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БРОЙ 22 (488), ГОДИНА XIX

ЦЕНА: 0,40 лв.

ГАНЕЦОВСКИ: ПРИКЛЮЧИ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
УСПЕШЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СЕЗОН НА „КАЛЕТО“
Като изключително успешен определи поредния
археологически сезон на
античната и средновековна крепост „Калето” в
гр. Мездра директорът на
Регионален исторически
музей - Враца Георги Ганецовски. Тази есен той
продължи проучването на
праисторическите пластове от многослойния обект,
а неговият колега доц. д-р
Сергей Торбатов от Националния археологически институт с музей при
БАН - на културния пласт
от римската епоха (II-IV
в.).
Доказателство за това са
многобройните находки
от тазгодишните разкопки, които се извършват
със средства - 13 635 лв.,
от държавния бюджет по
Програмата за финансиране на теренни археологически проучвания и
теренна консервация 2020
г. на Министерство на културата и със съдействието
на Община Мездра.
Според
Ганецовски
най-впечатляващи
са
добре запазен керамичен

връх от стрела, двоен каменен чук (скиптър) и великолепен костен накит
(висулка от огърлица), датиращи от края на каменно-медната епоха (късния
халколит), когато започва
и генезисът на траките.
Сред останалите по-ценни артефакти са стилизирана зооморфна керамична
фигурка с обредно предназначение, пластина от
обсидиан (особено характерен за раннонеолитния
обект „Оходен - Валога“),
миниатюрно
керамично
съдче, две костени шила
и художествено украсен

от вретено, две билонови римски монети - антониниани от III в., както и
множество кремъчни ножове, свредла и пластини
от сърп.
„Тези находки отново
потвърждават нашата теза,
че в края на V-ото и началото на IV-ото хил. пр. Хр.
това място е било обитавано от хора, които са притежавали специфични умения при обработката на
животинска кожа и в направата на изделия от кост
фрагмент от керамичен и метал, обобщи резултасъд.
тите от Археологически
Интерес представляват сезон 2020 Ганецовски.
също керамичен прешлен

Неслучайно при предишните проучвания установихме, че тук са функционирали различни видове
специализирани работилници - ателиета за топене
на метал и за изработка
на метални изделия, за

обработка на кожа, за художествена декорация на
керамични съдове, за изработка на инструменти от
кост т. н. А това още веднъж говори колко стойностен археологически обект
е „Калето“.

БЛИЗО 1 МЛН. ЛВ. ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ,
ОБЩИНСКИ ПЪТ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА

В ход е ремонт на 23 улици в 19 населени места, на един общински път и на
една спортна площадка. 25-те обекта са
заложени в Инвестиционната програма на
Община Мездра за 2020 г. по предложение
на кметовете и кметските наместници на
съответните населени места. За тяхното
изпълнение ще бъдат инвестирани приблизително 970 000 лв. - целева субсидия от
държавата за капиталови разходи и собствени средства.
Ще бъдат реконструирани три улици в
гр. Мездра - „Искър“, „Петко Каравелов“

и в района на пазара, по две в Горна
Кремена („Батак“ и
„Партизанска“) и в
Руска Бела („Георги
Димитров“ и „Христо Ботев“), и по една
в Боденец („Дружба“), Върбешница
(„Лозенец“), Горна
Бешовица (ремонт
на пътя за гробищния парк), Долна
Кремена („Любен
Каравелов“), Дърманци („Георги Бенковски“), Елисейна
(„Йордан Куртев“), Игнатица („Васил Левски“), Кален („Девети септември“), Крапец
(„Искър“), Крета (“Лалю Ширков“), Лик
(„Васил Левски“), Лютидол („Иван Йорданов“), Очиндол („Александър Стамболийски“), Ребърково („Камен Вачков“), Старо
село („Девети септември“) и Типченица
(Св. св. Кирил и Методий“).
Строително-монтажните работи включват почистване на уличното платно от
кал и наноси, фрезоване на асфалтовата
настилка, доставка и полагане на трошено-
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каменна настилка, на битумен разлив и асфалтобетон, а на места - направа на изкопи,
канавки, бетониране, полагане на бетонови
бордюри и др.
Същевременно цялостно бяха преасфалтирани пет участъка от четвъртокласния
общински път Боденец - Върбешница с
обща дължина 885 м и ширина от 5.80 до
6.50 м. Предстои да бъде ремонтирана и
спортната площадка в Царевец. Изпълнители на обществената поръчка, която е разделена в три обособени позиции, са ДЗЗД
„Искър 2020“ и „Гарант-90-Цонев и Сие“
ООД - Враца.

В навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември, ликовете на светите равноапостоли Кирил и Методий украсиха фасадата на ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Мездра. Инициативата е
на директора на учебното заведение Галя Богданова, която намери съмишленик за нейното реализиране в лицето на художника
Евгени Кучков. Декоративно пано с размери: височина 4,3 м и ширина 3 м, е нарисувано с акрилни бои в иконописен стил.
Идеята е образите на Солунските братя, от една страна - да придадат естетичен вид на фасадната декорация на учебната сграда,
а от друга - да въздействат визуално за патриотичното възпитание
не само на учениците, но и на възрастните, които преминават ежедневно покрай нея.
Това е поредният родолюбив проект, реализиран безвъзмездно от
Евгени Кучков. През последните няколко години самобитният творец украси 10 автобусни спирки в общината с ликовете на Христо
Ботев, Васил Левски и цар Симеон I - в Мездра, на св. Софроний
Врачански - в Боденец, на ген. Владимир Вазов - в Брусен, на кан
Крум - в Долна Кремена, на св. цар Борис-Михаил - в Кален, на
цар Иван Шишман - в Лютиброд, на Васил Левски и на Христо
Ботев - в Моравица и на Асен Босев - в Руска Бела.
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Събития

170 НУЖДАЕЩИ СЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ
ТОПЪЛ ОБЯД ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

170 уязвими лица ще получават топла храна по домовете си всеки работен ден до
края на годината. Това стана
възможно след като Община
Мездра сключи допълнително споразумение с Агенцията
по заетостта за удължаване
до 31 декември на договора
по Целевата програма „Топъл
обяд у дома в условията на
извънредна ситуация“, която
се финансира от държавния
бюджет. 33-ма от потребителите на тази социална услуга
са от гр. Мездра, а останалите 137 от 16 съставни села на
общината - Боденец, Брусен,
Горна и Долна Кремена, Дърманци, Зверино, Злидол, Крета, Лик, Лютиброд, Лютидол,
Моравица, Ослен Криводол,
Ребърково, Руска Бела и Царевец.
Целеви групи по програмата
са лица с ниски доходи, под

линията на бедност, определена за страната, за времето, в
което са поставени под задължителна карантина; уязвими
лица, в т. ч. и възрастни над
65 г., без доходи и с доход под
линията на бедност, определена за страната, които живеят
сами и нямат близки, които да

се грижат за тях и в условията
на извънредното положение,
обявено за страната, не са в
състояние да си осигурят прехраната и лица, които поради
възрастта си, поради трайно
увреждане или в резултат от
заболяване не могат да се самообслужват и не могат да

осигурят сами или с помощта
на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Топлият обяд включва супа,
основно ястие, хляб и поне
веднъж седмично - десерт.
Той се приготвя в реновираната кухня-майка в Комплекс социални услуги за деца и лица
с увреждания и се доставя до
домовете на потребителите с
логистичната подкрепа на Община Мездра. Координатор
на проекта е общинският отдел „Образование, социални
дейности и здравеопазване“.
От стартирането на програмата в началото на месец
май до края на годината предоставянето на услугата ще
продължи общо 167 работни
дни. Средствата, отпуснати
на Община Мездра от държавата за изпълнението на този
вид социална дейност, са в
размер на 82 331 лв.
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Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка
в страната, ОБЩИНА МЕЗДРА съобщава на гражданите,
че на тел. 0889 467 277 и 0879 830 900 всеки делничен ден
от 9:00 до 16:00 часа се приемат
ЗАЯВКИ ЗА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И МЕДИКАМЕНТИ ПО
ДОМОВЕТЕ НА САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА, КАКТО И НА ЛИЦА, ПОСТАВЕНИ ПОД
КАРАНТИНА!
Заявки, получени до 12:00 часа, се изпълняват същия ден,
а поръчки, постъпили след този час, ще бъдат изпълнени
на следващия ден преди обяд.
Средствата за покупките се осигуряват от нуждаещите се!
След закупуване на продуктите и медикаментите, служителите на Община Мездра, ангажирани с доставката, ще
представят касов бон на съответния ползвател на услугата.
Благодарим Ви предварително за добронамереното отношение към нашите екипи!
БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ - ПАЗЕТЕ СЕ!

СЪЮЗЪТ НА ВЕТЕРАНИТЕ ВРЪЧИ ЮБИЛЕЙНИ МЕДАЛИ
Съюзът на ветераните от войните
на България (СВВБ) удостои кмета на община Мездра Иван Аспарухов, изпълнителния директор
на „Хемус-М“ АД Андреас Испиридис и председателя на Общинския съвет на СВВБ инж. Стефчо
Симеонов с юбилейни медали „75
години от Победата над фашизма”.
От името на централното ръководство на Съюза отличията връчи
инж. Лъчезар Генов - председател
на Областния съвет на СВВБ.
Аспарухов получава юбилейния
медал за неговата лична и институционална подкрепа, която оказва
вече 25 години на тази военно-родолюбива и патриотична обществена организация, Испиридис - за
безвъзмездното даряване на материали и средства за изработване
на бюст-паметник на ген.-полк.
проф. Иван Кинов в с. Лютиброд
и на мемориален знак в гр. Мездра
в памет на деветимата офицери и
войници от общината, загинали
през 1945 г. за освобождението
на Унгария, които са погребани в
българското военно гробище край

В изпълнение на Оперативна
програма за храни и/или основно
материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Българският Червен
кръст (БЧК) осъществи поетапно предоставяне на хранителни
пакети на правоимащите лица и
семейства от община Мездра.
Право на този вид социално
подпомагане имат 1 138 уязвими лица и семейства, в т. ч. 403
в гр. Мездра и 735 в съставните
села на общината. Едночленните
и двучленните семейства получиха по един хранителен пакет,
а тричленните и по-големите
семейства - по два хранителни
пакета. Раздаването се извърши
от доброволци на БЧК в Общинския център за социални услуги
и дейности. Всеки правоимащ
получи полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.
Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг и съдържа

гр. Харкан, а Симеонов - за активната му дейност за укрепване на
местната структура, осъществени
инициативи и подпомагане на ветераните от общината.
По повод годишнината от 9 май

1945 г., тази пролет последните
двама живи участници от общината в най-големия военен конфликт
в световната история - офицерите
от запаса капитан Илия Григоров
(97 г.) и поручик Никола Илиев (96

г.), получиха юбилейни медали „75
години от Втората световна война”
и почетни грамоти от Министерство на отбраната за личния им
принос за разгрома на хитлеристка
Германия.

домати (консерва) - 1,6 кг, зелен
грах - 1,6 кг, гювеч (консерва) 1,6 кг, конфитюр - 0,5 кг, говеждо
месо (консерва) - 0,3 кг, говежди

кюфтета (консерва) - 0,6 кг, пиле
фрикасе (консерва) - 0,6 кг, риба
(консерва) - 0,510 кг, захар - 3 кг,
леща - 1 кг и олио - 3 литра.

НАД 1 100 УЯЗВИМИ ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА
ПОЛУЧИХА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

16 вида хранителни продукти:
пшенично брашно - 3 кг, ориз - 1
кг, спагети - 1,5 кг, лютеница - 0,5
кг, зелен фасул (консерва) - 2,4 кг,
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Във връзка с регистрираното драстично
увеличение на броя на заразените лица от
CОVID-19 в Република България и с цел
ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция на територията на община Мездра,
ОБЩИНСКИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ
Р Е Ш И:
1. Считано от 26.10.2020 г. до 30.11.2020 г.,
включително, да се преустановят посещенията след 22:00 часа в заведенията за хранене и развлечения (дискотеки, ресторанти,
барове, кафе-аперитиви, заведения за бързо
обслужване и др.), намиращи се на територията на община Мездра.
2. Да се преустановят всички събития,
организирани на закрито (в т. ч. тържества
като сватби, кръщенета, юбилеи и др.), а мероприятията на открито - събори, празненства и др., да се провеждат при стриктно
спазване на противоепидемичните мерки. При струпване на хора и невъзможност
за спазване на физическа дистанция от 1,5
м, гражданите задължително да носят маска
или друго средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.).
3. Да бъдат преустановени всички спортни и културни мероприятия на закрито,
както и тържествата в детските градини
и ясли. Временно да бъде преустановена и
дейността на пенсионерските клубове.
4. Да се създаде по установения ред входно-изходен пропускателен режим на територията на пазарите в гр. Мездра и с.
Зверино.
Остава задължително спазването на физическа дистанция от 1,5 метра, носенето
на предпазно средство за лице, покриващо
носа и устата и осигуряването на дезинфектант на входа на всички търговски обекти и
учреждения на територията на общината.
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Спорт и култура
ХАНДБАЛ

ХК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)
С ПЪРВА ПОБЕДА В ЕЛИТА
Дебютантът в мъжкото
хандбално първенство ХК
Локомотив (Мездра) постигна историческа първа
победа в елита. В среща от
6-ия кръг на шампионата в
„А“ РХГ младите „железничари“ се наложиха като
домакини с 32:27 (16:10)
над ХК Добруджа (Добрич). Поради въведените
противоепидемични мерки
в страната двубоят в спортна зала „Арена Вършец“ се
проведе без публика.
Гостите влязоха по-добре
в мача и поведоха в резултата. Постепенно домакините стопиха разликата, а
в заключителните минути
на първото полувреме доминираха на терена и на
почивката се оттеглиха с
6 гола преднина - 16:10. В
началото на втората част
добричлии се опитаха да
се върнат в двубоя и дори
намалиха изоставането си.

Локомотивци обаче устояха
на натиска и в крайна сметка затвориха мача с 5 гола
разлика - 32:27.
Най-много попадения за
домакините - 9, отбеляза
лявото крило Йохан Мар-

ков. По 5 гола вкараха пивотът Божидар Симеонов, левият гард Илиян Младенов
и капитанът Йордан Тонов.
По четири попадения добавиха дясното крило Валентин Гачев и разпределителят Никола Кръстев.
ХК Локомотив игра в състав: Деян Василев, Божидар
Симеонов, Илиян Младенов, Йордан Тонов (кап.),
Валентин Гачев, Никола
Кръстев и Валентин Гачев
(Георги Вълков, Теодор Ангелов, Кристиян Георгиев,
Габриел Георгиев, Петър
Ганев, Владислав Андреев,
Деян Дачев); ст. треньор -

Евгени Йоловски, водач на
отбора - инж. Георги Валентинов.
Благодарение на този първи успех през сезона мездренци се изкачиха на девето място във временното
класиране с актив от 2 точки, колкото има и осмият
- Добруджа. Начело в таблицата са Локомотив (Горна Оряховица), Шумен-61
(Шумен) и Осъм (Ловеч) с
по 8 т.
До края на есенния полусезон Локо (Мз) гостува на
Асти-91 (Хасково), приема
Левски (Левски) и излиза
на Шумен-61.
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1 ноември - Ден на будителя

НАГРАДИХА ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ

По случай Деня на народните будители - 1 ноември, Община Мездра връчи възпоменателни плакети за принос в развитието на читалищната дейност
в общината на четирима дългогодишни читалищни
работници. Това са библиотекарите Милка Пухалска
от НЧ „Просвета 1897“ - Долна Кремена, Мариана
Димитрова от НЧ „Наука 1919“ - Лик, Лиляна Лещарска от НЧ „Просвета 1928“ - Царевец и Гергина
Георгиева от НЧ „Христо Ботев 1927“ - Елисейна.
Специално отличие за принос в развитието на културата в община Мездра и по повод неговата 70-годишнина получи Петко Котларски - дългогодишен
главен експерт „Култура” в Общинската администрация.
Водещ на награждаването бе Валерия Йорданова, а
отличията връчи кметът Иван Аспарухов.
„В извънредната обстановка, в която се намираме
в момента, е особено важно да отдадем почит на нашите съвременни будители. На тези, които с поведението си, с работата си, с усилията си за съхраняване
на българщината, са достойни и заслужават да бъдат
отличени, каза на церемонията Аспарухов. Използвам повода, за да поздравя с най-българския празник
всички хора от общината, които творят в сферата
на културата, на образованието, на изкуството, ако
щете - и на спорта. Всички, които са свързани по някакъв начин с Духа. Защото, в крайна сметка, Духът
е този, който ще създаде материалното, ще създаде
благополучието, както на местната общност, така и
на държавата като цяло. Бъдете честити!“
In memoriam

10 ГОДИНИ БЕЗ
ЕДИН ОБЕЩАВАЩ БЕЛЕТРИСТИЧЕН ДЕБЮТ ДАНИЕЛА ДРАГАНОВСКА
Премиера на най-новата
книга на Дарина Цветкова - сборника с разкази и
новели „От прощъпалника до бастуна“, се състоя
в Мездра. Организатори
на събитието бяха Община Мездра и Литературен
клуб „Христо Ботев“. Премиерата уважиха близки и
приятели на авторката, която е председател на Художествено-творчески клуб
„Факел“ - Зверино.
„От прощъпалника до
бастуна“ е първата белетристична книга на Дарина. Сборникът включва 19
разкази и новели, 5 от които
са отличени в национални,
областни и общински литературни конкурси. Сред
тях са „Нишка-живот“, получил трета награда в IX
Национален литературен
конкурс за разказ „Дядо
Йоцо гледа“ и „Има Господ
за тази работа“, отличен
със „Златен ирелевант“ в
XIV Национален литературен конкурс за най-оригинален герой на разказ или
стихотворение от съвременен български автор „Ирелевант 2020“. Художник
на корицата е самобитният
живописец от Вършец Ге-

На 6 ноември 2020 г. се навършват 10 години, откакто ни напусна инж. Даниела Иванова Драгановска (1970 - 2010 г.) - еколог в Община Мездра.
Да си спомним с обич и
признателност за един добър и отзивчив човек, всеотдаен приятел и колега,
останал завинаги в нашите
спомени!
Поклон пред светлата й
памет!
Колегите от Общинска
администрация - Мездра

орги Паунов-Паунец.
„Към прозата посягам с
респект, защото тя изисква повече усилия, а не се
ражда така леко като поезията, сподели на премиерата Дарина Цветкова. Повечето разкази, включени
в сборника, са свързани с
моето детство, със средата, в която съм отраснала,
с бита, традициите и празниците на хората от района
на Ржана планина и Искърското дефиле.“
„Разгръщайки тази книга,
пред вас се отваря вратата

към един добронамерен,
изпълнен с топлината и
магнетичната благост на
една отминала вече епоха,
на друг - спокоен и шарен
свят, на обичливия живот
и нравите в някогашното
българско село, каза при
представянето на сборника Павлина Русева, гл.
библиотекар в НЧ „Просвета 1925“. Четейки тези
разкази, ще успеете да нахраните сетивата си с аромата на селските гозби, ще
чуете звуците на стадата,
на животните, на плани-
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ната и различния говор на
планинците. Един непресъхващ извор на знания,
мъдрост, традиции, любов,
блага дума и човешки отношения на сговор, обич,
разбирателство - това е
истинският живец на тези
разкази, родени от душата
на планинската жена творец, обичаща дивата сила
на Балкана и предаваща я
в художествения изказ на
българския разказ.“
Сборникът излиза с финансовата подкрепа на Община Мездра.

В следващите дни рожденици са:
• Елза Митова, секретар на НЧ „Просвета 1925“ (1980-2011 г.) на 8 ноември,
• Пепа Христова, директор на дирекция „Местни приходи, ГРАО“
- на 9 ноември,
• Диана Вутова, директор на ДГ „Мир“ - на 10 ноември,
• Йоана Милошева - гл. специалист в ЦУИГ, на 11 ноември,
• Росен Николов, кмет на с. Оселна - на 12 ноември,
• Емилия Гарванска, психолог - на 13 ноември,
• Мартин Динков - фотограф, на 15 ноември,
• Жанета Маринова, учител по физическо възпитание и спорт
- на 15 ноември,
• Христо Найденов, бивш кмет на с. Горна Бешовица - на 15
ноември,
• Инж. Светлана Мицева, секретар на Община Мездра - на 16
ноември,
• Пламен Русев, общественик - на 19 ноември,
• Гергана Петрова, адвокат - на 19 ноември,
• Каролина Кьолер, общински съветник- на 19 ноември,
• Павлина Русева, гл. библиотекар в НЧ „Просвета 1925“ в Мездра- на 21 ноември,
• Венелин Кръстев, бизнесмен - на 21 ноември,
• Слави Петрински, общественик - на 26 ноември

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 2 ноември в 10:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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ДЕНЯТ НА БУДИТЕЛИТЕ В ПРАЗНИЧНИЯ КАЛЕНДАР
НА МЕЗДРА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ
Денят на народните будители
заема особено място в празничния
календар на Мездра, който се формира между двете световни войни
(1919-1939 г.) и по който, наред с
традиционните народни празници,
се ръководи по това време духовният живот на местната общност.
Характерни за неговото честване
през разглеждания период са манифестацията по централния бул.
„Христо Ботев“, в която вземат
участие ученици, учители и цялото
гражданство, панихидата и молебенът, отслужвани на площада при
жп гарата и литературно-музикалното утро, съпроводено с пламенни слова в прослава на хилядите
знайни и незнайни Апостоли на
българщината.
Първото писмено свидетелство
за честването на този празник откриваме върху страниците на излизащия през периода 1929-1944
г. независим вестник за просвета,
култура и стопанство „Искърски
фаръ“. Ето как е отразено отбелязването на 1 ноември през 1929 г. в
статията „Едно мило тържество“:
„Праздникът на народните будители, 1 ноемврий, е патроненъ
праздникъ на читалище „Просвета“ въ Мездра и отъ няколко години, по традиция вече, се празднува общо съ гражданството и
учащите. Подготовката, следъ
Деня на детето, стана набързо.
Уговорено бе съ управата на свещеническото училище да дойде
въ тоя денъ за молебена и техния
хоръ. Дирекцията на железниците бе наредила нарочно да спре
въ Черепишъ сутрешния бързъ
влакъ за Варна и въ специална каруца да вземе хористите, което
и стана.
Сутринта всички ученици отъ
първоначалното училище, прогимназията и непълната гимназия бяха строени въ двора на
величавата нова училищна сграда. Подъ такта на хваната за
цельта музика се направи при хубавъ слънчевъ денъ една отлична
манифестация по най-големия
булевардъ „Христо Ботевъ“. Презъ време на манифествацията
пристигна бързиятъ влакъ, носящъ хористите отъ Черепиш.
Въ стой и спретната униформа
те се присъединиха къмъ манифестацията.
Така, съ музика и песни, се стигна до големия площадъ при гарата, гдето се направи молебенъ
от протоерей Евгений Лебедевъ
отъ свещеническото училище въ
съслужие съ местния свещеникъ
Николай (б. а. Нинчев). Гражданството се стече масово на молебена, който добиваше голяма
тържественостъ съ участието
на хо̀ра отъ 40 души подъ ръководството на г-нъ Н. Ангеловъ.
Следъ молебена свещеникъ
Николай държа слово за делото
на будителите, чиято памятъ
чествуваме.
Утрото стана въ салона на
Минко Цветковъ (б. а. хотел
„Балканъ“), гдето не можеха да
се побератъ всички посетители.
При препълнен до задуха салонъ,
завесата се вдигна и с хоръ подъ

диригентството на учителката
М. Накова се откри утрото.
Учителятъ отъ непълната
гимназия П. Крусевъ следъ това
въ една ентусиазирана речъ възвеличи делото на будителите
(…).
Следъ това се изкараха повече
отъ десетина номера литературно-музикални. Едно, което
приковаваше и задържаше всички докрай, макаръ че часътъ бе
почти единъ по обядъ, бе хорътъ
на свещеническото училище. С
изнесените светски и духовни
песни се предизвика истинска
наслада у публиката и оставиха
отлични спомени. Хвала̀ на диригента!
Учителятъ отъ свещеническото училище Б. Поповъ въ
една речъ отъ 10-15 минути
каза много силни и ценни мисли.
Подчерта неразривната връзка
между миналото, настоящето и
бъдещето. Дивни са страниците въ историята за делото на
будителите. Те са работили безкористно, търсейки правдата
въ живота. И днесъ не ще имаме
полза отъ подобни тържества,
ако само си спомняме за будителите. Необходимо е да се про-

По тоя пътъ бавно, но сигурно
се приближаваме до една велика
целъ.“ 1
Отново по повод честването на
1 ноември друг дописник на „Искърски фаръ“ с инициали Н. А. (б.
а. вероятно директорът на непълната гимназия Никола Алипиев)
отбелязва в редакционната статия
„Народните будители“ следното:
„Необходимо е да има такива
ангели-пазители на нашата родина и днесъ, защото лошата
съдба, която отъ край време ни
преследва, не е престанала да
търси всяка минута удобенъ моментъ, за да ни заличи отъ историческата карта като народъ.
За съжаление, презъ нашия
50-годишенъ свободенъ животъ
няма личностъ, която да завладее духовете, като се издигне
на онази висота, на каквато бяха
будителите презъ епохата на
Възраждането.
Предъ страха на утрешния
денъ трябва да се стреснемъ
и опомнимъ. Идеалите на будителите, заветите на онези, що
останаха на по̀ле брани - ето
нашиятъ дългъ, който трябва
да изпълнимъ. За да възкръснатъ тези идеали, толкозъ скъпи

Възпоменание по повод 10 год. от Ньойския договор, 1929 г.

никнемъ и водимъ отъ техните
безкористие и стремежъ къмъ
правда и родолюбие въ живота.
Накрай директорътъ Никола
Алипиевъ благодари на учителите и учениците отъ Черешишъ,
като пожела на бъдащите свещеници да не забравятъ училището и да работятъ заедно съ
него, за да постигнатъ успехъ.
Протоерей Евгений на единъ
мекъ и приятенъ руско-български
езикъ каза, че България ще стане
и може да бъде велика, само ако
се върви по пътя на будителите,
на което той искрено би се радвалъ, тъй като България е родна
сестра на Русия. За Велика България той пожела да се извика
мощното руско „ура“, следъ което залата екна отъ викове.
До вечерьта имаше хора̀ и веселия при гарата.
Дано подобни дни, когато народниятъ гласъ бие въ едно, са
по-чести - пише в заключение
дописникът на вестника (б. а.
най-вероятно редакторът на
в-к „Искърски фаръ“ Йордан Кръстев). Това ще освежава и ободрява народната обезверена душа.

Мездренски ученици и учители, 20-те год. на XX в.
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за насъ, не трябва никога да се
отчайваме и разколебаваме,
не трябва да се спираме предъ
най-страшните пречки, а съ готовностъ да посрещнемъ всичко
и го преодоляваме.
Това се постига, когато изоставимъ личните домогвания,
лицемерието, користьта, а още
повече, като не искаме възмездие за всичко сторено. Когато
днесъ чествуваме паметта на
будителите, ние шепнешкомъ
въ нашето съзнание произнасяме
думите:
„Поклонъ предъ Васъ, будители
народни, хвала на онези, които
днесъ отиватъ по същия пътъ!“
Нека всички се стремимъ да изпълнимъ заветите им и само тогава ще бъдемъ добри българи!“ 2
А ето още едно писмено свидетелство за мислите и чувствата, които предизвиква Денят на
народните будители в умовете и
душите на най-будните представители на тогавашната мездренска
интелигенция:
„Ако водачите на народа имаха оная предвидливостъ, оня
идеализъмъ и безкористие, онзи
чистъ до кристалностъ патриотизъмъ, далечъ не щяхме да
доживеемъ днешните тежки дни
- споделя в статията „Делото на
будителите“ анонимен дописник в
същото периодично издание (б. а.
най-вероятно отново редакторът
на вестника Йордан Кръстев).
Ние добихме добро наследство, но го проиграхме и загубихме. Или трябва да се опомнимъ
и хванемъ курса на нашите праучители, или отиваме към погибелъ. Разединението на народа
ни, което се насажда отъ партийните щабове, трябва да се
премахне. Не сме ли достигнали
до тамъ, че лозунгътъ надъ пар-

Честване на Деня на народните будители, 30-те год. на XX в.

ламента: „Съединението прави
силата!“, в действителностьта
означава: „Разединението прави
безсилието, въ което сме сега!“
Вие, горе отъ щабовете на…
партии(те) въ тая страна, които имате правата и силата да
будите и да водите, опомнете
се! Водете по пътеките къмъ
светлина, къмъ патриотизъмъ,
не патриотарствувайте, пестете средствата на единъ неимоверно обеднялъ народъ, за
да го предпазите отъ опасните
пътища на отчаянието!
Ценните качества, които
имаше народътъ ни презъ
робството, ги загуби презъ години на свободенъ животъ. Кой
го разврати? Повърнатъ къмъ
онези ценни качества и нрави,
народътъ ще роди и отгледа
отъ недрата си онези зидари на
утрешните дни, които ще напишатъ въ историята ни новъ
златенъ векъ. Търсете тези зидари и работете за тяхъ, както
за всяка работа се търси майсторъ - призовава в заключение
авторът. Това е въ заветите на
будителите!“ 3
„Есенните мъгли спряха своя
победенъ маршъ, за да откриятъ едно хубаво утро на 1 ноемврий - четем за честването на
празника през 1938 г. Небето се
разведри, за да могатъ духовете
на онези, които създадоха съ живота и смъртта си свободата,
независимостьта и културата
на Третото българско царство,
да огледатъ родната земя и
приобщатъ своята радостъ
къмъ тържественото чествуване светата имъ паметъ отъ
свободната частъ на българския народъ, и особено учашите
се.
В училищния дворъ на Мездра
1000 ученици, подъ звуците на
„Шуми Марица“ и специална церемония, се издигна националното знаме на 10-метрова мачта.
Въ стройни редици, декорирани
съ трикольорни ленти, начело
съ училищното знаме, музика,
ликовете на народните будители и плакати съ бисери отъ техните велики мисли, 1000 ученици
манифестираха до черквата и
обратно.
Строени на площада при гарата, съ духовенството, административната
властъ,
родолюбивите организации и
гражданството, се извърши молебенъ, утро, държаха се речи
и господа директорите на гимназиалния клонъ и средищното
училище поздравиха учениците
съ празника, изпрати се народното училищно знаме и залюляха народни хора̀ до вечерта.
За значението на тройния
празникъ (а за Мездра четворе-

нъ) говори средищниятъ директор г. Дано Христовъ. Съ силно
слово той спомена въ хронологиченъ редъ и групировки от св.
Климента Охридски, Паисий Хилендарски до Вазова имената на
всички народни будители - светители, просветители, освободители и обединители, на чийто
животъ, мисълъ и дело ние дължимъ националната си свобода,
култура и независимостъ и чиито идеали още зоватъ всички
българи - свободни и поробени къмъ обединение и възходъ.
Спря се също върху появата,
развоя и делото на българското народно читалище, чрезъ
което се издигна българската
национална общественостъ и
култура. Изтъкна специално
културната роля за Мездра на
местното читалище „Просвета“. Призова гражданството
да сплоти своите сили къмъ читалищните дейци и се изгради
читалищенъ домъ-паметникъ,
а учениците - да съхранятъ въ
сърдцата си заветите на народните будители и проявятъ
максимум усилия на свой редъ за
тяхното реализиране.
Накрай призова св. Иванъ Рилски, закрилника на българския
народъ, да бди за съдбините и
обединението на нашето племе, да закриля едноименницата

вено през 1909 г. в Пловдив, а от
1922 г. обявен за официален празник, тъй като на 1 ноември по стар
стил се е чествала паметта на небесния закрилник на българския
народ - св. Иван Рилски Чудотворец, Денят на народните будители
се налага трайно в празничния календарен цикъл на Мездра между
двете световни войни.
И това съвсем не е случайно.
Защото в периода след поредната, втора национална катастрофа,
узаконена с наложения на България от Великите сили Ньойски мирен договор от 1919 г., този празник
се превръща в спонтанна изява на
всенародния стремеж към единение и на чувството за обща съдба
с нашите сънародници, останали
извън пределите на Отечеството.
Във времена, когато българското
общество изпитва остра нужда
от духовни стожери, то търси и
намира упование в народните будители от Възраждането. Светли
личности, които са се борили за
териториалното обединение на
всички земи, населени с българи.
Ангели-пазители, символи на българския национален идеал - единна и целокупна България.
Апостоли на българщината, от
каквито имаме вопиюща нужда и
днес.
Съизмерими по значение с Деня
на народните будители по това

Учителската колегия при Прогимназия „Тодор Балабанов“, 30-те год. на XX в.

- майка на царското семейство
и ръководи българската мисълъ
и воля къмъ възходъ, обединение,
величие и национална мощъ…
А мощното българско „ура“, непринудено изтръгнато изъ младите гърди на учениците, подчерта, че е живъ българскиятъ
дух, че младите сърдца туптятъ съ ритъма на живия народенъ идеалъ и, че тези млади душѝ
разбиратъ и тачатъ заветите
на българската история и ще
бъдатъ ратници за осъществяването на тая скъпа вековна
мечта - здрава храна, обилно давана чрезъ българското народно
училище.“ 4
Отбелязан за пръв път тържест-

време са единствено Денят на св.
братя Кирил и Методий - 11 май, и,
донякъде, Денят на Ботйов - 2 юни,
и Денят на храбростта - 6 май (Гергьовден), когато е храмовият празник на местната църква и съборът
на Мездра.
Мирослав Гетов,
председател на Краеведско
дружество - Мездра
Бележки:
1. в. Искърски фаръ, бр. 6, 7 ноември 1929 г., с. 1-2.
2. Пак там, бр. 5, 31 октомври
1929 г., с.1.
3. Пак там, бр. 55, 30 октомври
1930 г., с. 1-2.
4. Пак там, бр. 406, 10 ноември
1938 г., с. 1-2.
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