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Три години 
АК „Калето“

Притегателно място от възстановената ни история

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

От купчина изоста-
вени камъни до все 
по-популярен сред 

туристите обект, привли-
чащ със своята уникалност 
и подреденост – това се 
случи за три години. Благо-
дарение на общите усилия 
на Общинска администра-
ция – Мездра и неуморния 
труд на уредника на ком-
плекса Димитър Павлов 
вече може спокойно да се 
говори за туризъм.

По случай третата го-
дишнина на комплекса 
още от ранни зори на 2 юли 
започнаха приготовлени-
ята за празника. Основни-
те приготовления са бани-
ци и традиционните за ме-
здренския край питки, от 
които гости и участници 
да вкусят. 

Началото на тържество-
то даде Димитър Павлов, 
който се обърна към всич-
ки с благодарност за това, 
че са дошли и им пожела 
весели мигове на „Калето“

Кръстената на компле-
кса мъжка певческа група, 
откри забавата, след кое-
то дойде ред и на женски-
те певчески групи от села-
та Брусен, Царевец и Лик. 

На въпроса с какво може 
да се похвали „Калето“ за 
тези три години от своето 

съществуване, Димитър 
Павлов сподели:

„Това е, че за трета годи-
на Калето работи като при-
тегателен център в Севе-
розападна България за ту-
ристите. Тази година има-
ме открита нова етнограф-
ска изложба в една от екс-
позиционните зали. Има-
ме направена средновеков-
на машина - требучет, коя-
то работи и е голяма атрак-
ция за младото поколение. 
Работим с устрем, с цел да 
привличаме все повече ту-
ристи в нашата красива об-
щина!“

За всички е ясно, че сти-
га да имаме желание и от-

ворен мироглед, можем да 
направим красиви места, 
които да ни даряват с она-
зи така нужна нам духов-
на храна, сътворена дори и 
от купчина камъни. „Вра-
тата към Северозапада“ 
може да бъде най-краси-
вото място за отдих на ту-
ристите.

Друга важна новост, коя-
то трябва да бъде подчер-
тана е, че освен в турис-
тически комплекс, „Кале-
то“ се превърна в прите-
гателен център и за най-
благородните от ритуали-
те за едно бъдещо семей-
ство – сватбите. В рамките 
само на месец на открито 

се венчаха 3 двойки, които 
си казаха заветното „Да“ и 
запечатаха своята любов 
в същите онези камъни, 
които освен ерозия, пазят 
и Историята, в чиито лис-
ти се записват и новите за-
конни семейства. 

Ясно е, че и занапред АК 
„Калето“ ще бъде прите-
гателен център за тури-
стите, но наша остава от-
говорността и мисията да 
опазваме това, което има-
ме и да разнасяме със себе 
си мълвата за онази куп-
чина камъни, която допре-
ди три години отглеждаше 
змии и бурени. Сега вече е 
различно.

Лятна академия 
„Патиланци“

Общинският център за 
социални услуги и дей-
ности в Мездра организи-
ра нова инициатива - Лят-
на академия „Патиланци“, 
в която са включени деца 
на родители, които полз-
ват услугата „Осигурява-
не на безплатен обяд“. Съ-
организатор е Фондация 
„Мисия“. Заниманията ще 
се провеждат всяка сряда 
през месец юли, от 10.00 
часа, в салона на бившата 
сграда на АПК и включват 
3 модула. Първият бе пос-
ветен на книгите и се про-
веде под наслов - „Ела при 
нас, забавлявай се, чети и в 
любим герой се превърни“, 
където децата, освен да се 
запознаят с героите от лю-
бимите ни детски приказки 
„Том Сойер“, „Пипи Дъл-
гото Чорапче“ и др., има-
ха възможността да се пре-
въплътят в тези герои с по-
мощта на специални бои за 
лице, дарени от Фондация 
„Мисия“. Следваха танцо-
ви забави, а в края на деня 
децата получиха и по една 
детска книжка, с която да 
продължат своето приклю-
чение в света на литерату-
рата и в къщи.

Вторият модул е „За да 
играем весели игри, нищо 

трябва да не ни боли“, с 
гост доктор Ирена Виде-
нова - заместник директор 
на Регионална здравна ин-
спекция. Децата ще нау-
чат защо е толкова важно 
да се храним здравослов-
но, защо редовното миене 
на зъбите е важно и най-ве-
че колко е приятно и полез-
но да прекарваме ваканция-
та навън, отколкото пред те-
левизора и компютъра.

Третият модул е свързан 
с рисуването и е под мото-
то „Рисувам своята мечта. 
Ще творим и бляскава из-
ложба ще си подредим“. В 
този ден всеки малък участ-
ник ще има възможността 
да изрази себе си чрез худо-
жественото изкуство. Пла-
нирана е разходка с екскур-
зовод до Археологически 
комплекс „Калето“. След 
това децата ще бъдат наста-
нени до фонтана на центъ-
ра за изкуства в комплекса, 
където художничката Сне-
жана Петкова ще им раз-
крие красивия свят на изку-
ството. Всяко дете ще полу-
чи и подарък - пакет с лични 
средства за хигиена и дет-
ска книжка, а творбите им 
ще бъдат изложени на пар-
терния етаж в Социалния 
комплекс.
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КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Разгорелите се напо-
следък напъни да се 
ровичка в святата ги-

бел на Войводата Христо 
Ботев ме предизвикват да 
напиша следващите редо-
ве. От едновековните ис-
торически факти знаем, 
че след жестокото сраже-
ние във Врачанския бал-
кан Той пада пронизан от 
вражески куршум.  Заги-
ва геройски за свобода-
та на поробената ни роди-
на. И тази гибел го издига 
още по-високо на пиедес-
тала на безсмъртието. Из-
вестно е още, че другарите 
му, за да не бъде разпознат 
от турците, свалят от гър-
дите му всичките му от-
личителни белези, взимат 
и револвера, сабята, чан-
тата, бинокъла. Четата се 
разпръсква в няколко по-
соки и това е краят на една 
шепа храбреци, дръзнали 
да свалят оковите на пет-
вековното робство.

Толкоз! Какво по-свято 
дело от тяхното!

Да, ама в днешно вре-
ме все по-често започнаха 
да се чуват и други гласо-
ве, и то на уважавани хора, 
на чистокръвни българи, 
които би трябвало да се 
гордеят със саможертвата 
на Ботев и неговите четни-
ци. Би трябвало, но не би! 

Започнаха да се чуват 
определения за героите 
като за „шайка разбойни-

ци“, за „мародери“, кои-
то окрали трупа на Ботев, 
които освен войводски-
те му отличия, отмъкнали 
55 000 жълтици и т.н. Не 
желая да цитирам повече 
техните нелепости, защо-
то замърсяването на духо-
вността е престъпление… 
Единствено ще припомня 
факта, че Ботев тръгва от 
Влашко за България с око-
ло 20 наполеона. Когато се 
съгласява да оглави чета-
та, единственото му иска-
не е за униформа, подоб-
на на австрийската, сабя-
та, револвера и бинокъла. 

И поема към своята Гол-
гота…

Но какво сторваме днес? 
Вместо още по-дълбок 
поклон пред величието 
на този исполин в наша-
та многострадална Исто-
рия, хора, наричащи себе 
си българи, започнаха да 
разкопават язви на съм-
нения и гадости, от които 
най-тъпата, най-безсмис-
лената, най-антибългар-
ската е тази за смъртта му. 
Кой го уби? Кой уби Бо-
тев? Все по-страшни ста-
ват напъните да се дока-
же и покаже, че Той е убит 
от своите, от някой от дру-
гарите си. Добре, кому е 
нужно това? На младите 
поколения ли? На бъде-
щето ли? Защо трябва да 
затъмняваме светлината! 
Кому е нужно да цапаме 
с чернилка святата кръв? 

Не мога да си отговоря на 
тези въпроси. Но си ми-
сля, че привържениците 
на това безпредметно ро-
вичкане в тинята се прави 
или за пари, или за ориги-
налничене и самоизтък-
ване, или от типично бъл-
гарския синдром за само-
унижение и самосъжале-
ние… Ако е за второто и 
третото, мога донякъде да 
ги разбера, но ако е само 
за първото, е страшно 
продажническо! Каквото 
и да е обаче, от каквито и 
подбуди да се ръководят 
тези новоизлюпили се от-
криватели, едно е сигур-
но: те нанасят непоправи-
ма щета на българщината, 
отварят такава дълбока 
рана в патриотичната ни 
гордост, която няма изоб-
що да заздравее! Знам, че 
няма да спрат да го правят, 
но все пак отправям горе-
ща молба към тях:

-Моля ви, не размътвай-
те повече Историята. И 
без друго хубавите неща 
в нея са толкова малко…

Послепис: Горните ре-
дове написах не да обидя 
някого, написах ги с дъл-
бокото убеждение, че под-
вигът и саможертвата на 
Ботев и четниците му не 
заслужават подобни нико-
му непотребни ровичка-
ния. Нека оставим герои-
те в покой там, на Върха, 
под величествения кръст 
на Околчица. 

Защо размътваме Историята?
Откровение

Петокласникът от ме-
здренското ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“ 
Ясен Цветанов завоюва 
две престижни награди. 
Той спечели първа награда 
в конкурса „Вазовата Бъл-
гария“, в който участваха 
над 500 ученици от 3 дър-
жави, в категорията „Пре-
зентации“. Ясен се класи-
ра на второ място в между-
народния конкурс „Заедно 
в 21 век“, в който участваха 
над 170 ученици от 7 дър-
жави. Момчето се отличи в 

Нашата гордост

групата пети - осми клас, в 
раздел „Медийни презен-
тации“ и беше награден с 

едноседмична почивка в 
Санаторно - оздравителен 
комплекс „Камчия“.

„Мездренче“ в Италия

Народните танцьори 
от детски танцов със-

тав „Мездренче“ при На-
родно читалище „Просвета 
1925-Мездра“ участваха в 

Международен фолклорен 
фестивал в Италия. Възпи-
таниците на ръководителка-
та Йоанна Аспарухова бяха 
в град Кунардо, където се 

проведе събитието. Участ-
ваха фолклорни групи от 
Латвия, Сърбия, Германия, 
Испания и Перу. Фестива-
лът продължи до 17 юли.

Пътуването на мездрен-
ските танцьори бе осигу-
рено след дълго и мъчител-
но събиране на средства от 
спонсори. Танцьорите има-
ха 2 изяви на фестивала - 
една самостоятелна и една 
съвместно с групите от Лат-
вия и Сърбия.

Фестивалът в Кунардо е с 
дълга история. Той се орга-
низира още от 1985 година 
и досега в него са участвали 
над 150 състава от Европа, 
Азия, Африка, Австралия, 
Северна и Южна Америка.

Малки астрономи
Участниците в курса по 

астрономия в Мездра 
посетиха Планетариума в 
Габрово. Организатор на 
пътуването е читалището 
в Мездра. 

Безплатният курс се 
води от капитана далеч-
но плаване Владимир Ко-
ловски. Малките астроно-
ми посетиха и Интерак-
тивния музей на Габрово. 
Целта беше учениците и 
възрастните да се включат 
в научната беседа и про-
жекция за звездите и пла-
нетите на научния екип на 
Планетариума , както и да 
наблюдават през телеско-
па Слънцето. Всички пъ-
туващи с голям интерес 
наблюдаваха прожекция-
та в залата на обсервато-
рията, изслушаха беседа-
та и получиха отговори на 
зададените въпроси. След 
това имаха възможност от 
наблюдателната площад-
ка да гледат небето, как-
то и панорамата на града. 
Следващата спирка в пъ-
тешествието беше нови-
ят Интерактивен музей на 
Габрово, отразяващ бога-
та история на този град, 
чрез съвременни компю-
търни инсталации. Курсът 
по астрономия днес беше 
с участието на гостуващия 
лектор от София- Веселин 
Кръстев.

Забавно лято  
в библиотеката

С много смях, весели игри, гатанки и драматизация на приказката „Дядовата ръкавич-
ка“ започна „Забавно лято в библиотеката“ в мездренското читалище „Просвета“. Се-

кретарят Валентина Цекова поздрави децата и родителите и ги запозна с лятната програ-
ма. Мотото на тазгодишното издание на „Забавно лято в библиотеката” е „Вселена за всич-
ки”. Програмата на образователната инициатива включва  шест основни модула: четене 
на книги от препоръчителните списъци за различните класове, „Филмов следобед” (про-
жекция на детски игрални филми), курс по астрономия за начинаещи, географско пъте-
шествие „С куфар из Европа”, арт работилница „Хей ръчички, хей ги две” и представя-
не на интересни професии (лекар, полицай, пожарникар и др.). Занятията ще водят лекто-
рите Владимир Коловски, Красимира Каменова, Димитрина Иванова и Павлина Русева.

 Голям интерес у децата предизвика допълването на липсващи думи от народни пого-
ворки, а всеки верен отговор носеше и награда.

„Идвам, защото има много интересни игри, награди, а и защото обичам да чета...“, каза 
Ирина, която за поредна година идва през ваканцията в читалището.  

Заниманията от „Забавно лято в библиотеката 2016” се провеждат всеки делничен ден 
от 14.00 до 16.00 часа до края на месец август.
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Местен Парламент

В няколко поредни броя на вестника представяме с кратки биографични справ-
ки членовете на Общински съвет – Мездра, които избрахме на проведените на 25 
октомври м.г местни избори.

Нашите избраници

Родена на 21 януари 1962 г. в Мездра. Завършила висше 
образование във ВИАС, магистър-инженер по земеустрой-
ство. Има близо 30 години трудов стаж, натрупан изцяло в 
Общинска администрация – Мездра. Участвала активно в 
подготовката и управлението на всички инфраструктурни 
проекти на Общината, както и на всички проекти по раз-
лични други програми. През цялото време е член на Об-
щинския експертен съвет по устройство на територията, на 
тръжни, постоянни и временни комисии, свързани с рабо-
тата на администрацията. Зам.-председател на Общинския 
съвет. Омъжена, има дъщеря. Член на ПП „АБВ“.

Инж. Николинка Владимирова Кътовска

Наталия Христова Цветкова
Родена на 30 ноември 1954 г. в Мездра. Завършила ви-

сше образование специалност „Българска филология“ в 
СУ „Св. Климент Охридски“ – София. Има 40 години тру-
дов стаж като преподавател в системата на средното обра-
зование, била е директор на ОУ „Христо Ботев“ – Мездра 
и директор на ПГТР във Враца. Сега е пенсионер. Об-
щински съветник е в периода 1995 – 1999 г. и 2011 – 2015 
г. Заместник-председател е на ПК „Здравеопазване и со-
циална политика“, член на ПК „СДОСЕИ“ и ПК „ОКН-
СТМД“. Избрана е от листата на „БСП Лява България“

Д-р Ивайло Тошев Тодоров
Роден на 3 април 1973 г. в Мездра. Завършил е Меди-

цинския университет в София, специалност „Стоматоло-
гия“ От 2000-та година е управител на „Индивидуална 
практика за първична дентална помощ“ (ИППДП). Об-
щински съветник е втори мандат. Член е на три комисии: 
ПК „Финанси и бюджет“; ПК „УТООСИ“ и ПК „ОКН-
СТМД“. 

В сегашния Общински съвет е избран от листата на ПП 
„ГЕРБ“. 

В следващия брой ще продължим представянето на общинските съветници.

На 30 юни т.г. се про-
веде редовно ра-
ботно заседание на 

местния парламент, което 
бе ръководено от предсе-
дателя му г-жа Яна Нино-
ва. Присъстваха всички-
те 21 общински съветни-
ци, секретарят на Общи-
ната Севдалина Джамбаз-
ка, кметове и кметски на-
местници, представители 
на медиите.

При откриването на за-
седанието г-жа Нинова 
информира съветници-
те и обществеността, че 
през изминалия месец са 
проведени 5 заседания на 
постоянните комисии и 2 
на Председателството. Тя 
уведоми съветниците, че е 
получено Решение №291 – 
МИ от 22 юни 2016 г. на 
Общинската избирателна 
комисия – Мездра относно 
„обявяване за избран след-
ващият в листата кандидат 
за общински съветник от 
ПП „АБВ“ Тошко Стоянов 
Стоянов“, въз основа на 
Решение №290 –МИ от 7 
юни т.г. за предсрочно пре-
кратяване пълномощия-
та на общинския съветник 
Поля Феодорова Цветкова 
на основание подадена ос-
тавка. След изслушване на 
химна на Република Бъл-
гария г-н Т. Стоянов поло-
жи клетва и подписа клет-
вената декларация.

Във връзка с отсъствие-
то на кмета на Общината 
инж. Генади Събков, по-
ради ползване на отпуск и 
с цел легитимното и зако-
носъобразно провеждане 
на сесията, председателят 
Яна Нинова направи след-
ните предложения:

Първо, поради отсъст-
вието на кмета като вно-
сител и негов заместник-
кмет материалите с вноси-
тел „кмет на Общината“ да 
бъдат подложени на гласу-
ване за допускане на сеси-
ята; и второ, поради важ-

ността и краткия срок на 
докладната за определяне 
на упълномощен предста-
вител от Общината на из-
вънредното заседание на 
Общото събрание на Асо-
циацията по водоснабдя-
ване и канализация на те-
риторията, обслужвана от 
ВиК – Враца, да се гласува 
отделно от другите точки 
от Дневния ред на сесия-
та с цел взимане решение. 
След гласуване тази точка 
бе допусната за разглежда-
не, като точка 4 от Дневния 
ред, а от проекта му отпад-
наха точките 1, 2, 3, 8, 9, 10, 
13 и 15 с вносител кметът 
на Общината.

По-нататък заседани-
ето продължи с доклад-
ните записки на предсе-
дателя на читалищното 
настоятелство Бисер То-
шев на читалище „Про-
света-1923“ в Боденец и 
председателя на настоя-
телството на читалище 
„Светлина-1931“ в Бру-
сен Дияна Атанасова. С 
гласуване общинските съ-
ветници дадоха съгласие 
за реализация на проек-
тите на двете читалища за 
обновяване и модерниза-
ция по Програмата за раз-
витие на селските регио-
ни в периода 2014-2020 г.

С решение №156 Об-
щинският съвет одобри 
споразумение за общин-
ско сътрудничество меж-
ду ЦДГ №2 и партньори-
те по проекта „Многоо-
бразие без граници за де-
цата в Община Мездра“.

По дебатираната точка 
4 за определяне на пред-
ставител от Общината и 
начина му на гласуване 
на извънредното заседа-
ние на Общото събрание 
на Асоциацията по водо-
снабдяване и канализа-
ция на територията, об-
служвана от ВиК – Вра-
ца, за такъв представител 
бе упълномощен кметът 

инж. Генади Събков, а в 
негово отсъствие – пред-
седателят на Съвета Яна 
Нинова. Беше възложено 
на нашия представител на 
следващото заседание на 
Общинския съвет да за-
познае съветниците с про-
теклото заседание на Об-
щото събрание на Асоци-
ацията и взетите решения.

Със следващите си ре-
шения Общинският съ-
вет даде съгласието си за 
побратимяване на нашата 
Община с албанските об-
щини Булкиза и Либрадж.

Беше приет план за за-
седанията на Съвета за 
третото тримесечие на т.г. 
както следва:

През юли – Информа-
ция за текущото изпъл-
нение на бюджета на Об-
щината за първото полу-
годие с докладчик кметът; 
Отчет за дейността на Об-
щинския съвет и неговите 
комисии за същия период 
с докладчик председате-
лят; Отчет за изпълнение 
на бюджета на Общината 
за 2015 г., докладва кме-
тът и Отчет за изпълнение 
на Програмата за овладя-
ване популацията на без-
стопанствените кучета, 
докладва кметът.

През август – Информа-
ция за състоянието на об-
щинските дружества със 
100% общински капитал, 
докладват инж. Генади 
Събков, д-р Илияна Ми-
хайлова и Божидар Черве-
няшки; Текущи докладни 
от кмета на Общината.

За септември – Утвър-
ждаване на маломерни 
групи и паралелки в об-
щинските учебни заведе-
ния за новата учебна годи-
на и също текущи доклад-
ни от инж. Генади Събков.

Отложените точки ще 
бъдат включени в днев-
ния ред на заседанието на 
Общинския съвет през м. 
юли.

Юнско заседание  
на Общинския съвет

Да си спомним за тях
Иван Фунев

Роден на 24 юли 1900 г. в с. Горна Бешовица, починал 21 юли 1983 г. Скулп-
тор, поет. Завършва Института за изобразителни изкуства в София, специали-
зира в Италия и Франция. От 1946 г. е преподавател и професор в Художестве-
ната академия. Главен секретар на Съюза на българските художници. Автор 
на стихосбирката „Червените трактори“ (1932 г.)

Доцент доктор Йото Танчев
Роден на 30 юли 1917 г. в с. Боденец. Починал през септември 2000 г. Той е 

дългогодишен лекар във Врачанската окръжна болница (1962-1984 г.). Създа-
тел е на първата клиника по нефрология и хемодиализа у нас през 1975 г. Ав-
тор на научното изследване „Ендемична нефропатия“ (1988 г.), патентовано 
като осмото българско откритие. Почетен член на множество международни 
медицински дружества. Удостоен посмъртно със званието „Почетен гражда-
нин на Враца“ (2010 г.)

Траян Първанов
Роден на 26 юли 1942 г. в гр. Криводол, починал на 18 май 1994 г. Поет и 

журналист. Работил и сътрудничил на вестниците „Септемврийци“ (Криво-
дол), „Отечествен зов“ (Враца), „Студентска трибуна“, „Народна младеж“, 
„Пулс“, „Зов за истина“, „Истина“ и „Искърска комуна“. Приемаше Мездра 
като свой втори роден град. Автор на седем стихосбирки. Носител на голяма-
та награда за поезия през 1987 г. на вестник „Пулс“. Член на Съюза на българ-
ските писатели.

Памет
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В следващите дни ро-
жденици са:

Цветелина Николова, 
старши експерт в Община-
та – 19 юли.

Красимир Трифонов, об-
щественик – 19 юли.

Мирослав Захариев, биз-
несмен – 20 юли.

Красимир Йончев, охра-
нител – 22 юли.

Георги Нончев, кмет на с. 
Горна Кремена - 25 юли.

Антон Антонов, главен 
експерт в Общината – 26 
юли. 

Димитър Доков, педагог – 
1 август.

Стилиян Тотков, главен 
експерт в Общината – 1 ав-
густ

Прочетено в старите  
мездренски вестници:

„Успехи на скиорите
В околностите на хижа „Пършевица“ се проведе 

окръжното първенство по туристическо ски-рали. От 
Общинското туристическо дружество „Искър“ уча-
ствуваха 5 отбора – три мъжки, един юношески и един 
женски. Представихме се отлично, като на първо мяс-
то с равен брой точки се наредиха два наши мъжки от-
бора. Първият бе в състав: Стефан Александров – ка-
питан, Драгомир Добрев и Цветан Стефанов и втори-
ят с капитан Тошко Кирков, Борислав Леонкев и Ка-
телин Асенов. За първи път в окръжно първенство по 
ски-рали участвуваха юноши и понеже нямаше други, 
юношите участвуваха при мъжете. Веднага трябва да 
подчертаем, че те победиха три от мъжките състави, 
като заеха пето място в крайното класиране. Капитан 
на отбора бе Андрей Венков Георгиев.

Много добро бе представянето и на женския отбор, 
който участвува за първи път – зае трето място с ка-
питан Ирина Стефанова.

Тошко Кирков, наш кореспондент.“ 

Вестник „Искърска комуна“, бр. 546 от 26 март 1986 г. 

Интересно

Исторически дати:
20 юли 1969 г. – Американският космически кораб „Аполо 11“ отвежда на Луната първи-

те хора - Нийл Армстронг и Кевин „Бъз“ Олдрин.
21 юли 1821 г. – Загинал Индже войвода (Стоян), български хайдутин, народен закрил-

ник.
22 юли 1877 г. – Руските войски и българското Опълчение освобождават Стара Загора.
23 юли 1942 г. – Разстреляни Никола Вапцаров и другарите му.
25 юли 1867 г. – На път от Сърбия за централна Стара планина четата на Панайот Хитов 

със знаменосец Васил Левски преминава през село Игнатица. По този повод през 1987 г. 
е поставена възпоменателна плоча върху фасадата на местното читалище.

1971 г. – В Мездра официално е открита новата Ритуална зала в сградата на Общинския 
съвет (тогава ГОНС). Първото семейство, което сключва граждански брак в нея са елек-
тротехникът Соколин Първанов и студентката Пенка Данова от Тишевица. Длъжностно 
лице на ритуала е зам.-председателят на ГОНС Иван Братинов.

30 юли 1877 г. – Роден Елин Пелин, български писател.
1 август 1914 г. – Начало на Първата световна война.
Август 1919 г. – Народният поет Иван Вазов посещава Черепишкия манастир и други 

исторически и природни забележителности във Врачанския балкан. 
1 август 1975 г. – Пусната в експлоатация съединителната ЖП линия от гара Мездра-

юг до спирка Моравица (през тунела на изхода за София). На 18 януари 1982 г. офици-
ално е открита отсечката Мездра-Моравица, с което е закрито старото трасе, премина-
ващо през града.

2 август 1903 г. – Избухва Илинденско-Преображенското въстание.

Децата на Община Мездра

Деа, 6 м.

Абонирай се и спести!
Скъпи читатели, отново стартираме нашата абонаментна кампания за Общин-

ски вестник „Мездра XXI век“ за оставащите 6 месеца от 2016 г., както и за ця-
лата 2017 г. 

Цените за абонамент са както следва:
За 6 месеца (до края на 2016 г.) - 3,60 лв.
За 12 месеца (за цялата 2017 г.) - 7,20 лв.
Абонаментната такса може да заплатите на касата в Информационен център - 

Мездра (в сградата на Общинска администрация).
Предварително ви благодарим за оказаното доверие!

Частна обява
Продавам къща в с. Попица, Белослатинско, със стопански построй-

ки, близо до р. Скът и 1,5 дка дворно място. 
Телефон за връзка: 0889/231-215 - Димо или Ваня 

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Съвсем скоро от печат из-
лезе най-новата – осма 

поред книга, на нашия съ-
гражданин, краеведа Петър 
Кръстев. „Минало незабра-
вимо“ – така сполучливо 
е озаглавил книгата 85-го-
дишният неуморим автор, 
който за сетен път доказва, 
че за творческите търсения 
няма пределна възраст.

С присъщия си хъс, пре-
цизност и апостолска все-
отдайност той е изследвал 
живелите в един дълъг пе-
риод дълголетници от свое-
то родно село Кален. Прочел 
е доста архиви, провел е де-
сетки разговори със свои съ-
селяни и жители на Мездра, 
дори е обиколил гробищни 
паркове, за да се добере до 
имената и рождените дати и 
датите на кончината на хо-
рата, достигнали преклон-
на възраст. Но не само това. 
Авторът дава и доста под-
робности за живота им, ра-
ботата и бита им, за техните 

близки, за родо-
вите им корени 
и наследници. 
Така книгата 
не е просто ста-
тистика, а инте-
ресно и занима-
телно четиво. 
Всъщност, тя е 
нов принос на 
Петър Кръстев 
към осветлява-
нето на тъмни-
те страници от 
нашата исто-
рия. За негова-
та отговорност 
пред тази исто-
рия и друг път е 
ставало въпрос. 
Този морално 
чист и честен 
човек още един 
път ни показва колко високоотговорни трябва да бъдем към 
род и Родина, към миналото си, а защо не и към бъдещето…

В книгата „Минало незабравимо“ има и една втора част 
със спомени за наши съграждани, отдали целия си съзна-
телен живот за изграждането и добруването на Искърския 
край. Има и други написани материали, но всеки, който се 
заинтересува, може да я прочете.

Светлина към неизвестното
Нова книга

СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА

След наскоро завър-
шилите мероприя-
тия, свързани с 90-го-

дишнината от рождението на 
скулптора от Старо село Пе-
тко Мичев, Община Мездра 
започва програмата по  от-
белязването на 80 години от 
рождението на един от най-
изявените художници на Об-
щината - Павлин Коцев. 

Във фоайето на сградата на 
Общинска администрация 
бяха подредени 6 картини, 
над 20 рисунки и една скулп-
тура на талантливия типчен-
ски майстор на четката. 

Изложбата бе открита от 
уредника на художествена-
та галерия Светла Дамянов-
ска, а подредбата ѝ е дело на 
колегата на Павлин Коцев 
Евгени Кучков. Картините и 
скулптурата бяха на разполо-
жение на всеки, решил да се 
запознае отблизо с творчест-
вото и таланта на Павлин Ко-
цев до 15 юли, а след закрива-
нето на тази изложба вещите 
и творбите на Павлин Коцев 
могат да заемат новообосо-
бената зала, свързана с поме-
щението на картинната сбир-
ка в Читалището в родното му 
село Типченица, където да се 
направи музеен кът в памет на 
художника.

Виртуозът на четката и бо-
ите Павлин Коцев е роден на 
13 юли 1936 г. в село Типче-
ница, Врачанско. Завършва 
специалност Графика в На-
ционалната художествена 
академия в София при проф. 
Веселин Стайков и проф. Ев-
тим Томов. Специализира в 
Париж през 1974 г. Посещава 
Венеция и Флоренция. През 
1982 г. продължава образова-
нието си в Санкт Петербург и 
Москва. Художникът участ-
ва в множество общи худо-
жествени изложби, има и 14 
самостоятелни изяви. Негови 
творби са притежание на На-
ционалната галерия, СГХГ, 
почти всички художествени 
галерии в страната, Музей 
за изобразително изкуство 
“А.С. Пушкин” (Москва), ко-
лекцията „Алойс Енглендер” 
(Виена), частни колекции във 
Франция, Белгия, Германия, 
Кипър и др.

За стила на Павлин Коцев 
проф. д-р Валентин Ангелов 
казва: „Павлин Коцев рисува 
от натура, колоритът му е 
наситен и сочен, формата 
стабилно изградена. Инте-
ресът му е насочен към ду-
ховната атмосфера, ка-
квато излъчва всяка негова 
творба.”

Изкуствоведът Райна Ко-

стова пише по повод кончи-
ната на художника през 2013 
г.:„Павлин Коцев е саморо-
ден талант от едно поко-
ление, което вече отплува в 
класиката и започва да блес-
ти изпод патината на вре-
мето. Живописта му е по-
стигнат синтез на качест-
ва, оскъдни и все по-ряд-
ко срещани в съвременната 
българска живопис. Това са 
националното звучене и уни-
калният колорит. Картини-
те му просто лъхат с аро-
мата на българската земя, 
а в цветността е заложе-
на такава притегателна 
сила, характерна само за 
неповторимото живопис-
но усещане на голям худож-
ник. Творци като Павлин Ко-
цев преминават през живо-
та, безрезервно отдадени 
на изкуството, оставяйки 
истинска стойностна сле-
да, за разлика от набедени-
те величия и временните яв-
ления.”

Павлин Коцев е един от 
най-изявените представите-
ли на съвременния българ-
ски реализъм. Години наред 
той възпява с поетично вдъх-
новение красотата на родно-
то си село Типченица и окол-
ностите му. Картините му от-
ключват съкровени чувства, 
предизвиквайки наблюдате-
ля да се наслади на красота-
та и величието на природа-
та, и да не забравя своята ду-
ховна същност. Тихата и не-
натрапчива красота на село 
Типченица - родното място 
на художника, е пресъздаде-
на най-често в творбите му. 
Павлин Коцев често споде-
лял, че за него то е своеоб-
разно съкровище от сюже-
ти, в които винаги може да се 
открие нещо ново и разноо-
бразно. 

Талантът на художника
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