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Жарава от огъня

На 16 май на АК “Калето” беше открит Фестивалът на средновековните 
традиции, бит и култура, които продължиха до 19 май. Подробен репортаж 
очаквайте в следващия брой на вестника.

Проекти на 
Зверино и Царевец

 Спечелиха 
финансиране
Два проекта одобри Предприя-

тието за управление на дейности 
по опазване на околната среда / 
ПУДООС/, подадени от Община 
Мездра. Кметства Зверино и Ца-
ревец ще получат до 10 000 лв., 
за реализирането на проектите си, 
които ще подобрят облика на тези 
населени места. Съгласно Заповед 
на министъра на околната среда и 
водите от 19 март т. г., са утвърдени 
234 от подадени 805 проекта по 
Националната кампания „Чиста 
околна среда“-2019 и обявения 
от МОСВ и ПУДООС конкурс 
„Обичам природата и аз участ-
вам“. Целта на кампанията е да из-
гради обществено отношение по 
въпросите, свързани с опазването 
на околната среда, да повиши еко-
логичната култура и загриженост-
та към мястото, в което живеем. 
Всеки от класираните проекти ще 
получи допълнителни указания и 
договор, който да подпише.

Родолюбие

„Под звездите на Европа“
Вълнуващо пътешествие „Под звездите на Евро-

па“ подариха на своите гости и приятели ученици-
те от СУ „Иван Вазов“ в Мездра на 13 май в Дома 
на железничаря. Празникът беше уважен от кмета 
на Общината, представители на Общинския съвет 
и политически партии, родители и граждани.
По изключително интересен и мъдър начин беше 

внушено усещането, че българинът е гражданин на 
обединена Европа и има заслужено самочувствие 
, че е част от достоен народ – сътворец на евро-
пейската култура. Държавите в Европа – с тяхната 
специфика, бит и култура, бяха представени през 
погледа на българско дете, поело с куфара си към 
Европа – да се докосне до културата и красотата на 
европейските държави. „Опознай света – така ще 
опознаеш и себе си. Но все пак помни, че чуждата 
страна не може да бъде дом. Това е твоята роди-
на – тук са корените ти“ – мъдро съветва бащата 
на сбогуване. Дъщерята тръгва, отворена да опоз-
нае света, поглъща го с любопитни очи, но не за-
бравя обещанието, което е дала на родителите си: 
„Домът е там, където е сърцето ти. Човек може да 
обиколи целия свят, да види хиляди неща, но най-
ценното може да открие, когато се завърне, защото 
то се вижда само със сърцето.“                                                         
                                                                     на стр. 2

Факт

Лидер по прозрачност
в Северозапада

Общинската администрация в Мездра е сред най-про-
зрачните в България, според последното рейтингово 
изследване на Програма “Достъп до информация”.
Хората в екипа на кмета инж. Генади Събков са класи-

рани на 17-о място от 265 български общини в изслед-
ването за тази година. Това е най-предното класиране, 
за която и да е от 32-те общински управи в Североза-
падна България. 
Докато преди година Мездра беше 24-а, сега не само 

се е изкачила със 7 позиции, но е оставила зад себе 
си миналогодишния челник Козлодуй, чиято общинска 
администрация е 30-а. Екипът на Събков е събрал 80.8 
точки от 100.7 възможни. Две позиции след Козлодуй 
е администрацията от Бойчиновци. Най-предното кла-
сиране за управа от Монтанско е за Берковица, чиято 
администрация е на 19-а позиция.
Община Враца е на 71-а позиция, Монтана е с 10 мес-

та по-назад, а Видин е на 118-а позиция.
В класацията са използвани няколко показатели, които 

включват прозрачност, отговори по заявления за дос-
тъп до информация и спазване на куп нормативни ак-
тове на сайтовете на общинските администрации.

Днес в броя четете приложенията
• 90 години ОУ “Христо Ботев” - на 

стр. 3
• 50 години ОУ “Св. св. Кирил и 

Методий” - на стр. 4

Мисъл на броя
“Скептикът прилича на чудак, който 
разглежда с фенер блясъка на звездите “

П. Буаст

Прозрачно управление

Кметът продължи отчетите си в селата
Инж. Събков отчете постигна-

тото за три години и половина 
от мандата си като кмет на Об-
щината, като отбеляза:
„През 2015 година, когато 

влязох в Общината като кмет, 
наследих над 8.5 милиона за-
дължения на моите предше-
ственици. Днес вече имаме 
върнати 6 милиона от тях.
Успяхме да спрем източването 

на общинската хазна и да пре-
върнем ОП „Чистота“ в едно 
работещо предприятие, което 
да е в помощ на хората. Бла-
годарение на тях успяваме да 
поддържаме инфраструктурата 
на Общината ( пътища, сгради, 
детски площадки…).
Ако не бяха тези кредити, кои-

то бяхме принудени да връща-
ме, можехме да направим по 10 
улици във всяко едно от 27-те 
населени места в Общината. 
Благодарение на усилията ни 
и изключителната финансо-
ва дисциплина Общината се 
ползва с голямо доверие пред 
Министерство на финансите. 
Неслучайно ни бяха отпуснали 
кредит в размер на 1 689 000лв. 
за погасяване на друг кредит, 
свързан с водния цикъл на Ме-
здра и пречиствателната стан-
ция край града.
И виждайки какво е положе-

нието на Общината пред фи-
нансовите институции, пред-
ложих на Общинския съвет 
да вземем един дългосрочен 
безлихвен заем с цел да подо-
брим положението в Община-
та, да можем да изграждаме, да 
правим улици, да реновираме 

– те отказаха. Проведохме две 
сесии, изключително непло-
дотворни. На едната не дойдо-
ха и бойкотираха заседанието, 
а на другата 11 съветници от 
ГЕРБ,АБВ и Народен съюз гла-
суваха против това Общината 
да се развива.
От това тяхно решение послед-

ва Министерство на финансите 
да си удържи капиталовата суб-
сидия в размер на 900 хиляди 
лева и на практика тази година 
нямаме капиталова програма. 
Удържаха си и изравнителната 
субсидия – 800 хиляди лева. 
Така на практика тези 11 съ-
ветници се опитаха да поста-
вят Общината на колене и да 
блокират работата на админи-
страцията, но ние намерихме 
решение и само за миналата 
година сме привлекли външни 
средства по различни програми 
в размер на 8 300 000 лева.“
Кметът сподели пред жителите 

на Люти брод, че зад тези външ-
ни средства стоят саниране на 
жилищни блокове, едно-, дву- и 
многофамилни жилищни и об-
ществени сгради. Инж. Събков 
заяви още, че над 2 000 души 
в момента могат да се радват 
на по-ниски битови сметки и 
по-голям комфорт само защото 
жилищата им са санирани. Той 
сподели, че на повечето дома-
кинства, получили безплатно 
саниране на жилищата, месеч-
ните разходи за отопление са 
паднали наполовина.
Като една от причините за ста-

билизирането на общинските 
финанси е инвестирането в 

техника и човешки ресурси на 
Общинско предприятие „Чис-
тота“.
„Откакто стабилизирахме ко-

муналното предприятие в Ме-
здра, разходите ни за ремонти 
намаляха драстично. Така ус-
пяхме да се оборудваме с тех-
ника, която дори в съседната 
на нас Община Враца нямат. 
По този начин, инвестирайки в 
нашето предприятие, в нашите 
хора, успяваме да работим по-
бързо, по-евтино и със засилен 

контрол“ – допълни инж. Съб-
ков.
Пред жителите на Люти брод 

кметът пое ангажимент селото 
да се превърне в перлата на Ис-
кърското дефиле с провеждане-
то на Национален фолклорен 
събор „Де е българското“.
„В рамките на миналата го-

дина тук в селото успяхме да 
ремонтираме покрива на пен-
сионерски клуб и още няколко 
сгради. В момента почиства-
ме и облагородяваме района 
около посетителския център 

на ПП „Врачански Балкан“, 
където ще се проведе и фол-
клорният фестивал. Възна-
меряваме да асфалтираме и 
стария път в Люти брод, за 
да може да има по-лесен дос-
тъп до фестивалната сцена. В 
района вече е ремонтирана и 
пусната в експлоатация чеш-
мата, която години наред не 
функционираше. Изчистихме 
и подравнихме пътя край ре-
ката и под моста. Очаквам до 
няколко дни да получа отговор 

от ПП „Врачански Балкан“ за 
проект, свързан с изграждане 
на площадка за отдих по ПУ-
ДООС. Ако не успеят те да 
го спечелят, ние ще изградим 
това съоръжение със собст-
вени сили и средства“ – каза 
кметът инж. Събков.
Жителите на балканското село 

благодариха за всичко свър-
шено от кмета на Общината и 
неговия екип, като споделиха и 
някои проблеми в селото, които 
той обеща да разреши.

на стр. 2

Люти брод
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Кметът продължи отчетите си... от стр. 1
Изключително интерес-

ната писмовна форма на 
споделяне на видяното и 
преживяното от пътешест-
вието из европейските 
столици развълнува пуб-
ликата и я направи съпри-
частна с посланията, които 
носи. Изнесеният спекта-
къл е незабравим урок по 
родолюбие:
- „Днес светът е наш общ 

дом, където човек може да 
намери себеизява;
- Опознавайки Европа, 

трупаме ценни и вечни 
спомени, които са богат-
ство;
- Не е достатъчно да се 

надяваме на по-добро бъ-
деще – сами трябва да го 
създадем;
- Родителите трябва да да-

дат два подаръка на децата 
си, които да ги направят 
хора – единият е корени, а 

другият – криле“.
„За всеки българин роди-

ната е първата и най-голя-
ма любов, която те след-
ва цял живот – каза във 
встъпителното си слово 
директорът на училището 
Мариела Горанова. За нея 
си готов на всичко, само за 
да вдъхнеш розовия ѝ аро-
мат…“
Историята за едно неверо-

ятно пътуване из страните 
на Европа дава увереност, 
че семейството и учили-
щето изграждат личности, 
отворени за света, но с 
устойчиви български ко-
рени.
Поздравителни адреси 

постъпиха от Президента 
на Република България, 
народни представители 
от различни политически 
партии, от кмета на Общи-
ната, директори на учебни 
заведения.

„Под звездите на Европа“

Светите равноапостоли
Делото на светите братя Константин-Кирил и Мето-

дий надхвърля рамките на българската история и слага 
своя отпечатък върху развитието на славянството из 
цялата европейска цивилизация. Създаването на сла-
вянското писмо е едно от най-забележителните и най-
важни събития в историята на българската и на славян-
ската култура.
Рано канонизирани светци, братята Кирил и Методий 

били чествани от Църквата поотделно в деня на смър-
тта им. После обединили празника им на 6 април, тъй 
като били братя и имали общо дело, но поради Вели-
кия пост избрали 11 май като най-подходящ.
Празнуването със специална служба и четенето на 

житията им продължава до нашествието на татарите 
и турците по славянските земи. Всерусийският свети 
Синод взема решение, започвайки от 1863 г., 11 май да 
се установи като църковен празник на преподобните 
Кирил и Методий. Оттам това празнуване се разпрос-
транява по всички православни християнски народи.
Храмов празник честваха в с. Долна Кремена, където 

славянските братя са патрон на православната църква.

продължиха на 20 май. Преди обяд се проведоха 
смесената лекоатлетическа щафета на детските 
градини и градското първенство по класически 
шахмат за ученици от 1 до 12 клас. Късно след 
обяд имаше и футболен турнир на детските гради-
ни. Общинският куклен театър от Благоевград из-
несе за най-малките на 21 май спектакъла „За една 
червена шапчица червена“, а театърът на Българ-
ската армия - „Железният светилник“.
Под надслов „Бяло, зелено, червено“ премина 

юбилейният концерт на ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ на 22 май в Дома на железничаря по случай 
50-годишнината на училището. Същия ден приве-
чер беше закрит XIX-я футболен турнир на малки 
вратички за фирмени, квартални и селски отбори. 
На следващия ден в голямата заседателна зала на 
Общината бяха IX-те Майски краеведски четения.
Богатата и разнообразна програма завършва на 

24 май с Шествие на възпитаниците на детските 
градини и училища, тържествен концерт на детски 
състави по случай Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писменост и награждава-
не на изявени ученици, групи и състави – всичко 
това на централния площад България от 9:30 часа.

Празниците на културата

Важно съобщение
На 2-ри юни (неделя) 

в Посетителски център 
– с. Люти брод ще се 
проведе традиционни-
ят събор на фолклорни 
групи и изпълнители 
„Де е българското“.
Организатор е Община 

Мездра.
Целта на Събора е да 

даде възможност за сци-
нична изява на изпъл-
нители, представящи 
фолклорното богатство 
и уникалност на своя 
регион. В Събора ще 
участват:
- Певчески групи и ин-

дивидуални изпълните-
ли;
- Танцови групи и инди-

видуални изпълнители;
- Инструментални гру-

пи и индивидуални из-
пълнители.
Според Регламента из-

пълненията на групите 
са до 10 минути, а на 
индивидуалните изпъл-
нители – до 6 минути. 
Всяко читалище може 
да участва с до двама из-
пълнители в жанр.
На участниците в Събо-

ра ще бъдат връчени гра-
моти. В Събора могат да 
вземат участие (да раз-
крият сергии) майстори 
на художествените зана-
яти. Община Мездра си 
запазва правата за засне-
мане и звукозапис.
До 29 май т. г. на учас-

тниците ще бъде изпра-
тена програмата на Съ-
бора.
Заповядайте!

БМЧК
Заслужени награди
Две награди получиха 

мездренските червено-
кръстки организации по 
повод Международния 
ден на Червения кръст и 
Червения полумесец.
На младите добровол-

ци от клуб „Приятели 
на искърското дефиле“ 
с. Зверино бе връче-
на награда „Най-добър 
клуб“ от област Враца и 
ваучер на стойност 300 
лв., който да подпомог-
не дейностите на клуба. 
БМЧК Мездра получи 
специалната награда и 
ваучер за 100 лв. Двете 
организации получиха 
още грамоти и почетен 
плакет по повод 140 го-
дини от създаването на 
Български червен кръст. 
Датата 8 май не е избрана 
случайно. Тогава е рож-
деният ден на създате-
ля на червенокръсткото 
движение, големият ху-
манист и първи носител 
на Нобеловата награда за 
мир – швейцарецът Анри 
Дюнан.
„Вече 160 години не-

говите идеи обединяват 
различни по своите въз-
гледи, раса и религия 
общности. Идеи, които 
се превърнаха във фун-
дамент на глобална ху-
манитарна мрежа от 191 
национални дружества с 
над 15 милиона членове 
и доброволци.

Призив
Уважаеми съграждани,
За възстановяване бюста на ген. полк. проф. 

Иван Кинов на паметника в родното му село 
Люти брод - Община Мездра набира средства 
по сметка BG58STSA93000019546195, BIC: 
STSABGSF - Банка ДСК - Мездра.
Председател на Инициативния комитет Ва-

силка Стойкова, тел 0889 991 697

от стр. 1
В село Моравица инж. Събков 

сподели, че тази година над 14 
милиона лева са привлечените 
външни средства в Община-
та по различни програми. По 
проекта за воден цикъл на ня-
колко села, сред които и Мора-
вица, освен подмяна на 8 090 
м водопровод при помпената 
станция, каптаж „Макрешни-
ца“, откъдето Моравица чер-
пи вода, ще бъде изградено и 
пречиствателно съоръжение. 
Така ще се използват по-ефек-
тивно водните ресурси и ще се 
подобри средата и качеството 
на живот на над 3 500 души. 
Проектът е на стойност 5 519 
670 лв., като най- голямата ин-
вестиция е именно в село Мо-
равица.
„Освен че ще бъдат подме-

нени тръбите, проектът е така 
направен, че улиците, по които 
ще се копае, ще бъдат асфал-
тирани от бордюр до бордюр“, 

Моравица

допълни инж. Събков.
По молба на местните той пое 

ангажимент да бъде ремонти-
ран салонът на училището, 
където се провеждат изяви 
по различни събития. Ремонт 
ще бъде извършен и на две 
площадки в селото, едната от 
които е в двора на детската 
градина.
Кметът подчерта и успехите 

на местния футболен отбор 
и детско-юношеската школа 
към него, като обеща подкре-

па. Бяха отчетени и усилията, 
които е положила Общината 
да запази местното училище, 
въпреки непрекъснатия натиск 
от различни институции то да 
бъде закрито.
„Това училище ще продължи 

да го има, докато интересът 
на децата, колкото и малко да 
са те, съществува. Наша отго-
ворност е да дадем добро об-
разование на децата си и да ги 
задържим в училището“- кате-
горичен бе инж. Събков.

Липсата на удобен транспорт 
до Общинския център бе един 
от сериозните проблеми, за 
чието решение жителите на 
село Руска Бяла помолиха инж. 
Събков.
„Ще разговарям отново с уп-

равителя на основния превоз-
вач на територията на Общи-
ната и ще се опитам да решим 
този проблем. Най- голямото 
ми желание е и с това общин-
ско предприятие да работим 

така, както с ОП “Чистота“. 
Тоест ние да извършваме тези 
превози, но на този етап е мно-
го трудно. Проблемът в транс-
портния сектор не засяга само 
вашето село, той е сериозен за 
цяла Северозападна България. 
Фирмите не проявяват интерес, 
и то чисто икономически, към 
малки дестинации, тъй като 
работят на загуба. Проблем се 
оказва и липсата на достатъчна 
компенсация от страна на дър-

жавата към тези фирми. Оказва 
се, че за превозвачите е много 
по-изгодно да извършват пре-
воз на пътници до заводи като 
този в Мездра и Ботевград, 
отколкото в малки населени 
места.
Много ми се иска тези превози 

да ги извършва нашата фирма 
„Мездра Автотранспорт“, но за 
съжаление на този етап е много 
трудно“, сподели инж. Събков 
пред жителите на Руска Бяла.

Руска Бяла

Игнатица

Близо 780 хиляди лева 
ще бъдат инвестирани 
в укрепване на свлачи-
щето край Игнатица. 
Проектът между Общи-
на Мездра и Жандарме-
рийската служба в окръг 
Мехединци, Румъния, е 
финансиран по Програ-
мата Interreg V-A Румъ-
ния-България. Упорити-
те действия на Община 
Мездра за намиране на 
средства за укрепване 
на свлачището доведе до 
успешен финал. Подпи-

сан е договор по проек-
та. В рамките на 30 ме-
сеца всички предвидени 
действия трябва да при-
ключат.
Вторият голям проблем 

на селото – за разши-
ряването на гробищния 
парк, бе решен наскоро. 
След закупен от Общи-
ната имот гробищният 
парк ще бъде разширен с 
близо 2 декара.
Друга важна инвес-

тиция през 2018 г., на-
правена за жителите на 

селото, е ул. „Георги Ди-
митров“ – 26 281 лв.
Инж. Генади Събков 

обеща да потърси начин 
за подмяна на изгнили-
те улуци на сградата на 
кметството, в която се 
помещава и клубът на 
пенсионера. Ще бъдат 
доставени и необходи-
мите материали за из-
граждането на санитарен 
възел в центъра на село-
то.
Жителите на селото 

споделиха и за друг свой 
проблем. Чешмата, от 
която всички жители си 
наливат вода, се нуж-
дае от частичен ремонт, 
тъй като при проливни 
дъждове там се задър-
жа вода и е трудно да се 
достигне до нея. Инж. 
Генади Събков обеща да 
изпрати техник, който да 
потърси начин за коре-
кция на площадката и ре-
шаване на този проблем.

Памет
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50 ГОДИНИ 
ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Родното училище празнува своя 50-годишен юбилей. Ако има нещо, което до старини да ни огрява отвътре, то е мекото сияние на бялото, 
зеленото и червеното и училищните спомени, скътани и съхранени в сърцата, редом с най- милите неща - родина, майка, бащин дом, учител.

ГАЛЯ БОГДАНОВА , ДИРЕКТОР:

От както светът съ-
ществува, човечество-
то живее с разрушени 
илюзии и несбъднати 
надежди. Дали идва ис-
тински празник, с ново 
време и с нов морал, 
или отново ще припо-
знаваме в новите дре-
хи остарялото тяло на 
непомъдрялото време. 
Днес повече от всякога 
съм убедена, че любо-

вта към децата си има 
цена. Ние – учителите 
от ОУ „ Св.св. Кирил и 
Методий“ – гр. Мездра 
ежедневно я плащаме 
не само с всеотдайния 
труд и много напре-
жение, но и с вяра, че 
Йовковата бяла ляс-
товица не е гола из-
мислица, а спохожда 
всички, които я чакат 
и вярват, че ще успеят 
да запазят детското в 
сърцата на учениците 
си за чудноватите неща 
в живота.
 На всички ра-

ботещи в сферата на 
образованието, честит 
празник и дано живо-
тът ни надари с пове-
че шансове да оцелеем 
сред хаоса на житей-
ските проблеми.

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ е наследник 
на първото и най-старо училище в Мездра – 
началното училище „Кирил и Методий“.
До Освобождението в Мездра няма нито ки-

лийно, нито светско училище.
Бързото развитие на селището обуславя 

нуждата от просвета и през 1900 г. е открито 
училище.
Шест години децата учат в стари и запусте-

ли сгради, съвсем непригодни за обучение и 
възпитание. Това налага да се построи сграда 
с пет учебни стаи. Училището се намирало на 
мястото на днешното Основно училище „Св.
св. Кирил и Методий“.
Новата учебна сграда, подобрената мате-

риална база и редовните учители привличат 
много деца и през учебната 1906 – 1907 г. в 
него учат 37 ученици, разпределени в отде-
ления.
През 1925 г. началното училище има отделе-

ния със 113 ученици, обучавани от 4 учители. 
През 1964 г. е съборена старата сграда на на-

чалното училище „ Кирил и Методий“ и за-
почва строежът на нова четириетажна сграда.
През 1969 г. в новопостроената сграда се 

сформира Основно училище  „Кирил и Мето-
дий“ със 17 паралелки и 26 учители.  За ди-
ректор на новото училище е назначен Найден 
Найденов. 

ДИРЕКТОРИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

1969 – 1976 г. – Найден Найденов
1976 – 1986 г. – Златка Вълчева
1986 – 1991 г. – Стоян Петров
1991 – 1998 г. – Христина Димитрова
1998 – 1999 г. – Соня Цекова
1999 – 2000 г. – Павлинка Петрова

„Говорящ вестник” -

ВИЗИТКА НА УЧИЛИЩЕТО
Всяко издание на 

“Говорящ вестник” 
дава на учениците 
знанията за реал-
ния свят, поставя ги 
в ситуации, които те 
надвишават личните 
си  очаквания.  Редак-
ционната колегия  се 
включва в дейности, 
свързани с критич-
но мислене, заявява 
гражданска позиция 
и проявява журналис-
тически нюх .
Петнадесет години 

чрез своите 53 изда-
ния „Говорящ вест-
ник” „разлиства” жи-
тейските странички 
и търси не само до-
брото, но тръгва и по 
професионалните пъ-
течки на своите гос-
ти, за да превъплъти 
„читателите” си в 
журналисти, готва-
чи, психотерапевти, 
спортисти, инженери, 
посланици, IT спе-
циалисти, министри, 
депутати, посланици, 
директори на музеи 
и в други с по-неиз-
вестни професии, но 
достойни за уваже-
ние, обръща „чита-
телите” към себе си 
и ги кара да се видят 
и малко по българи. 
За всяко”издание” 
на вестника каним 
по един специален 
гост, като такива са 
били  Леда Милева, 
Радой Ралин, Кръс-
тьо Кръстев и Ми-
хаил Вешим от в-к 
„Стършел“, отец Боян 
Саръев, Виолета Дра-
ганова от БНТ, проф. 
Елена Огнянова, 
полк. Петко Йотов, 

Жени Божилова-Хай-
това, Тити Папазов, 
алпинистът Николай 
Петков,носителката 
на „Златен ланец” 
Здравка Евтимова ,съ-
ветникът по култур-
ните въпроси към Ки-
тайското посолство  
Дарин Маджаров , 
Мадлен Алгафари, 
Явор Хайтов, Мира 
Добрева, шеф Виктор 
Ангелов, Станислава 
Цалова,  Елен Коле-
ва, Гергана Дончева, 
Мария Габриел, шеф 
Андре Токев, Василе-
на Гръбчева, Мария 
Петрова и други.
Ръководителите на 

„Говорящ вестник” 
са убедени, че пове-
че от всякога е нужно 
обучението да се доб-
лижи тематично до 
ежедневието на обу-
чаваните, до пробле-
мите, които се комен-
тират по вестниците, 
радиото, телевизията, 
в семейството, в меж-
дучасието, на улица-
та. И никак не е лесна 
задачата да се изпра-
вят пред проблемите 
на традиционализма, 
да провокират един 
ученик да търси свое-
то място, правилно 
професионално да 
бъде насочен,  да се 
идентифицира и са-
мооценява.
По покана на специ-

алните ни гости Ре-
дакционната колегия 
на вестника е при-
съствала на създа-
ване на предаването 
„Отблизо с Мира”в 
БНТ, на „Преди обед 
със Ал.Кадиев и Де-

сислава Добрева, на 
прогнозата за времето 
със Станислава Цало-
ва, на обявяването на 
кампанията „Да из-
чистим България” от 
Антон Хекимян,  на 
среща с Венелин Пе-
тков и Анна Кънчева 
в БТВ, по покана на 
Захари Миленков в 
Музей на радиото и 
БНР, бяхме в Минис-
терството на образо-
ванието, Българския 
парламент, Радио Ви-
дин, Математическия 
факултет към СУ, На-
родния театър, Розо-
вата долина
През всичките тези  

15 години ние тър-
сим и ще продължим 
да търсим път към 
сърцето на ближния, 
към неговата по –до-
бра половинка заед-
но  с всичките  гос-
ти на ГОВОРЯЩИЯ 
ни ВЕСТНИК. Всеки 
един от тях дойде при 
нас със своята житей-
ска философия, лю-
бов към професията 
си   и  неповторима  и 
искрена любов в сър-
цето си.
Както всички и ние 

имаме мечти. Едни ни 
се струват по-глупа-
ви, други по-красиви, 
но всички те осмис-
лят живота ни, карат 
ни да се стремим към 
нещо, да се борим, да 
вярваме, да бъдем по-
добри един към друг, 
защото  вярваме, че 
доброто е господар 
на човешкото сърце и 
колкото и жилаво да е 
злото, все пак побеж-
дава доброто!

Десислава Христозова:    
„Нямам думи да изразя 
възхищението си - ето 
така се формира ясно 
съзнание, така се бяга 
от чалгата, така се съз-
дават ХОРА! Прекрасни 
сте!“     
Василена Гръбчева: 

“Говорящ вестник“, бя-
хте страхотни! Усмих-
нахте ме, просълзихте 
ме!
Мира Добрева: „Когато 

говорим за бъдещето на 
България, ми се иска да 
знаем, че има и такива 
деца! Умни, любозна-
телни, трогателно емо-
ционални. Децата от 
едно държавно училище 
в Мездра. Необикновено 

Гостите за нас:

тези слова са като про-
тегната детска ръка, коя-
то търси подкрепа, като 
тайна парола, която ни 
разтваря не само вратите 
към знанието, но и към 
живота, чиито уроци ни-
кога не могат да се научат 
докрай!
Днес ОУ ”Св.св.Кирил 

и Методий” - Мездра е 
модерно и иновативно: 
обучава, възпитава и съз-
дава детски светове - нео-
бятни, красиви, можещи, 
търсещи доброто. Визит-
ната картичка е пъстра и 
многоцветна: “Говорящ 
вестник”, Клуб “ Прияте-
ли на руския език”, Учи-
лищно радио, Вокална 
група, Арт ателие, Клуб 
“Бон Апети”. Униформи-
те, значките и народните 
носии са белегът на на-
шата общност. 
И тържествен, и свят е 

юбилеят за нас! Ден, в 
който отбелязваме сътво-
ряването на българската 
азбука от светите братя 
Кирил и Методий, чиито 
имена носи училището 
ни. Денят на Кирил и Ме-
тодий  - единствен в света 
празник на българската 
духовност, на славянска-
та писменост и култура, 
на българското слово. 
Честит празник!
Екипът на ОУ „Св.

св.Кирил и Методий“  е 
амбициозен и перспекти-
вен. Нашето семейство 
е голямо - 32 педагози.  
Всички са с висше обра-
зование, а 8 са носители 
на втори клас квалифика-
ция,  1 е с първи клас ква-
лификация, 2 с четвърта и 
11 с пета професионална 
квалификация.
В момента в училището 

се обучават 276 ученици 
в 14 паралелки.
Какво е училището за 

децата?
Валерия Джанабетска 

ІV б клас: 
„Моето училище е като 

извор, който прелива от 
букви и числа. Скъпоце-
нен камък, който ще нося 
в сърцето си“.
Преслав Иванов ІV а 

клас
„Моето училище е моят 

втори дом. Вътре при-
лича на огромен дворец. 
Тук срещнах най-добрите 
си приятели,  за такова 
училище не съм мечтал, 
но съм истински щаст-
лив, че уча тук“.
Нанси Георгиева VІ б 

клас: 
„Красиво, голямо, из-

пълнено с радост и гри-
жа. Тук ни учат да бъдем 
добри. Моите родители 
са учили тук, затова съм 
горда и щастлива, че тук 
уча и аз.  Където и да оти-
да, ще го нося в сърцето 
си.“

Училище и учител -

училище, на фона на об-
щото неглижиране на 
образованието и срива на 
ценностите и автори-
тетите в тази страна. 
Едни деца, които с гор-
дост носят униформите 
си и наричат директора 
на училището - „духовен 
учител“. Любопитство-

то им ги доведе в БНТ 
в студиото, в което се 
ражда ОТБЛИЗО. А за 
мен беше радост да спо-
делям опита си с тях! 
Респект към учителите 
и родителите на тези 
малчугани! България ще 
я има, ако те са нашето 
наследство.“
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90 години 
ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”
Животът на едно училище
е като живота на чове-

ка- има своето създаване, 
своя път, своята история, 
тясно свързана с ембле-
матични фигури в лицето 
на дарители и строители, 
директори, учители и уче-
ници, служители и помо-
щен персонал, за които 
училището е  житейска 

съдба. Но ако за един чо-
вешки живот 90 години 
са преклонна възраст, то 
за едно просветно заве-
дение са достатъчно вре-
ме, за да докаже своята 
значимост, да се утвърди 
и превърне в храм на ду-
ховността, който оставя 
дълбока диря в образова-
телната традиция на Ме-
здра и региона.
Приказката започва в на-

чалото на миналия XX век 
(1900 – 1901 г.), когато в 
Мездра отваря врати пър-
вото училище. Много бър-
зо приспособените за него 
помещения отесняват и 

пред общинарите с цялата 
си сериозност застава въ-
просът за нова сграда.
Създаденият през 1924 

г. строителен комитет, с 
председател кметът Иван 
Мишев, започва треска-
во събиране на средства 
. В онези дни мездренци 
на дело показват, че как-

то през Възраждането „за 
учението българинът дава 
мило и драго“.
Голяма част от средства-

та даряват наследниците 
на Тодор Балабанов. Само 
тези пари обаче не са дос-
татъчни. Постоянно расте 
числото на дарителите, 
участват не само замож-
ните, но и хора с далеч 
по-малко възможности. 
Последните на риск теглят 
заеми от банката и ги да-
ряват, за да има просвета и 
наука в Мездра.
От полагането на първия 

камък на 23 август 1925 г. 
до завършването на сгра-

дата минават по-малко 
от  четири години. В съ-
бирането на средства се 
включват всички, от мало 
до голямо. И селищата 
около Мездра дават своята 
лепта: с. Долна Кремена 
дарява камъните за осно-
вите  и мазите; тухлите се 
правят в местността Долна 

Лъка.
С много усилия се слага 

венец на едно грандиозно 
за времето си дело.  Учеб-
ната 1928 – 1929 г. започва 
в новопостроената сгра-
да, която носи името на 
основния дарител- Тодор 
Балабанов. По-късно учи-
лището е преименувано на 
ОУ “Христо Ботев”.
Така вече девет десети-

летия величавата сграда в 
центъра на Мездра е маяк 
на науката и духовността. 
И днес училището про-

дължава да дава най-цен-
ното на своите ученици- 
знанието. Това го прави 

богато-с успехите, постиг-
нати от учениците; с лич-
ностите, на които е дало 
начален старт по пътя към 
избраното от тях поприще.
В навечерието на своя 

90- годишен юбилей учи-
лището стана домакин на 
серия от срещи с изявени 
свои възпитаници: режи-
сьора Искрен Красимиров, 
Владимир Коловски- капи-
тан далечно плаване, инж. 
Дончо Дончев-специалист 
по киберсигурност, Мая 
Пауновска- бивш състеза-
тел в националния отбор 
по художествена гимнас-
тика, д-р Боян Кунев-ле-
кар в Националната кар-
диологична болница, доц. 
д-р Венелин Кожухаров, 
преподавател в СУ “Кли-
мент Охридски”, Лице на 
българската наука- 2008 г.
Достойни наследници на 

своите предци са и днеш-
ните възпитаници на ОУ 
“Христо Ботев”, които 
продължават да жънат ус-
пехи в различни области 
на науката, спорта и изку-
ствата. Зад постижения-
та на всеки от  тях  стоят  
капацитетът, творческите 
усилия и всеотдайният 
труд на много учители.
Затова поклон пред всич-

ки, оставили в темелите 
на училището нещо от 
себе си! Поклон пред тези, 
които днес, въпреки труд-
ностите на нашето време, 
градят авторитета на ОУ 
“Христо Ботев”, за да го 
има и пребъде! Сега и за-
винаги!
 Честит юбилей, наше 

училище!

Обучението по българ-
ски език и литература 
е свързано с традиции, 
приемственост и трай-
ни постижения. Много 
са учениците, записали 
имената си в летописна-
та книга на училището, 

печелейки призови мес-
та на областните кръгове 
на олимпиади и състеза-
ния.
В общинския кръг 

на тазгодишното със-
тезание “Мисия 7”, 
чийто домакин бе ОУ 

“Х.Ботев”, отборът на 
училището в състав: Ива 
Митова, Елеонора Цеко-
ва и Ваймил Пановски , 
с ръководител учителят 
по БЕЛ Христинка Ива-
нова убедително завою-
ва първо място.

Ния Хари Димитрова 5 кл.
I място на областен кръг на олимпиадата по мате-

матика, 
I място и златен медал  на на математическото със-

тезание „Черноризец Храбър“ и на Коледното мате-
матическо състезание, II място на Международно-
то състезание “Европейско кенгуру” бронзов медал 
на  математическото състезание “Математика без 
граници“ -зима, II място на Великденското матема-
тическо състезание.
Кристина Костадинова Самарджиева 1 кл.
II място и сребърен медал на  математическото 

състезание „Иван Салабашев“ и на  Коледното ма-
тематическо състезание, бронзов медал на Между-
народен турнир “Математика без граници”, класи-
рана за финалния кръг на състезанието.
Денис Добромиров Александров – 2 кл. 
Сребърен  медал на математическото състезание 

„Черноризец Храбър“.
Натали Станимирова Георгиева – 6 кл.
II място на Коледното математическо състезание
Йоана Димитрова Лиловска – 1 кл.
2 бронзови медала на Международен турнир “Ма-

тематика без граници”, класирана за финалния 
кръг на състезанието.
Емил Цветозаров Мишовски - 1 кл.
III място и бронзов медал на  състезанието „Мате-

матика без граници“.
Велислав Бориславов Марински - 1 кл.
Бронзов медал на математическото състезание 

“Иван Салабашев”
Виктор Иванов Павлов - 2 кл.
2 бронзови медала на МТ “Математика без грани-

ци”
Марчело Павлов Атанасов - 2 кл.
бронзов медал на МТ “Математика без граници”
Йоана Петкова Славкова - 2 кл.
Бронзов медал на МТ “Математика без граници”
Беатрис Костова и Маргарита Цонкова класи-

рани на финалното състезание на СБНУ - 2019 г.
Христиан Христов Кръстев 6 кл.
III място на Великденското математическо състе-

зание
Ива Пламенова Митова 7 кл.
III място на Великденското математическо състе-

зание

Постижения в областта на 
математиката и природните науки

На турнира “Коледни 
звездички” - 2018 г. отбо-
рът ни по художествена 
гимнастика спечели зла-
тото и купа за най-много 
състезателки и най-много 
завоювани първи места.
 През 2019г  в зона “Ма-

сов спорт” и двата ни отбо-
ра - до 10 и до 14-годишна 
възраст отново поведоха 
класацията, а на турнира 
“Фея под липите”- гр. Ста-
ра Загора отборът девойки 
младша възраст стана-
ха пети, а ансамбълът до 
10-годишна възраст- осми.

През 2019 г.  на Уче-
ническите игри от-
борът ни по хандбал 
стана първи, както на 
областното, така и на 
зоналното първенство, 
а отборът ни по фут-
бол поведе класацията 
в  общинския кръг от 
състезанието и завою-
ва трето място на об-
ластното първенство.

Ученически игри

Художествена гимнастика



http://mezdra.bg http://facebook.com/mezdra

523 МАЙ - 6 ЮНИ 2019 г.Минало и настояще

Издава и разпространява 
Община Мездра

Адрес на  
редакцията:

Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27, 
ет. 4, Радиоцентър

Думите отлитат, написаното остава

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

Редактор: Кирил Радовенски
Обществена редколегия: 
Галя Василева, Марияна Йорданова, Иванка Начева, д-р Герго Цонков
Предпечатна подготовка: Даниел Драганов 
Телефон за връзка: 0897 83 03 95

Хонорари не се изплащат;
Всеки автор е отговорен за материалите си;
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Вечна слава

Учителят - фронтовак и герой

Иван Братинов
При проучванията ми за за-

гиналите наши земляци за ос-
вобождението на Югославия, 
Албания, Унгария и Австрия от 
хитлерофашистка Германия, ус-
танових, че сред тях е и подпо-
ручик  Марин Христов Иванов. 
Името и снимката му не фигу-
рират в алманаха „Врачанският 
край и Отечествената война 
1944 - 1945 г.“ , издаден през 
1990 г. от Историческия музей 
- Враца и Общинските народни 
съвети на Врачански окръг.
 Марин Христов Иванов е 

роден на 28 август 1914 г. в 
махала „Найденовци“ с. Оси-
ковица, Ботевградско (днес 
община Правец). Марин за-
вършва средно образование 
в гимназията в Ботевград. По 
време на тригодишната военна 
служба за добри резултати и 
умения е изпратен в Школата 
за запасни офицери, където му 
е присвоено офицерско зва-
ние. След уволнението от ка-
зармата завършва учителския 
институт в Шумен, където е 
приет за член РМС. Две годи-
ни работи като учител по ес-
тествени науки и пеене в род-
ното си село.
Образован и възпитан, радуш-

но е приет от младежите и то 
- възрастните, като изградена 

Думи на благодарност

Aвтографът, който ме трогна
Д-р Герго Цонков
Когато след продължи-

телно отсъствие, отново 
се върнах в Литературния 
клуб „Христо  Ботев” към 
Читалището в Мездра, за-
варих млади членове, кои-
то не познавах. Не знаех и 
техните литературни изяви.
Затова, когато Светла Да-
мяновска, председател на 
Клуба, ме покани да при-
съствам на представянето 
на новоизлязлата стихо-
сбирка на Рени Митева 
„Зелени залези”, приех с 
радост и голям интерес. 
За да не пропусна дори 
най-малката подробност, 
пристигнах в салона сред 
първите посетители и заех 
едно от предните места. И 
добре направих, защото са-
лонът се изпълни до краен 
предел и, ако бях закъснял, 
едва ли щях да имам място. 
Приятните ми впечатления 
следваха едно след друго. 
Многобройните колеги, 

роднини, познати и почита-
тели на авторката я поздра-
вяваха с разкошни букети 
цветя, от хубави, по-хуба-
ви, които организаторите 
на това мило и престижно 
тържество едва успяваха да 
им намерят място на трибу-
ната. Бяха изложени и цели 
пакети от стихосбирката, 
които авторката предстое-
ше  да раздаде с автограф. 
Официалното представяне 
на стихосбирката и реци-
тации на предварително 
избрани стихове от нея, 
предизвикаха оживление 
в аудиторията и бурни ръ-
копляскания. А авторката 
Рени Митева, скромна, 
щастлива, обаятелна и кра-
сива, беше на челно място с 
готовност  да даде на жела-
ещите  автографи. Сред тях 
бях и аз. Когато ми дойде 
редът, подадох  на автор-
ката един от екземплярите 
на книгата ѝ, като си ка-
зах името: д-р Цонков. Тя 

кимна с глава, че го знае. 
След като получих книга-
та с автограф, побързах да 
се отдалеча, за да я разгле-
дам. Прочетох автографа 
и от изненада и радостно 
вълнение  се почувствах не 
на.себе си. С изящен и кра-
сив подпис беше написала: 
„ За д-р Г.Цонков-моят дет-
ски лекар, с благодарност! 
Рени Митева.“
За всеки автограф  заслу-

жава да се благодари. А 
когато той е от такава еру-
дирана личност, каквато 
е Рени Митева, е особено 
престижен. Особено пока-
зателна в това отношение 
е биографичната справка, 
която редакторката на кни-
гата ѝ Светла Дамяновска  
дава за нея.
Много й благодаря. Рени 

Митева  ме трогна с на-
срещната си благодарност, 
че съм бил неин  детски  ле-
кар.Пожелавам й здраве и 
нови творчески успехи!

Конен спорт

Успех на наше момиче
Калина Илиева от Мездра 

завоюва трето място на 
конните игри и надбягва-
ния в с. Нефела в играта 
„Петте ринга“. Обожава-
щото конния спорт моми-
че е и гимнастичка, внучка 

на известния треньор по 
художествена гимнастика 
Лили Николова.
Събитието се проведе за 

първа година и бе орга-
низирано от Спортен ту-
ристически ездови клуб 

„Туган“ със съдействието 
на Община Враца и кмет-
ството в с. Нефела. В него 
любителите на конния 
спорт можеха да се любу-
ват на чистокръвни, расо-
ви и местни породи коне.

Съпричастна с 90-годишния юбилей на своето учили-
ще „Христо Ботев“ беше шахматистката Мария Нико-
лаева Велчева – Почетен гражданин на Мездра. 
В навечерието на празникa тя отново прекрачи прага 

на училището, за да се срещне с учители и ученици, да 
сподели спомени за ученическите си години и за пър-
вите си стъпки в играта на ума и да изиграе по партия 
шах със 17 съперници.
Организатор на събитието е началният педагог Таня 

Йоловска – съвипусктник на Мария Валчева. Вълну-
ваща беше срещата на талантливата шахматистка с 
нейните класни ръководители Иванка Бацова и Любен 
Младенов. Мария Велчева има частна шахматна шко-
ла в София и издава списание за обучение по шах за 
ученици. Посъветва младите шахматисти да тренират 
отговорно и ежедневно, както се е трудила тя от 7-го-
дишна. Сподели, че Федерацията от години се бори 
шахматът да влезе в обучението в училище, защото 
развива мисълта. 
На първа дъска срещу гросмайстор Велчева застана 

кметът на Общината инж. Генади Събков. Той споде-
ли, че „шахът е интелигентен начин да изявиш свои-
те възможности. С него показвате, че владеете дадена 
ситуация и можете да излезете от нея по най-добрия 
начин“. 
На втора и трета дъска застанаха директорът на учи-

лището Иван Иванчев и заместник директорът Цвето-
мира Илиева. Останалите противници бяха ученици, а 
съдия на шахматния празник – Тошко Кирков.
Мария Велчева е родена през 1976 година и за първи 

път прекрачва прага на ОУ „Христо Ботев“ през 1983 
година.  Международен майстор от 1994 г. и гросмай-
стор за жени от 1999 г. Завършва УНСС със специал-
ност „Стопанска логистика.“
Мария Велчева е републикански шампион за девойки 

във всички възрастови групи. През 1995 г. в Занка (Ун-
гария) става европейски шампион за девойки до 20 г.
Велчева е петкратен шампион на България по шах-

мат (1996, 1997, 1999, 2000 и 2001 г.). Участва на се-
дем шахматни олимпиади, където изиграва 61 партии 
(22 победи, 20 равенства и 19 загуби). През 2004 г. на 
олимпиадата в Калвия печели индивидуален сребърен 
медал на четвърта дъска.

Продължава плащането на 
местните данъци и такси
Община Мездра уведомява, 

че продължава плащането на 
местните данъци и такси.
Съгласно Закона за местни-

те данъци и такси за 2019 г., са 
определени следните срокове за 
заплащане на: 1. Данък недви-
жими имоти и такса битови 
отпадъци; I вноска до 30 юни; II 
вноска до 31 октомври. На пред-
платилите цялата сума в срок до 
30 април се прави отстъпка 5 на 
сто. 2. Данък върху превозните 
средства: I вноска до 30юни; II 
вноска до 31 октомври. На пред-
платилите цялата сума в срок 
до 30 април се прави отстъпка 
5 на сто. 3.Патентен данък: 
Данъкът се внася на четири 
равни вноски, както следва: за 
първото тримесечие до 31 яну-
ари; 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. 4. Турис-
тически данък – до 15-то число 
на месеца,следващ месеца, през 
който са предоставени нощувки; 
5. Данък върху таксиметров 
превоз на пътници – внася се 
преди получаване на издаденото 
разрешение по чл.24, ал.1 от За-
кона за автомобилните превози. 
Задълженията си може да плати-
те по един от следните начини: 
- безкасово по банков път Общи-
на Мездра се обслужва от „Банка  
ДСК „ ЕАД клон Мездра, IBAN 
BG95STSA93008425414500,BIC 
код STSABGSF, код навид пла-
щане: 44 14 00 патентен данък 
и данък върху таксиметров пре-
воз на пътници; 44 21 00 данък 
върху недвижимите имоти; 44 
23 00 данък моторни превозни 
срества; 44 24 00 такса битови 
отпадъци; 44 28 00туристически 
данък: - на касите на община 
Мездра Информационния цен-
тър и чрез ПОС устройство; - 
на касите на „Български пощи” 
ЕАД;
- в офисите на „Изипей” /

Easypay/; - в ОББ АД;
- в Банка ДСК АД; - в Кметства-

та по населени места.

личност с високи нравствени 
и волеви качества, добронаме-
рен, човеколюбив, постоянно 
усмихнат. Умело споделял и 
предавал творчеството и ре-
волюционната романтика на 
Ботев, Чинтулов, Вазов, Смир-
ненски, Гео Милев, на руските 
писатели Достоевски, Горки, 
Чехов, Толстой, Некрасов.
Наследил музикалната дарба 

на баща си, Марин се изявява 
като талантлив цигулар. Омай-
вал е слушателите си не само 
с мелодии от народното твор-
чество и класиката, но и със 
свои творби.
През учебната 1943- 1944 г. 

Марин Христов Иванов е учи-
тел в непълната гимназия в 
Мездра, където се установява 
и по местожителство.
Междувременно България се 

включва във Втората световна 
война на страната на Съюзни-
ците против хитлеристка Гер-
мания. 
Чрез Военното комендант-

ство в Мездра Марин канди-
датства за доброволец в Оте-
чествената война. Приет е и в 
края на м. октомври заминава 
на фронта. Първоначално ко-
мандва пехотен взвод и воюва 
за освобождението на Юго-
славия. По-късно с 57-и Пехо-
тен Беломорски полк участва 
във Втората фаза в състава на 
Първа българска армия.
След успешни настъпателни 

операции на унгарска терито-
рии армията се установява на 
десния бряг на р. Драва. Хи-
тлеристите, създали стабилно 
укрепена линия, се отбраняват 
отчаяно на левия бряг, като 
подготвят контранастъпление, 
обезпечено с мощна техника, 
въоръжение и богат военен 
опит. Два дни преди това ата-

куват недобре укрепените след 
смяна на частите български 
позиции и създават предмо-
стие на десния бряг, с което 
застрашават с обкръжение на-
шите части.
Заповедта на командването 

е на 13 март частите на 57-и 
Пехотен Беломорски полк, 
подпомогнати от 133-ти Съ-
ветски стрелкови корпус, да 
ликвидират предмостието 
и се закрепят на левия бряг. 
Подпоручик Марин Христов 
Иванов действа решително за 
подготовка на атаката. След 
артилерийската подготовка, 
предвождани от командира си, 
се вдигат в атака. Действията 
им са мълниеносни и успеш-
ни. Хитлеристите са изтикани, 
предмостието им ликвидира-
но. 
Заповедта е изпълнена, но 

немците не спират да обстрел-
ват българската позиция. Като 
командир Марин е длъжен да 
организира, приеме и провери 
боеспособността на бойците. 
Придвижвайки се за изпълне-
ние на тази задача, е поразен 
от избухнала до него мина в 
землището на с. Драва Палко-
ня.
Чрез саможертвата си подпо-

ручик Марин Христов Иванов 
избра безсмъртието. Той не 
изпълни обещанието си към 
любимата девойка след побе-
дата да създадат семейство, но 
изпълни достойно патриотич-
ния и човешкия си дълг към 
Отечеството.
Името на подпоручик Марин 

Христов Иванов е сред изпи-
саните имена на загиналите 
осиковчани на паметната пло-
ча в центъра на селото и на ме-
мориалния знак при войниш-
кия паметник в Мездра.
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24 май – Ден на бъл-
гарската просвета и 
култура и на славянска-
та писменост.
1876 г. - Загинал Георги 

Бенковски, ръководи-
тел на Априлското въс-
тание.
26 май 1971 г. - В Со-

фия умира големият 
български живописец 
проф. Боян Петров, 
който през 1934-1935 
г. е учител по рисуване 
в мездренската гимна-
зия „Тодор Балабанов“ 
(днес ОУ „Христо Бо-
тев“).
31 май 1876 г. – Обесен 

Кольо Ганчев, водач на 
Априлското въстание в 
Старозагорско.
Май 1965 г. - Руските 

космонавти Алексей 
Леонов и Павел Беляев 
посещават Мездра.
1 юни – Международен 

ден за закрила на дете-
то.
1961 г. - На връх Кос-

матица във Веслешкия 
балкан е открит памет-
ник на загиналите пар-
тизани и ятаци от отряд 
„Гаврил Генов“. Скулп-
тор на 12-метровия мо-
нумент, върху който са 
изписани имената на 56 
души, е Ценко Михов.
2 юни – Ден на Ботев и 

на загиналите за свобо-
дата на България.
4 юни 1970 г. - В с. Зве-

рино до църквата „Св. 
Димитър“, е открит 
паметен знак, увекове-
чаващ преминаването 
през р. Искър на 22 май 
1976 година на група 
Ботеви четници, водени 
от Никола Войновски.
5 юни 1922 г. - В с. 

Крапец е осветен па-
метник на загиналите в 
Сръбско-българската, 
Балканските и Първата 
световни войни. Върху 
пирамидалния обелиск 
са изписани имената на 
18 войници, оставили 
костите си по бойни-
те полета, а също и на 
инициаторите и дарите-
лите за въздигането на 
монумента. По-късно 
са добавени имената на 
двамата крапешчани, 
загинали във Втората 
световна война.
7 юни 1876 г. - Загинал 

Панайот Волов, изтък-
нат водач на Априлско-
то въстание.
Юни 1937 г. - Основа-

но търговско сдруже-
ние „Три спасители“ в 
Мездра – браншова ор-
ганизация на търговци-
те и банкерите.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Найден Христов, 
бивш кмет на с. Звери-
но – на 25 май.
Д-р Герго Цонков, ли-

чен лекар – на 30 май.
Живко Ватов, служи-

тел в общинска адми-
нистрация – на 2 юни.
Любен Костов, биз-

несмен – на 8 юни.

Андреа - на 8 години

В рубриката „Децата на 
Община Мездра“ вестникът 
продължава да публикува 
снимки на деца до 10-го-
дишна възраст.
Очакваме вашите снимки 

на адреса на редакцията.

Децата на 
Община 
Мездра

70 години ПГ „Ал. Константинов“

С пулса на времето

С празничен юбилеен 
концерт учители и уче-
ници отбелязаха 70-та 
годишнина на ПГ „Алеко 
Константинов“ в Мездра 
– „училище на мечтате-
ли, творци и горди Але-
ковци“.
Училището, както и хо-

рата, имат своя биогра-
фия, но мащабите й са 
несъизмерими, защото в 
живота на едно училище 
„като в свещен храм ри-
туално се вграждат чо-
вешки съдби“.
В тържественото си 

приветствие директорът 
– инж. Христинка Ми-
нова подчерта, че когато 
даваш някому всичко от 
себе си, винаги получа-
ваш повече от това, кое-
то даваш. През всичките 
тези години създавахме 
и отстоявахме еталоните 
на висок професиона-
лизъм… От създаването 
му досега училището се 
стреми да подготви уче-
ниците си като добри 
специалисти, стремящи 
се към постоянно про-
фесионално развитие и 
усъвършенстване…Дока-
то училището е мостът, 
по който поколение след 
поколение минава, Бъл-
гария ще я има“.
Любопитна е хроника-

та на училището:
1949 г. – Фабрично-за-

водско училище;
1952 г. – Училище за 

трудови резерви;
1956 г. – Професионал-

но-техническо училище;
1957 г. – Средно про-

фесионално-техническо 
училище по текстил;
1970 г. – Открита е нова-

та сграда, в която и сега 
се помещава училището;
1998 г. – Техникум по 

текстил и облекло;
2003 г. – Професионал-

на гимназия по текстил и 
облекло;
2007 г. – Професионална 

гимназия „Алеко Кон-
стантинов“.
„Години наред училище-

то отстоява своята важна 
позиция не само за Общи-
ната, но и за целия реги-
он, каза в приветственото 
си слово кметът инж. Ге-
нади Събков. Най-важно-
то е, че успявате да сте 
точно там, където трябва. 
Да формирате професии, 
които са важни не само 
за нашия регион, но и за 
страната като цяло. На-
стоящето поколение учи-
тели се справя чудесно с 
трудните задачи, които 
стоят пред образовател-
ната система. Благодаря 
ви, госпожо Минова, за 
това, че в тези сложни 
пазарни отношения вие 
намерихте правия път 
за учебното заведение и 
готвите кадри, които са 
универсални и могат да 
се реализират не само в 
нашата община, но и в 
целия свят. Няма телеви-
зия, няма шоу, което да 
минава без специалисти, 
които подготвяте вие. 
Още един път поздрав-
ление за това, което пра-
вите. Благодарностите са 
и за екипите преди това, 
защото училището вина-
ги е имало качествени и 
подготвени амбициозни 
учители, на техните уси-
лия се дължат успехите 
на вашите ученици“.

Празничният концерт 
беше наситен с много 
песни и танци от възпи-
таниците на учебното за-
ведение и гости. Поздрав 
към юбилярите поднесо-
ха децата на детска гра-
дина „Слънчице“, ЦПЛР 
и Клуб по художествена 
гимнастика „Анелия“ – 
Мездра. Мажоретният 
състав „Танцувай с мен“ 
и танцьорите от фол-
клорния ансамбъл „Ме-
раклии“ на хореографа 
Ненчо Мариус към ПГ 
„Алеко Константинов“. 
Прекрасните изпълнения 
разведриха сърцата на 
присъстващите.
Особено внимание и 

почит бяха отдадени на 
патрона на училището 
Алеко Константинов – 
най-чистият и искрен 
български писател, за 
когото България е „зе-
мен рай“. Атрактивната 
драматизация на посеще-
нието на Алековия Бай 
Ганьо у Иречека разве-
сели гостите на търже-
ството. Колоритната реч 
и поведение на героя с 
незлобливия си хумор 
предизвикаха усмивки, 
а навярно и размисли за 
личностното ни поведе-
ние като мерило за нрав-
ственост и национална 
идентичност.
Юбилейният концерт 

беше уважен от начални-
ка на Регионалното упра-
вление на образованието 
Галина Евденова, която 
поднесе цветя и поздра-
вителен адрес. Поздрави-
телни адреси изпратиха 
директори на училища от 
Общината.

Нови книги

(Не)смехотворни истории от 
нашия „революционен“ преход
Кирил Радовенски
Двете си най-нови книги „Вересиите на Господа“ и „Послед-

ната пролет на вишните“ на 16 май пред мездренската публи-
ка представи писателят Георги Апостолов.
В сборника си с разкази „Последната пролет на вишните“ 

Георги Апостолов ни поднася един набор от истории, почер-
пени от самия живот, какъвто е бил някога и какъвто го живе-
ем сега. Тези смешни, саркастични и понякога тъжни случки, 
които правят читателя съпричастен с неизмислените герои, се 
запечатват дълбоко в съзнанието и ни карат да се замислим за 
смисъла и съдържанието на човешкото съществуване.
Това са почти истински истории, пренаписани от талант-

ливото перо на автора, за което той благодари в предговора 
на редица наши земляци, между които са Пламен Буковски, 
Димо Белошапков, Илия Буковски, Васил Цолов, на Иван Ву-
тов – Джибути и още дузина носители на тези житейски пре-
живелици. Казвам пренаписани от автора, но това не е точно 
така, защото Апостолов е съумял по един оригинален, бих до-
пълнил – чудомировски начин, да преоткрие на пръв поглед 
уж дребните житейски теми и да ги въздигне на пиедестал.
Съвсем друго е съдържанието на втората книга „Вересиите 

на Господа“, към която е прибавена и втората част „Съседът 
на звездите“, която беше публикувана през 2015 г. Но докато 
дописвал „Вересиите...“, „Съседът...“ сам поискал преработка 
и допълнения. „Просто с динамиката на времето – информира 
ни авторът – съдбите на хората се променяха така бързо, че в 
реалния живот те самите не можеха да го осъзнаят. Опитах се 
да уловя този ритъм на човешкото и политическото всекидне-
вие, омесени едно в друго...“
Тази книга е суперреалистична картина на нашия така наре-

чен преход към демокрация. Тя е апотеоз на разрушението на 
нашата държава и човешките ценности, на интригантството, 
корупцията, догаждачеството, предателството, грубия карие-
ризъм, простащината и агресията. Повествованието на „Ве-
ресиите...“ се развива в един малък провинциален град (като 
я четях, виждах, че това е нашият град, но може да е и всеки 
друг), защото тайфунът на пренаписване на историята, на по-
головното отричане на минали постижения, на идейни изне-
вери и предателства продължават и до днес да унищожават 
агонизиращата ни държава.
„Тези събития нямаха наблюдатели – пише авторът, - защото 

в тях участваха всички, дори и без да знаят за това. Щяха да го 
проумеят после, когато се възприемат като част от историята. 
С нея вече някой се гордеят, други се срамуват, трети тайно 
се проклинат. Общо всички те днес ръсят цветисти попържни 
и епитети по адрес на доверието си към главните, лидерите, 
вождовете и с умиление си припомнят красотите на надеж-
дите си...“
Накрая ще добавя само това, че тази книга, макар в нея ще-

дро и оригинално да са използвани и хуморът, и иронията, 
и сатирата, звучи доста тъжно и поучително. Всъщност, като 
живота, който днес се опитваме да живеем...

Премиера на сборника с разкази „Рога и крила“ се състоя на 10 
май в голямата заседателна зала на Общината. Сборникът е чет-
въртата издадена книга с проза на твореца Светла Дамяновска.
В книгата са представени 30 разказа, обособени в три раздела: 

„Прости работи“, „Божи работи“ и „Женски работи“. „Първият 
раздел се състои от обикновени, ежедневни случки, вторият – от 
разкази за присъствието на свърхестественото в културата ни, 
третият разкрива възвишените, но и недотам възвишени качест-
ва на българската жена“ – споделя авторката и добавя, че „тази 
книга спокойно би могла да се озаглави и „Български работи“.
Авторовите послания са изречени недвусмислено от героинята 

на Дамяновска. Техните житейски постулати звучат простичко 
и мъдро и маркират устоите на малкия им човешки свят, в кой-
то оцеляват силните и приспособените: „Праведният живот и 
абсолютната ефирна тишина са малко постижими на практика. 
Важно е не как е започнал проблемът, а как ще завърши. Живо-
тът е само един, така че трябва да се оползотворява, а не да се 
пропилява. Когато няма пчела и пеперуда, и мечтата само стига“.
Отделните раздели на книгата професионално бяха представе-

ни пред публиката от двама филолози – Николай Ненов и Ма-
рияна Йорданова. Задълбоченият идейно-естетически анализ 
на творбите, включващ засегната в тях проблематика, похватите 
за изграждане на художествените образи, използваните тропи 
и фигури, потопи почитателите на художественото слово в из-
образения човешки свят – добър и лош, бял и черен, праведен 
и грешен, сътворен от Бог и Дявол. Дуализмът е в основата на 
човешката история и всеки носи отговорност как да постъпва и с 
какво да бъде запомнен – с ангелски крила или с дяволски рога.
Литературната проява беше уважена от дейци на културата, об-

щественици и граждани. Сред гостите бе и кметът на Общината 
инж. Генади Събков, който поднесе пъстри цветя и „искрени и 
сърдечни поздрави за поредната стъпка в правилна посока“ и до-
пълни, че в избора за цвете е предпочел „кошница с разнообраз-
ни цветя, които са като разказите – богати, красиви и цветни“.

Недвусмислени послания


