите възрастови групи призьори станаха:
• VII-VIII клас, момчета (1500
м): 1. Кристиян Асеновски
(Мизия), 2. Христо Арбалиев
(Оборище - Панагюрище), 3.
Марин Раленеков (Оборище - Панагюрище); момичета
(1000 м): 1. Десислава Лазарова (Юниверсал - София), 2.
Мириам Иванова (Атлетик 90
- Луковит), 3. Елена Здравкова
(Атлетик 90 - Луковит);
• V-VI клас, момчета (1000
м): 1. Александър Джартов
(Милка Михайлова - Перник),
2. Ангел Дарандашев (Атлетик
90 - Луковит), 3. Илиян Марков
(Тракия - Пловдив); момичета
(800 м): 1. Толия Цанева (Локомотив - Дряново), 2. Моника
Иванова (Милка Михайлова
- Перник), 3. Вяра Милчева
(Атлетик 90 - Луковит);
• III-IV клас, момчета (800
м): 1. Даниел Чотов (Тракия - Пловдив), 2. Иван Георгиев (Средногорски атлет
- Пирдоп), 3. Милен Петров
(Мизия); момичета (500 м):
1. Валена Георгиева (Милка
Михайлова - Перник), Добринка Николова (Средногорски атлет - Пирдоп), 3. Миа
Бъзовска (Милка Михайлова
- Перник);

раст триумфира Вяра Илиева • I-II клас, момчета (300 м):
(Локомотив - Дряново), която 1. Методи Банчев (Милка Миизпревари Весела Арбалиева хайлова - Перник), 2. Тервел
(Левски 2016 - София) и Таня Танков (Мизия), 3. Николай

Младежите до 19 г. (М19) на ХК Локомотив (Мездра) се класираха на четвърто място във финалния турнир за Купа „България-БФХ“ 2022 в тази
възраст, който се проведе в края на месец февруари във Варна. В равностойни и оспорвани двубои младите мездренски хандбалисти отстъпиха
пред домакините от ХК Спартак (Варна) с 24:25
( на полувремето 10:10) и пред носителя на трофея
през последните три години ХК Локомотив (Горна
Оряховица) с 22:25 (11:11), и завършиха наравно 28:28 (17:16), с тазгодишния победител в турнира
ХК Шумен 61 (Шумен).
В останалите срещи се получиха следните резултати: ХК Шумен 61 - ХК Локомотив (ГО) 25:21
(15:12), ХК Спартак (Вн) - ХК Шумен 61 20:22
(12:13) и ХК Локомотив (ГО) - ХК Спартак (Вн)
24:20 (9:12). Така за пръв път от повече от 20 години насам носител на Купа „България-БФХ“ при
М19 стана ХК Шумен 61. На второ място се нареди
ХК Локомотив (ГО), а на трето - ХК Спартак (Варна).

Митов (Атлет - Мездра); момичета (300 м): 1. Лъчезара
Кирилова (Милка Михайлова
- Перник), Христина Георгиева (Оборище - Панагюрище),
3. Михаела Павлова (Мизия).
Призьорите в отделните възрастови категории получиха
медали, грамоти и парични

награди. Връчени бяха и три
специални награди. От името на БФЛА Антон Бонов
връчи плакети на м. с. Георги

Митев - за неговия принос
за развитието на леката атлетика в България и във връзка
със 75-годишния му юбилей,
както и на кмета на Мездра
Иван Аспарухов - за неговата
подкрепа за организирането
на шосеен пробег „3 март“ и
за подпомагане на лекоатлети-

ческите клубове в общината.
Председателят на КЛА Спартак - Койнаре Данаил Ненков
също уважи Митев с плакет.

МИЛИЦА И ЙОЛО - ШАМПИОНИ НА 3000 м В ЗАЛА
Три медала - два златни и един бронзов, спечелиха мездренските атлети
на Националния шампионат за мъже и
жени в зала, който се проведе в края на
м. февруари в „Асикс Арена” - София.
Милица Мирчева (СК Атлет - Мездра)
стана шампионка на България на 3000 м
при жените. Тя пробяга дистанцията за
9:31.29 мин. Пета завърши нейната съотборничка Таня Димитрова с 10:52.39
мин. Това е трета титла за Милица на
3000 м в зала след 2014 г. и 2020 г.
В същата дисциплина при мъжете
златния медал заслужи Йоло Николов
(СК Атлет) с време 8:45.69 мин. Четвърти е Мирослав Спасов (СК Атлет) с

8:50.03 мин., пети - Иван Андреев (СК
Митко Ценов Рънинг Тийм) с 8:50.27
мин., девети - Николай Кауфман (СК
Атлет) с 9:07.58 мин., 12-и - Янислав Тодоров (СК Митко Ценов Рънинг Тийм) с
9:18.02 мин., а 21-и - Чудомир Черногоров (СК Атлет) с 9:50.37 мин. Това е
седма титла за Йоло Николов на 3000
м в зала след тези през 2010-а. 2011-а,
2012-а, 2017-а, 2018-а и 2020 г. През
2013-а, 2014-а, 2019-та и 2021 г. шампион на страната в тази дисциплина стана
Митко Ценов.
Митко Ценов (СК Митко Ценов Рънинг
Тийм) спечели бронзов медал на 1500
м. Той пробяга дистанцията за 3:57.41

мин. Пети финишира Йоло Николов с
4:01.25 мин., осми е Мирослав Спасов
с 4:06.94 мин., 12-ти - Александър Василев (Атлет) с 4:17.10 мин., 13-и - Еркан
Низам (СК Митко Ценов Рънинг Тийм)
с 4:17.60 мин., а 18-и и 19-и - Чудомир
Черногоров и Николай Кауфман, съответно с 4:26.21 мин. и с 4:26.82 мин.
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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В същата дисциплина при жените
Таня Димитрова (СК Атлет) се нареди
шеста с 5:00.49 мин. Бившата възпитаничка на СК Атлет Дева-Мария Драгиева, която в момента се състезава за
Академик - София, спечели титлата на
400 м. Родената в Берковица атлетка
беше най-бърза с 55.59 сек.

За най-добър защитник във финалния турнир
беше определен бившият пивот на ХК Локомотив
(Мездра) Божидар Симеонов (ХК Локомотив ГО), за най-добър вратар - Емилиян Стефанов (ХК
Спартак - Варна), а за най-полезен играч - капитанът на ХК Шумен 61 Андрей Жечев, който стана и
голмайстор на турнира.
Миналата година младежите до 19 г. на ХК Локомотив (Мездра) спечелиха сребърните медали в
турнира Купа „България-БФХ“, а през 2019 г. юношите старша възраст на клуба също завоюваха сребърните отличия, но при М16.

В следващите дни рожденици са:
• Стефан Александров, спортен деятел - на 10 март,
• Анета Гергова, бивш гл. архитект на Община Мездра
- на 11 март,
• Борислав Леонкев-Бочи, туристически деятел - на
11 март,
• Тошко Стоянов, общински съветник - на 11 март,
• Димитър Тронков, кмет на с. Дърманци - на 12 март,
• Галя Василева, общински съветник - на 13 март,
• Георги Николов, кмет на с. Брусен - 17 март,
• Пенка Данова – бивш директор на СУ „Иван Вазов”
- на 18 март,
• Стела Костова, директор „Финансова политика, бюджет и човешки ресурси“ - на 21 март,
• Никола Николов, кметски наместник на с. Лютидол
- на 22 март,
• Иван Василев-Донката, общественик - на 22 март,
• Инж. Тодор Беломорски, бизнесмен - на 24 март,
• Ваня Сиракова, гл. счетоводител в КСУДЛУ - на 24
март.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

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

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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Официалното откриване на железопътната линия София - Роман

ГАРА МЕЗДРА СТАНА НА 125 ГОДИНИ
Навършиха се 125 години от официалното откриване на железопътната линия София - Роман - историческо събитие, което има повратно значение за развитието на Мездра: от едно слабо развито селище
непосредствено след Освобождението до важен транспортен, съобщителен и стопански възел в Северозападна България през XX век.
Откриването на жп линията София - Роман, част от Централната
железопътната линия - София - Горна Оряховица - Варна, става на 20
февруари 1897 г. на спирка Роман. На него присъстват българският
Княз Фердинанд I, Княгиня Мария Луиза, гостуващият у нас сръбски
крал Александър I Обренович, народни представители, министри,
дипломати, висши военни, духовници и други почетни гости, членове
на Врачанската постоянна окръжна комисия и на Врачанския окръжен съвет, кметове, стотици хора от близките села.1
Ето как е отразено в централната преса това събитие, рождена дата
на гара Мездра, наречена първоначално спирка Мездра - Враца, с
което се подчертава значението й на входна врата за окръжния град:
„На 20 того (б. а. 20 февруари 1897 г.) беше определено да стане
тържественото отваряние на железопътната линия София - Романъ,
свидетелства излизащият по онова време вестник „Миръ“ - печатен
орган на Народната партия.2
Въ 7 часа сутринта отъ Софийската гара тръгна първий специаленъ тренъ, носящъ: Г. г. Народните представители, висшите граждански и военни чиновници и поканените граждани; въ 8 часа отъ същата
гара тръгна вторий специаленъ тренъ съ дипломатическото тяло, Г.
г. министрите, духовенството и председателятъ и подпредседателите на Народното събрание, а въ 9 часа и 30 м. тръгна Височайший
тренъ съ Негово Величество Краля, Т. Ц. Височества Господарятъ и
Господарката и военните свити на двамата Господари.
Ние съжаляваме много, че нямаме възможностъ тукъ да дадемъ на
читателите си какво годе понятие за чудесната и единствена, може
би, по интересностьта си железопътна линия, която преди векове е
начърталъ единъ искусенъ инженеръ - реката Искъръ - като по единъ
своеобразенъ начинъ и безъ никакво сечиво е прорязалъ трупа на
Официалното откриване на жп линията София - Роман, 20.02.1897 г.
оня гигантъ, който ние наричаме Стара-Планина.
Въ 12 ч. и 20 м. на Романската станция Н. В. Пр. Врачанский митрополитъ Константинъ, при стечението на много народъ, посрещна една чисто национална и економическа железопътна линия - бъда свидетелъ на едно културно дело на братската намъ БълНегово Величество Краля и Техни Царски Височества Господарятъ и предназначена да бъде единъ мощенъ двигателъ на благосъс- гарска земя. Съ искрено задоволство видяхъ самъ напредъка,
Господарката съ една знаменателна речъ, която, за жалостъ, не мо- тоянието на нашия народъ.
който България е направила подъ просветеното владичество на
жахме да си доставимъ, а подиръ това отслужи водосветъ по случай
Подобни тържества по пътьтъ на културата и економическото Ваше Царско Височество. Като се радвамъ отъ сърце на всеки
откриванието на линията.
направление са една гордостъ за нашия народъ. Като преси- успехъ на сродния намъ Български народъ, азъ му желая всякоПодиръ водосвета, Министрътъ на Обществените Сгради, г. Ма- ча балканите и съединява источна и западна България, тя въ га щастието подъ Вашето Владичество и ще се радвамъ да ни се
джаровъ (б. а. Михаил Маджаров, министър на обществените сгради, скоро време ще служи да пренася плодовете на трудолюбивия даватъ по-често подобни случаи, за да укрепимъ чрезъ нашите
пътищата и съобщенията в правителството на Константин Стоилов Българинъ къмъ нашите морски пристанища. Въ името на Св. чести свиждания връската на искренно братските ни сношения.
(1894-1899), се отправи къмъ Господаря съ следующата речъ:
Троица, на Короната и на Българския народъ обявявамъ желе- Да живее Негово Царско Височество Князъ Фердинадъ! Да жи„Ваше Царско Височество,
зо-пътната линия за открита и заповядвамъ да се почне експло- вее Нейно Царско Височество Княгиня Мария Луиза! Да живее
Пълниятъ съ исторически спомени Хемусъ, възпяваната атацията й за доброто на милото ни отечество.“
Българския народъ!“
презъ вековете отъ народа Стара-Планина е виждала много
Подиръ тържественото отваряние на линията всички се завръщатъ
Следъ първата наздравица музиката засвири сръбския химнъ, а
превратности, била е свидетелка на разновидни и разнородни отъ Романъ въ Мездра, гдето Негово Величество Краля и Нейно Цар- следъ втората - българский химн. И подиръ първата, и подиръ втопобеди, претърпяла е даже чудното и рядко прорязвание отъ ско Височество Господарката бидоха посрещнати отъ местното насе- рата наздравици, присъствующите викаха въодушевено и продължиИскъра, но днешното ни преминавание презъ тая планина е
телно „живио“ и „ура“.
една победа безъ кърви и безъ
Въ 4 и 40 м. Негово Величество и Т. Ц. Височества се качиха въ Вичеловечески жертви, една посочайшия тренъ при бурни и френетически викове „ура“ отъ находябеда на науката, на енергията
щите се тамъ гости и от безбройното множество местно население,
и на българския трудъ. Менъ
надошло отъ г. Враца и околностьта.
ми е двойно по-мило, че за
Височайшиий тренъ се беше вече закрилъ въ гънките на Балкана,
това знаменито събитие азъ
а радостните и въсторженни викове се продължаваха. Те престанамога да Ви приветствувамъ въ
ха, когато се образува едно българско хоро отъ народните предстаприсъствието на Негово Веливители, сръбските гости-вестникари и местните жители.
чество Александъръ I, нашия
Така се завършиха тия няколко велики, тържественни и знаменаВисочайши и скъпъ Гостъ,
телни за Сърбия и България дни, които справедливо могатъ да се
Господаря на съседната и братнарекатъ Братска Неделя.“
ска Сърбия. Съдбата, която е
Любопитни щрихи към същото паметно събитие добавя илюстропростнала тоя величественъ
ваното списание за наука, изкуство и индустрия „Илюстрация Светбалканъ презъ двете страни,
лина“.3
сякашъ нарочно е искала щото
„Преди да се почне церемонията въ Романъ се отслужи водосветъ
туй най-ново и невидено за
и многолетствие за Краля и Княжеския ни домъ. Подиръ това Кранего чудо да се извърши въ
лятъ и Т. Ц. Височества застанаха на самата линия. Двете релси
присъствието на двамата Госбяха съединени съ два стълба чрезъ една трикольорна лента съ
Изглед от спирка Мездра - Враца, 1907 г.
подари. Дано това съвпадение
надписъ: „Открита отъ Негово Царско Височество на 20 февруарий
да закрепи още по-силно брат1897 год. въ присъствието на Негово Величество сръбския кралъ
ските връзски; дано за напредъ
ление съ „хлябъ и солъ“, на два големи сребърни подноса, въ всеки Александъръ“.
да славимъ повече и по-често подобни праздненства.
отъ които имаше по 20-30 метра тънъкъ коприненъ платъ, местно
Тук министъра на обществените сгради и пътищата г-нъ МаджаСъ тия смирени пожелания и съ твърдата вяра въ бляскавото произведение.
ровъ произнесе една хубава речъ, като отбеляза важното събитие,
бъдеще на двата народа азъ се отправямъ къмъ Вас, ГосподаСледъ като поблагодариха за посрещанието, Негово Величество и че линията се отваря въ присъствието на владетеля на еднокръврю, като вождъ на българския народъ и като носителъ на него- Техни Царски Височества се качиха на втория етажъ на фабриката ния ни сръбски народъ и помоли Княза да провъзгласи линията за
вите идеали за прогресъ и цивилизация, да дадете Височайшото на г. г. Балабанова и Каракашева, гдето беше приготвенъ банкетъ съ открита.
Си съизволение щото новопостроената линия София - Романъ 300 куверта. Помещението беше добре украсено отъ инженера, г. А.
Н. Ц. Височество, като исказа височайшото си задоволство за гриотъ 110 километра да се провъзгласи за открита и да се предаде Тодорова.
жите и старанията на г-на Маджарова по постройката на тази линия,
за редовна експлоатация.“
При подаванието на шампанското, Негово Ц. Височество напи сле- разряза съ златни ножици лентата и обяви линията за открита.
Негово Царско Височество отговори:
дующата наздравица:
Следъ това Техни Ц. Височества, Кралятъ и надошлите гости се
„Господа,
„Ваше Величество,
върнаха въ Мездра. Тукъ (...) се даде великолепенъ банкетъ на окоЗа втори пътъ тази година се събираме да откриемъ една
Вашето присъствие на днешното тържество му отдава осо- ло 400 души. Княгинята бе въ средата на трапезата. Кралятъ отъ
нова железница (б. а. на 6 февруари 1897 г. е открита жп линията бенъ блясъкъ. Честити сме, че ознаменуваме нашето братско дясно и Князатъ отъ лявата страна. На трапезата предъ тяхъ имаше
Перник - Радомир). Присъствието на Негово Величество Госпо- сближение съ едно дело, което най-добре характеризира кул- три изящни букета отъ естественни цветя.
дарятъ на братския намъ народъ придава особенъ блясъкъ и турния и економическия характеръ на нашите отношения.
Князьтъ напи следующата наздравица… (б. а. същата като в тезначение на това тържество. Съ тази линия се прорязватъ балНека нашите противници видятъ това, че ний само съ трудъ кста по-горе). Кралятъ отговори, като перифразира речьта на Княза
каните и се съединяватъ источна съ западна България. Тя е
и полезна работа искаме да и свърши съ тостъ за царствующия ни Княжески домъ и за българси завоеваемъ и заслужимъ ския народъ. Гръмогласни „урра“ и „живио“ последваха наздравимястото, което ни подобава. ците.
Като благодаря на Ваше ВеСледъ това височайшите особи позаобиколиха многочислените
личество за честьта, която хора, които се играяха на вънъ и въ 5 1/2 часа се качиха на трена
направихте като се съгласи- обратно за София.“
хте да почетете съ присъст„Новооткритата линия София - Роман е дълга 108 км и струва на
вието си това тържество, и държавата 23 милиона лева, или повече отъ 200 000 лв./км, отбеуверенъ, че въ нашите брат- лязва излизащият по това време в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик)
ски отношения ще ни се даде вестник „Прогрес“.4 Като се вземе предвидъ, че за да се прокара
случай да имаме и много по- тази линия е трябвало да се направятъ 355 моста от 6 до 90 метра
добни праздници, - вдигамъ и 22 тунела, отъ които най-големиятъ е този при Курило (442 м), а
чашата си и пия за здравието дължината на всичките заедно е 3980 м, излиза, че линията е много
и дългоденствието и вели- ефтена. Тази линия пресича 11 пъти река Искъръ и минава презъ
чието на Ваше Величество. едни от най-живописните местности на България.“
Да живее Негово Величество
Мирослав Гетов
Кралъ Александъръ! Ура!“
Бележки:
Негово Величество Кралъ
1. Райкински, Ив. Научна сесия: 100 години община Мездра. ВраАлександър отговори:
ца, 1998 г., с. 54.
„Ваше Царско Височество,
2. Мир, бр. 354, 23 февруари 1897 г., с. 1-2.
Много съмъ щастливъ за
3. Илюстрация Светлина, г. VII, кн. 3, март 1897 г., с. 15.
Изглед от гара Мездра, 1931 г.
гдето ми дадохте случай да
4. Прогрес, бр. 93, 1897 г.
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