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4 056 туристи от страна-
та и чужбина са посетили 
Археологически комплекс 
„Калето” в Мездра през 
2022 г., информира ръково-
дителят на комплекса Павел 
Петров. 2 212 от тях са в 
трудоспособна възраст, 511 
са ученици, 288 - пенсионе-
ри, а 112 - студенти. Групо-

вите посещения са 933. 
Над 600 посетители, учас-

тници в Националното дви-
жение „Опознай България 
- 100 Национални туристи-
чески обекта“, са подпеча-
тили своите книжки в АК 
„Калето“. 40 са си закупили 
нови книжки, присъединя-
вайки се към тази уникална 

ИГНАТЕНЧЕНИ ТАЧАТ ТРАДИЦИИТЕ
Повече от 50 миря̀ни се 

събраха на 2 февруари на 
игнатешкия оброк над Че-
репишкия манастир „Ус-
пение Богородично“, за да 
почетат Сретение Господне. 
Според евангелския раз-
каз, на този ден - 40-я след 
Рождество Христово, Дева 
Мария за пръв път донесла 
младенеца Иисус в Йеруса-
лимския храм и го посвети-
ла или представила на Бога. 

На това сакрално място 
през 1926 г. с иждивението 
на игнатенчените Иван К. 
Пенчев и Марко Глигоров е 
въздигнат оброчен каменен 
знак, изработен от майсто-
ра каменоделец Мито П. 
Томов от Зверино. Оброч-
ният кръст от ковано желя-
зо е изработен навремето от 
майстора ковач Васил Си-
меонов от Игнатица. 

На Стефановден 2021 г. 
досами оброка е монтиран 
5-метров метален кръст, 
изработен от ученици от 
ПГ „Велизар Пеев“ - Своге. 
Благодарение на Красимир 
Стоянов от Игнатица кръ-
стът е осветен, а с дарения 
от спомоществователи и с 
доброволен труд на миря-

ни от Зверино и Игнатица 
пространството около об-
рочния знак е облагороде-
но. 

По повод един от 12-те 
Велики християнски праз-
ници водосвет за здраве и 
душевно спасение на миря̀-
ните отслужи архимандрит 
Йоаникий, игумен на Че-
репишкия манастир. Орга-
низатори на поклонението 
бяха потомците на ревност-
ния християнин Иван(чо) 

Минов Тошев (1920-2010) 
от Игнатица, който години 
наред се грижеше за игна-
тешкия оброк над Чере-
пишката света обител и на 
неговия син Божидар Ми-
нов (1946-2020), продъл-
жил след смъртта на баща 
си това богоугодно дело. 

Най-невръстните по-
клонници бяха пра̀правну-
ците на Иванчо Минов 
- Иван (на 2 години), Викто-
рия (на 4 г.), Гергана (на 5 

г.), Божидар и Румяна (на по 
5 г.). Сред дошлите да поче-
тат празника бяха кметът на 
Игнатица Иво Костов и по-
четният гражданин на Мез-
дра Борис Кръстев. 

След водосвета игнатен-
чени се събраха на обща 
трапеза в салона на местно-
то кметство, където вкуси-
ха от овчата курбан чорба, 
осигурена от сем. Минови 
и приготвена от майстора 
готвач Любомир Цветков.

НАД 4 000 ПОСЕТИХА НАД 4 000 ПОСЕТИХА 
АK „КАЛЕТО“ АK „КАЛЕТО“ 

Юбилейният концерт-спектакъл „Да останем бо-
гати“ е със сюжет, който противопоставя материалното 
и нематериалното културно богатство на България през 
очите на младо българско момиче. 

В основата е потресаващата история на красива девой-
ка, която решава да смени своята вяра с чужда, заслепена 
от материалното положение на своя избраник. Сменяйки 
вярата си, тя не осъзнава каква ще бъде цената на подобен 
избор… И дали наистина е възможно българският фолк-
лор да е закодиран толкова дълбоко в душата на всеки от 
нас, че загърбването му да ни нанесе непоносима болка? 

Раздирана от мъка, че не може празнува и почита наши-
те празници, да пее нашите песни и да танцува нашите 
танци, животът й се превръща в кошмар. И единственото, 
което й остава, е да се връща в съня си в спомените за 
красотите и богатството на българския фолклор. Сънят 
на девойката ще ни върне към онзи наш български корен, 
който трябва да пазим дълбоко в себе си, за да се съхра-
ним като народ. 

Сюжетът ще ни докосне до красотата и разнообразието 
на нашето истинско национално богатство - Българския 
фолклор, преминавайки през седемте фолклорни области 
чрез изпълненията на: 

• Петя Панева - „Гласът на България“ с песните на До-
бруджа, 

• „Гласът на Родопите“ Николай Славеев, 
• Илия Луков - „Гласът на Пирина“, 
• Светлин Миланов с песните от Северняшкия край, 
• Жечка Сланинкова - „Славеят на Странджа плани-

на“, 
• Димитър Лукарски, представящ магията на Шоплу-

ка, 
• Тракийската народна певица Дарина Славова, 
• Мъжка фолклорна група „Змей Горянин“, 
• Народен хор при Академия за музикално, танцово 

и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ 
- Пловдив, 

• Хубавата народна музика ще звучи от Народния ор-
кестър при Фолклорен ансамбъл „Тракия“, Форма-
ция „Фолкреактор”, Гайдарски състав „Войводите”, 
тъпаните на Формация „Тропангелес”, 

• Ще почувстваме магията на българските народни тан-
ци, пресъздадена от Фолклорен танцов ансамбъл „Мез-
дра“, Tанцов състав „Хемус”, Студентски ансамбъл 
„Зорница”, Танцов ансамбъл „Средец”, Фолклорен 
танцов ансамбъл „На мегдана“, Танцов клуб „Мойто 
либе”, Танцов клуб „Нанков”, Танцов клуб „Хорце, 
винце и още нещо…”. 

***
Всичко това ще постави пред младата българска девойка 

дилемата: Кое е по-ценното - да е материално облагоде-
телствана или „Да остане богата” с българския фолклор? 

А какво ще бъде нейното решение? 
Какво би било Вашето решение след като се потопите 

три часа в магията на българския фолклор? 
Очакваме ви на 18 април 2023 г. от 19:30 ч. в Зала 1 

на НДК - София! Билети на https://www.eventim.bg/bg/ 
***

Сценарист и продуцент: 
Мирослав Аспарухов

- главен художествен ръководител и хореограф 
на ФТА „Мездра“,

солист: Елеонора Бутакова,
сценограф: Денис Иванов,

светлинни ефекти: Дани Лазер Шоу.

инициатива на БТС. 
Особен интерес за посети-

телите представляват голя-
мата експозиционна зала, в 
която по атрактивен начин е 
разказана 70-вековната ис-
тория на античната и сред-
новековна крепост „Кале-
то“, експозиционните зали 
„От каменно-медната епоха 
(ІV хил. пр. Хр.) до сред-
новековието“ и „Облекло, 
въоръжение и снаряжение 
от ранното средновековие 
(VII-IX в.)“, постоянната 
експозиция „Историческо 
оръжие и милитария“ и ет-
нографската  изложба „Ехо 
от миналото на българка-
та“. На разположение на ту-
ристите са квалифицирани 
екскурзоводи, които про-
веждат образователни бесе-
ди. През 2022 г. са изнесени 
44 екскурзоводски беседи. 

В стремежа си да привле-
че повече посетители еки-
път на комплекса реализира 
разнообразни инициативи. 
Сред тях са традиционните 
Дионисиеви празници, ор-
ганизирани в навечерието 
на Трифон Зарезан и Фес-
тивал на средновековните 
традиции, бит и култура, 
който се провежда ежегод-
но от 2015 г. насам. 

Целогодишно АК „Ка-

лето”, който това лято ще 
чества 10 години от свое-
то създаване, е домакин на 
различни културни прояви: 
литературни четения, пре-
миери на книги, художест-
вени изложби, пленери по 
живопис, концерти, кино-
панорами и др. 

Сред останалите атрак-
ции, които предлага ком-
плексът, са реплики на 
средновековни обсадни 
машини - катапулт, таран, 
оксибел и требушет, на 
средновековния инстру-
мент за публично телесно 
наказание „Позорен стълб“ 
(„The Pillory”), изкуствено 
езеро с дървен мост и ста-
туя на древногръцката ним-
фа Дафне. Всеки, който же-
лае, може да изпробва своя 
точен мерник в стрелбата с 
лък. През м. г., например, са 
осъществени 182 стрелби с 
лък.
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ТОПЪЛ ОБЯД ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕТОПЪЛ ОБЯД ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ
Въз връзка с изпълнението на дей-

ностите по проект за предоставяне на 
топъл обяд на най-нуждаещи се лица, 
който се реализира по Програма за 
храни и основно материално подпома-
гане (ПХОМП) 2021-2027 г., Община 
Мездра обявява прием на документи от 
кандидати за потребители на тази соци-
ална услуга. Необходимите документи 
- заявление-декларация и декларация 
за съгласие за разкриване на данъчна и 
осигурителна информация, се подават 
всеки делничен ден от 1 до 10 февруари 
за гр. Мездра - в ОЦСУД, а за съставни-
те селата на общината - в кметствата на 
населените места. 

Допустими целеви групи по проекта 
са: лица и семейства без доходи или 
с ниски доходи, възрастни семейства 

пенсионери и самотно живеещи пен-
сионери, които имат ниски доходи, не 
могат да се издържат с тези доходи и 
имуществото си и не получават под-
крепа от близките си; лица, обект на 
социално подпомагане, включително 
и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от 
Наредба №РД-06-53 от 17.09.2021 г. за 
реда и условията за определяне на це-
левите групи и насочване на помощта 
по ПХОМП 2021-2027 г., които са в не-
възможност да задоволят основните си 
жизнени потребности и за тях е уста-
новена нужда от допълнителна подкре-
па; лица с ниски доходи, които поради 
налични увреждания или здравослов-
ни ограничения са със затруднено или 
невъзможно самообслужване, в т. ч. 
самотни лица с трайни увреждания с 
ниски лични доходи от пенсия, за които 
няма подходящ кандидат за асистент по 
механизма лична помощ; лица, които 
поради инцидентни обстоятелства са в 
затруднена и уязвима ситуация и за тях 
е установена нужда от този вид подпо-
магане; скитащи и бездомни лица; лица 
от уязвими групи - граждани на трети 
страни, по смисъла на §1, т. 17 от до-
пълнителните разпоредби от Закона за 

убежището и бежанците. 
Проектът ще се реализира на терито-

рията на цялата община, като услугата 
ще се предоставя от 1 март 2023 г. до 
30 септември 2025 г. През този период 
одобрените за подпомагане 160 лица 
ще получават всеки работен ден от съ-
ответни месец топъл обяд - супа, основ-
но ястие, хляб и поне веднъж седмично 
десерт. 

ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ 
Общинският съвет (ОбС) 

даде съгласие Община Мез-
дра да кандидатства с проект-
но предложение по процеду-
ра BG-RRP-4.025 „Подкрепа 
за енергийно ефективни сис-
теми за улично осветление“, 
финансирана по Национал-
ния план за възстановяване 
и устойчивост. Това решение 
беше взето на януарската се-
сия на местния парламент. 

Проектът, с който Община 
Мездра ще кандидатства по 
настоящата процедура, пред-
вижда обновяване на улично-
то осветление в гр. Мездра и 
в четири съставни села на об-
щината - Моравица, Игнати-
ца, Руска Бела и Дърманци. 
Крайният срок за кандидат-
стване беше 30 януари. 

ОбС прие Годишен отчет 

за 2022 г. на Програмата за 
овладяване на популацията 
на безстопанствените кучета 
на територията на общината 
и Годишен план за действие 
през 2023 г. в изпълнение на 
Програмата за овладяване на 
популацията на безстопан-
ствените кучета през периода 
2022-2025 г. Приети бяха 
също Отчет за дейността на 
ОбС и на неговите комисии 
през второто полугодие на 
2022 г., Отчет за дейността 
на „Екопроект“ - Враца през 
четвъртото тримесечие на 
м. г. и Годишна програма за 
управление и разпореждане 
с имоти - общинска собстве-
ност през 2023 г. 

ОбС реши месечните обез-
печения и отчисления за 
тази година по чл. 60, ал. 2, т. 

1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Зако-
на за управление на отпадъ-
ците да останат по сметката 
на Община Мездра и да се 
използват за дофинансиране 
на разходите по План-смет-
ката за 2023 г. за дейности-
те по събиране, извозване, 

обезвреждане в депа или 
други съоръжения на битови 
отпадъци и за поддържане 
чистотата на териториите за 
обществено ползване, както 
и за закупуване на специа-
лизирана сметоизвозна тех-
ника.

ОБЩИНА МЕЗДРА И БЧК ПОЗДРАВИХА 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИТЕ В МБАЛ

По случай Деня на ро-
дилната помощ - 21 януа-
ри, Бабинден по ст. стил, 
представители на Община 
Мездра и на общинската 
организация на Български 
червен кръст (БЧК) поздра-

виха акушер-гинеколозите 
и акушерките в Многопро-
филната болница за активно 
лечение в града. 

От името на Община Мез-
дра зам.-кметът „Икономи-
ческо развитие, социални 

Община Мездра уведомява всички заинтересовани лица, че 
традиционният Базар на мартениците и цветята ще се проведе 
през периода 22 февруари - 8 март 2023 г., вкл. Базарът ще бъде 
позициониран в централната градска част - в „Алеята на кесте-
ните“ и на площад „България”. 

Заявления за участие в базара (по образец) се приемат от 15 
февруари 2023 г. в Центъра за административно обслужване 
в Община Мездра, който се намира на партерния етаж в сграда-
та на Общинската администрация, след предварително уточнява-
не на мястото, площта и периода за участие в базара. 

Лицата, получили право да участват в базара, са длъжни: 
• да си осигурят подходящи леки защитни преместваеми прис-

пособления (чадъри, шатри и др.), с които да предпазват стоките 
и себе си при лоши метеорологични условия; 

• да разполагат съоръженията с артикулите само в съгласувана-
та и определената им площ, като през целия период поддържат 
необходимата чистота и ред около нея; 

• при служебна проверка да представят пред контролните орга-
ни всички необходими документи за извършване на съответната 
дейност и квитанцията за платена такса.

За доп. информация: тел. 0910/ 921 56, вътр. 211.

БАЗАР НА МАРТЕНИЦИ 
И ЦВЕТЯ

и хуманитарни дейности“ 
Нели Минева и начални-
кът на отдел „Образование, 
социални дейности и здра-
веопазване“ Елена Нанова 
подариха на Акушеро-ги-
некологичното отделение 

(АГО) стилна картина и 
благодариха на екипа на от-
делението за грижите, които 
полага за новородените деца 
и за родилките. 

Доброволци от Българския 
червен кръст (БЧК), начело с 
председателя на Общинския 
съвет на БЧК Наталия Хрис-
това-Горанова, също поздра-
виха здравните специалисти 
и подариха за нуждите на 
отделението одеяла за бебе-
тата, кърпи за акушерките 
и саксийни цветя за целия 
персонал на отделението. 

Подаръците приеха завеж-
дащият АГО-то д-р Влади-
мир Цеков и главната аку-
шерка Елена Шифелбайн. 
Д-р Цеков благодари на 
Община Мездра и на БЧК за 
оказания жест на внимание. 

През 2022 г. в Акушеро-ги-
некологичното отделение на 
МБАЛ - Мездра са се роди-
ли 76 бебета, а от началото 
на тази година новородени-
те са 7.   

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ 
НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА 

ПОРТАТИВНИ БАТЕРИИ 
С цел разширяване на системата за разделно съби-

ране на негодни за употреба батерии и акумулатори 
(НУБА), в началото на тази година на територията 
на гр. Мездра бяха разположени пет контейнери за 
разделно събиране на негодни за употреба портатив-
ни батерии, предоставени от „Надин Холд“ - София. 
Контейнерите се намират в Центъра за администра-
тивно обслужване в Община Мездра, в ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, в ПГ„Алеко Константинов“, в 
ПГ „Васил Левски“ и на касата на Кабелна телеви-
зия „Интерсат“ в Търговски комплекс „Роял“. 

Община Мездра има сключен договор с „Екобул-
тех“ - София за събиране, транспортиране, пре-
даване за предварително третиране, рециклиране, 
оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване. 

Негодни за употреба батерии и акумулатори 
(НУБА) са батерии и акумулатори, които не могат 
да бъдат използвани за целите, за които са произ-
ведени, предназначени са за оползотворяване или 
обезвреждане. 

Влияние върху околната среда: 
Тежките метали, които се съдържат в НУБА, се 

натрупват в почвата, въздуха и водата. Електроли-
тите са токсични за всички водни организми поради 
промяна на рН стойността. 

Не допускайте електролитите да попаднат във во-
доемите, канализационните води и почвата! 

Ако имате такива отпадъци, можете да се присъ-
едините към нашите усилия за чиста околна среда, 
като ги предадете в контейнерите за събиране на не-
годни за употреба портативни батерии, разположени 
на горепосочените места!
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7 медала - 2 златни, 2 сре-
бърни и 3 бронзови, спече-
лиха мездренските атлети на 
Националните шампионати 
в зала за мъже и жени и за 
юноши и девойки под 20 г., 
които се проведоха през м. 
януари в зала „Асикс Арена” 
в София. 

Милица Мирчева (СКЛА 
Атлет) защити своята титла 
на 3 000 м в зала при жени-
те. Тя финишира първа на 
най-дългата дистанция на 
закрито с време 9:31.38 мин. 
Това е четвърта национална 
титла за Милица на 3 000 м 
в зала след 2014-а, 2020-а и 
2022 г. Другите две наши 
представителки в тази дис-
циплина - Таня Димитрова 
и Ивелина Маджарова, се 
наредиха съответно на пето 
и на седмо място с 10:44.08 
мин. и с 10:54.46 мин. 

На същата дистанция при 
мъжете Мирослав Спа-
сов (СКЛА Атлет) спечели 
бронзов медал. Той пробяга 
дистанцията за 8:39.52 мин, 
което е негово лично пости-

жение в тази дисциплина. 
11-и завърши неговият съот-
борник Николай Кауфман с 
9:09.70 мин. 

Два сребърни медала при 
мъжете - на 800 м и на 1 500 м, 
завоюва Мартин Балабанов 
(СКЛА Атлет). 20-годишни-
ят възпитаник на треньора 
Йоло Николов регистрира 
лични постижения и в двете 
дисциплини - 1:52.87 мин. на 
800 м и 3:53.54 мин. на 1 500 
м. Също с лично постижение 
- 4:04.38 мин., седми на 1 500 

За седма поредна годи-
на в края на м. януари в 
околностите на с. Крета се 
проведе състезанието по 
планинско бягане „Крета 
Рън”. Организатор на съби-
тието беше Сдружение „BG 
Events&Guiding“ с подкре-
пата на Община Мездра и на 
Кметство Крета. 

В тазгодишното издание на 
състезанието взеха участие 
99 любители на бягането в 
пресечени местности - 74 
при мъжете и 25 при жените. 
Най-възрастният от тях беше 
71-годишният Димитрий 
Акчарлиев, а най-младият 
- Камен Тричков, на 13 г., и 
двамата от София. Сред стар-
тиралите бяха и семейство 

руснаци - Михаил Левченко 
и Анна Алехина от Москва, 
които от една година живеят 
у нас, както и 27-годишният 
незрящ любител на бягането 
Виктор Асенов. 

За втори път участниците 
в „Крета Рън“ се съревнова-
ваха на две дистанции - къса 
(10,7 км) и дълга (17,5 км). 
Те бяха разделени в две въз-
растови групи: мъже и жени 
до 39 г. и мъже и жени 40+. 

Победители в отделните 
възрастови групи станаха: 

• къса дистанция (10,7 км): 
мъже до 39 г. - Ивайло Вълев/ 
Плевен, жени до 39 г. - Ма-
ринела Цекова/ София, мъже 
40+ г. - Наско Бешев/ София, 
жени 40+ г. - Бисерка Богда-

нова/ София; 
• дълга дистанция (17,5 км): 

мъже до 39 г. - Михаил Лев-
ченко/ София, жени до 39 г. - 
Венелина Емилова/ Мездра; 

мъже 40+ г. - Милен Тончев/ 
София, жени 40+ г. - Елена 
Тодорова/ Монтана. 

Призьорите в „Крета Рън 
2023“ получиха медали, оси-
гурени от Община Мездра, 
както и домашни благинки 
за зимата, приготвени от 
жителите на с. Крета. На-
градите връчи Алексан-
дър Александров от „BG 
Events&Guiding“. Ваучери 
за свободен полет над Бело-
градчишките скали спече-
лиха Александър Иванов и 
Елена Тодорова. 

По идея на кметския на-
местник на Крета Виолета 
Панова любезните домакини 
бяха организирали базар на 
домашно приготвена зим-
нина и на ръчно изработени 
плетени вълнени изделия, от 
които всеки можеше да си 
закупи.

„КРЕТА РЪН 2023“ СЪБРА ЗА СЕДМИ ПЪТ 
ЛЮБИТЕЛИ НА ПЛАНИНСКОТО БЯГАНЕ 

В следващите дни рожденици са:  
• Тошко Цондашки, бивш кмет на с. Царевец, на 

10 февруари, 
• Д-р Цветко Христов, кардиолог - на 10 февру-

ари, 
• Соня Русинова, ст. специалист „Обредни дей-

ности“ - на 13 февруари, 
• Венета Такова, фармацевт - на 13 февруари, 
• Д-р Николай Баев, рентгенолог - на 14 февру-

ари, 
• Николай Давидов, домакин на Община Мездра 

- на 14 февруари, 
• Петър Петров, бивш кметски наместник на с. 

Злидол - на 15 февруари, 
• Маргарита Петкова, кметски наместник на с. 

Царевец - на 20 февруари, 
• Трифон Петров, общественик - на 20 февруари, 
• Винка Велчева, собственик на фотостудио - на 

23 февруари.

м завърши Мирослав Спа-
сов, а 15-и е Николай Кауф-
ман с 4:23.59 мин. На същата 
дистанция при жените - 1 500 
м, Милица Мирчева заслужи 
бронзов медал с 4:33.22 мин. 
Осма е Таня Димитрова с 
5:01.08 мин. 

Александър Божилов 
(СКЛА Митко Ценов Рънинг 
Тийм) спечели два медала - 
златен и бронзов, на Нацио-
налния шампионат в зала за 
юноши и девойки под 20 г. 
17-годишният столичанин, 
чийто личен треньор е Ми-
тко Ценов, стана шампион 
при юношите ст. възраст на 3 
000 м с лично постижение - 
9:07.51 мин., и завърши тре-
ти на 1 500 м с 4:09.94 мин.

П Р О Г Р А М А  
ПРОЛЕТЕН ПОЛУСЕЗОН 

2023 
XVI кръг, 25 февруари 

2023 г. (събота), 14:30 ч.
ОФК Локомотив 

(Мездра) - Левски 2007 
(Левски)

XVII кръг, 4 март 2023 
г. (събота), 14:30 ч.

Ювентус 95 (Малчи-
ка) - ОФК Локомотив 
(Мездра)

XVIII кръг, 11 март 2023 г. (събота), 14:30 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Локомотив 1927 

(Дряново) 
XIX  кръг, 18 март 2023 г. (събота), 14:30 ч.
Боруна (Царева ливада) - ОФК Локомотив (Мез-

дра) 
XX кръг, 25 март 2023 г. (събота), 14:30 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Локомотив (ГО) 
XXI кръг, 31 март 2023 г. (петък), 17:00 ч.
ОФК Павликени - ОФК Локомотив (Мездра) 
XXII кръг, 8 април 2023 г. (събота), 17:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Етър II (ВТ)  
XXIII кръг, 14 април 2023 г. (петък), 17:00 ч.
Янтра (Полски Тръмбеш) - ОФК Локомотив 

(Мездра) 
XXIV кръг, 22 април 2023 г. (събота), 17:00 ч. 
ОФК Локомотив (Мездра) - Бдин 1923 (Видин) 
XXV кръг, 29 април 2023 г. (събота), 17:00 ч.
Дреновец (Дреновец) - ОФК Локомотив (Мез-

дра) 
XXVI кръг, 6 май 2023 г. (събота), 18:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Севлиево (Севли-

ево)
XXVII кръг, 13 май 2023 г. (събота), 18:00 ч.
Академик (Свищов) - ОФК Локомотив (Мез-

дра) 
XXVIII кръг, 20 май 2023 г. (събота), 18:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Вихър (Славяно-

во) 
XXIX кръг, 27 май 2023 г. (събота), 18:00 ч.
Ботев II (Враца) - ОФК Локомотив (Мездра) 
XXX кръг, 3 юни 2023 г. (събота), 18:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Партизан (Червен 

бряг) 



Култура и История 4

HTTPS://MEZDRA.BG                                      HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

9 - 23 ФЕВРУАРИ 2023 г.

„ЛЕДЕНИ ПОЕТИЧНИ ЦВЕТЯ“ „ЛЕДЕНИ ПОЕТИЧНИ ЦВЕТЯ“ ГЕОРГИ ЧАЙКОВСКИ 
Навършиха се 100 го-

дини от рождението на 
Георги Чайковски (1923-
1984) - художник, изку-
ствовед и публицист, 
един от инициаторите 
за създаването на Град-
ската художествена га-
лерия в Мездра 

*** 
Георги Андреев Чай-

ковски е роден на 5 фев-
руари 1923 г. в Мездра. 
Завършва Художестве-
ната академия в София, 
специалност „Живопис” 
в класа на проф. Кирил Цонев и на проф. Иван 
Пенков. От 1947 г. работи в областта на теорията и 
историята на изобразителното изкуство, критиката, 
естетиката и музейното дело. Член е на Съюза на 
българските художници, Секция „Критика“ (1948). 

Георги Чайковски е сред създателите на Държав-
ната художествена галерия в Пловдив (1952), Худо-
жествена галерия „Иван Фунев“ във Враца (1956), 
Художествена галерия „Николай Павлович” в Сви-
щов (1967) и Градската художествена галерия в 
Мездра (1971). Бил е директор на Държавна худо-
жествена галерия - Пловдив (1952-1953) и на Со-
фийска градска художествена галерия (1953-1958). 

Той е сред основателите на Групата на врачан-
ските художници и на Националната  скулптурна 
гипсотека. Оформител е на първата експозиция на 
Окръжен народен музей - Враца, както и на къщата 
музей на патриарха на българската скулптура проф. 
Андрей Николов. Активно сътрудничи на музеите в 
Хасково и Михайловград (дн. Монтана). 

По негова инициатива и със съдействието на голе-
мите майстори на четката и на длетото проф. Иван 
Фунев, проф. Илия Петров и проф. Дечко Узунов 
през 1957 г. във Враца е организирана първата 
Обща художествена изложба (ОХИ) на врачанските 
художници. 

Също по негова инициатива през есента на 1969 
г. (17 октомври-17 ноември) в Мездра е подредена 
първата по рода си Обща художествена изложба, 
която е експонирана в новопостроения Младежки 
дом. В нея участват 66 художници с над 150 твор-
би: 36 живописци, 18 скулптори и 12 графици. 
Експозицията включва живописни и скулптурни 
творби на проф. Иван Фунев, Стоян Венев, Влади-
мир Димитров-Майстора, проф. Андрей Николов, 
проф. Борис Колев, проф. Илия Петров, проф. Мар-
ко Марков, проф. Цено Тодоров и др. 30 от худо-
жествените произведения, включени в експозици-
ята, са подарени от авторите за фонда на бъдещата 
постоянна Градска художествена галерия в Мездра, 
която е открита официално на 28 декември 1971 г. 
Успоредно е уредена трайна монументална украса 
на града, като една част от скулптурите, участвали 
в изложбата, са експонирани на открито - „Аврора” 
на Георги Доростолски, „Плодородие“ на Влади-
мир Цветков, „Майка” на проф. Иван Фунев и др. 

В знак на признателност, през 1969 г. Изпълни-
телният комитет на Градския народен съвет с пред-
седател инж. Любомир Йотов удостоява Георги 
Чайковски със званието „Почетен гражданин на 
Мездра”. 

Георги Чайковски има три самостоятелни изложби 
(първата от които през 1947 г. в Мездра) и участия 
в 12 колективни изложби (ОХИ). Автор е на ката-
лога „Държавна художествена галерия - Пловдив” 
(1955) и на изкуствоведското изследване „Техноло-
гия на изобразителните изкуства”. 

През 1971 г. сключва граждански брак в Мездра с 
Луиза Жорж Симоне (1927-2003), дъщеря на френ-
ския индустриалец Жорж Симоне, който преди 
9.IX.1944 г. е имал текстилна фабрика в Кюстен-
дил и други фабрики във Франция. Луиза Симоне е 
възпитаничка на Френския католически колеж „Св. 
Йосиф“ в София, впоследствие работи в Българско-
то радио и в Студия за игрални филми „Бояна“. 

Георги Чайковски умира на 14 декември 1984 г. 
в столицата на 61-годишна възраст. Погребан е в 
Централните софийски гробища. 

„Скъпи Гоше, Чайка! Не гаснат залези без теб!”, 
ще напишат във възпоменанието по повод 40 дни от 
кончината му неговите близки. Ти оставаш зави-
наги у нас със своята всеотдайност към близките 
и нашето общество, с обичта си към изкуството 
и хората, с кристално чистата си душа! Поклон 
пред светлата ти памет!” 

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗИМНО ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ

Със зимно литературно 
четене под наслов „Леде-
ни поетични цветя“ през м. 
януари Литературен клуб 
„Христо Ботев” при НЧ 
„Просвета 1925” - Мездра 
откри творческия сезон 
2023. Съорганизатор на съ-
битието беше Читалищната 
библиотека. 

По време на литератур-
ното соаре свои лирични и 

белетристични творби пред-
ставиха автори от различни 
поколения. Галя Василева 
прочете разказа „Босоного 
лято“, Дарина Цветкова -  
стихотворението „От обич-
та студът ще се разнежи“ 
и разказа „Зимна веселба“, 
Даринка Цонкова - стихо-
творението „Носталгично“, 
Рени Митева - стихотворе-
нията „Птици“ и „Щурче-

та“, Румяна Славчева - дет-
ската приказка „Какво ли 
беше това?“ и стихотворе-
нието „Пожелания“, Павли-
на Русева - стихотворенията 
„Води́ци“ и „Богоявление“, 
а Светла Дамяновска - хумо-
ристичния разказ „Безснеж-
ният януари“. 

Вечерта на изящната сло-
весност допълниха сти-

хотворенията на Валери 
Петров „Така веднъж във 
снежната алея“, на Петя 
Дубарова „Снежинки“ и на 
Мира Дойчинова „На Коле-
да“, изпълнени от Тодорка 
Василева, Румяна Славчева 
и деветокласничката Надин 
Кръстева от Клуб „Умение-
то да говорим пред публи-
ка“ към СУ „Иван Вазов“. 

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА ЦВЕТОЛЮБ ЦОКОВ
Самобитният художник Цве-

толюб Цоков подреди в Община 
Мездра самостоятелна изложба 
живопис. Експозицията включ-
ва 12 живописни творби - 7 
пейзажа и 5 портрета. Авторът е 
роден през 1955 г. в ловешкото 
село Голям изво̀р, но повече от 
четири десетилетия живее, ра-
боти и твори в нашия град. 

„Прави впечатление ясно из-
разеното му предпочитание 
към топлия, пастелен колорит и 
възможността на материалите, 
с които работи да пресъздават 
обектите с фини мазки и тънки 
живописни слоеве, каза при от-
криването на изложбата Светла 
Дамяновска. От картините му 
лъха спокойствие и умиротворе-
ност. Натюрмортите му пресъз-
дават красотата и плодородието 
на българската градина, особе-
но в работите „Есенни цветя и 
ябълки”, „Лейка с маргарити” и 
„Натюрморт с плодове”. 

Пейзажите му подсказват го-
дишните сезони с характерните 
за тях цветови хармонии. „Про-

лет” е разгърнато живописно 
платно, изпълнено в розово и 
зелено, като при него за по-си-
лен ефект авторът е работил и 
с пастели. Във „Винаги заедно” 
и „Лещен” Цоков е запечатил 
прелестта на лятото. В жъл-
то-червените краски на „Двама 
под дъжда” и „Есен в гората”, 
където топлата гама е освежена 
и с малко балансиращо зелено, 
е предаден третият годишен се-
зон. А картините „Етъра зиме” 

и „Морска буря” отразяват зи-
мата, но ако в първия пейзаж 
се наслаждаваме на кроткото 
очарование и възрожденската 
обстановка, второто живопис-
но платно пресъздава яростта 
на бурята и борещият се с нея 
платноход.“ 

От името на Община Мездра 
заместник-кметът инж. Нико-
линка Кътовска поздрави Цве-
толюб Цоков с изложбата и му 
пожела да продължи да твори 
и да радва с картините си по-
читателите на изобразителното 
изкуство.

ЦЯЛ ЖИВОТ
Цял живот калчицата събирах, 
грижливо виех своето гнездо, 

мъката на хората разбирах, 
гледах да направя винаги добро. 

 
Цял живот със обичта говорих, 

на децата исках да я дам. 
Люто със приятелите спорих, 

от делата да не ги е срам. 

Цял живот… Но стига вече... 
Ето ме на годините във строя, 

звездичка блещука някъде далече - 
една да бъде дълго моя… 

БЕШЕ ЛЯТО
Беше лято, сухо и горещо, 

със козичка спрях се пред чешма, 
исках да й кажа нещо, 

а тя ме пръсна със вода. 

Жадна беше, искаше да пие 
на чешмичката любима от водата. 
Човек усмихнат пак ще се отбие 

да я милва нежно по рогата. 

Беше лято. Загорял и силен, 
със козичката затичах, 

момиче срещнах и, ухилен, 
на пораснал заприличах… 

Славейко Савчев

Поетични меридиани
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