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ОСМИ СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРАОСМИ СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА

ВРЪЧИХА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2022 

Започна Осмият симпозиум 
по скулптура „Мездра 2022“. 
Той е организиран от Общи-
на Мездра със съдействието 
на местните фирми за добив 
и обработка на скалнооб-
лицовъчни материали „Хе-
мус-М” АД и „Йотов Стоун” 
ЕАД, които предоставиха 
безвъзмездно каменните бло-
кове, необходими за работата 
на творците. 

В биеналето участват чети-
рима български скулптори от 
различни поколения. Доайен 

сред тях е 78-годишният Те-
одоси Антонов от Монтана, 
за когото това е трето участие 
в симпозиума след 2004 г. и 
2012 г. Неговият колега Иван 
Стоянов (40 г.) от Ямбол също 
участва за трети път (2014 г., 
2020 г.). Останалите двама 
участници са дебютанти в 
пленера - това са абсолвен-
тите във Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и 
Методий“ Катерина Чакърова 
(23 г.) от Лом и Дилян Анге-
лов (22 г.) от Трявна. 

Участниците в симпозиума 
творят на свободна темати-
ка. Теодоси Антонов извайва 
от бял врачански камък ка-
менната пластика „Окото“, а 
Иван Стоянов - „Прегръдка“. 
Проектът на Катерина Ча-
кърова е озаглавен „Рамо до 
рамо“, докато този на Дилян 
Ангелов се казва „Време“. 

Осмият симпозиум по 
скулптура „Мездра 2022“ ще 
продължи до края на месец 
юни. Изработените по време 
на биеналето творби остават 
собственост на гр. Мездра. 

Те ще бъдат експонирани в 
зелените площи на ул. „Хрис-
то Ботев“ над автогарата и от 
моста на река Моравишка до 
стария пазар. 

По този начин продължава 
естетизацията на градската 
среда чрез изграждането на 
Галерия от каменни пластики 
на открито, която беше започ-
ната преди около две десети-
летия. Понастоящем експози-
цията включва 41 творби от 
29 български и чуждестранни 
скулптори* (б. а. вж. карето 
вдясно). 

На официална церемония 
бяха връчени дипломите за 
средно образование и удос-
товеренията за завършен 
гимназиален етап на обу-
чение на Випуск 2022 в СУ 
„Иван Вазов“. През тази 
учебна година в мездренска-
та гимназия се дипломират 
42-ма зрелостници в профи-
лираните паралелки „Елек-
тронна търговия“ (XII „а“ 
клас) с класен ръководител 
Данаил Димитров, „Чуж-
ди езици“ (XII „б“ клас), с 
класен ръководител Васил-
ка Коловска и „Хуманитар-
ни науки“ (XII „в“ клас) с 

класен ръководител Мария 
Букович. За пръв път в исто-
рията на училището завърш-
ват зрелостници с професия 
„Организатор Интернет 
приложения“, специалност 
„Електронна търговия“, кои-
то получиха и свидетелство 
за професионална квалифи-
кация. Средният успех на 
випуска е Много добър 5.12. 

По случай успешното пола-
гане на държавните зрелост-
ни изпити и дипломирането 
им дванайсетокласниците, 
техните родители и учители 
бяха поздравени от дирек-
тора на учебното заведение 

Мариела Горанова и от за-
местник-кмета на Община 
Мездра Нели Минева. 

19 зрелостници завършват 
средно образование с отли-
чен успех. 7 от тях са пълни 
отличници за целия гимнази-
ален етап на обучение (VIII-
XII клас): Виолина Минков-
ска, Дарина Мишева, Инесия 
Петкова, Кристиян Христов, 
Магдалена Тонева, Патрисия 
Терзиева и Цветелина Тоне-
ва. Други 10 са пълни отлич-
ници за втория гимназиален 
етап на обучение (ХI-ХII 
клас), а двама са с успех над 
5.50: Владислав Андреев, 

Денис Йонов, Елена Николо-
ва, Елица Дачева, Йована Ва-
силева, Йоана Константино-
ва, Лилия Шопова, Преслав 
Кръстев, Силвия Йолова, 
Стефани Кръстева, Цветос-
вята Бориславова и Христи-
ян Цветков.  

Първенците в учението по-
лучиха медали „Отличник” 
на Випуск 2022, а пълните 
отличници за целия гимна-
зиален етап на обучение - и 
плакети. По традиция накрая 
всички се снимаха за спомен 
и си пожелаха на добър път в 
живота и до нови срещи.

ГАЛЕРИЯ ОТ КАМЕННИ ПЛАСТИКИ 
НА ОТКРИТО 2004-2020 г.*

• 2004 г.: „Искър”/ Иван Наков, „Магическа колона”/ Тео-
доси Антонов, „La donna è mobile“/ Наско Настев, „Мета-
морфози”/ Венко Тонков, „Майка”/ Георги Тишков, „Къл-
нове”/ Милен Василев и „Тотем”/ Моника Игаренска; 

• 2006 г.: „Стъпка към радостта”/ Беатрис Карбонел Фе-
рер, Испания, „Спиралата на живота”/ Радослав Султов, 
„Грижи”/ Кирил Матеев, „Сълзи”/ Милен Василев, „Ком-
позиция”/ Красимир Митов, „Море на Античността”/ 
Тошко Иванов и „Калето”/ Христо Вълов; 

• 2008 г.: „Взаимозависимост”/ Габриел Ситару, Румъния, 
„Автопортрет”/ Чавдар Велчев, „Семейство”/ Николай 
Маринов, „Закопчани”/ Митко Гълъбов, „Утро”/ Емил 
Бачийски и „Тишина”/ Рашо 
Митев; 

•2010 г.: „Утроба”/ Тео-
дор Дъскотлиев, „Отломки 
от мечта”/ Кирил Матеев, 
„Колона”/ Красимир Митов, 
„Въображение”/ Моника Иг-
аренска и „Аз и ти”/ Цветан-
ка Койкова; 

•2012 г.: „Време”/ Кра-
симир Яков, „Летящият 
човек”/ Теодоси Антонов, 
„Пъзел”/ Теодор Дъскотли-
ев, „Пейзаж”/ Боян Пенчев и 
„Движение”/ Наско Настев; 

•2014 г.: „Танц”/ Иван Стоя-
нов, „Мисли”/ Радослав Мъг-
лов, „Пробуждане”/ Наско 
Настев, „Вечерен звън”/ Красимир Яков, „Симбиоза”/ 
Стоян Заваринов и „Сега и завинаги”/ Арсен Арсенов;

 

• 2020 г.: „Изгрев над река Искър“/ Теодор Дъскот-
лиев, „Живият храм“/ Милен Василев, „Връзка с при-
родата“/ Иван Стоянов, „Ритъм“/ Кирил Георгиев и 
„InSideOutSideIn” („ВътреВънВътре“)/ Рафаил Георги-
ев-Рафо. 

* През 2016 г. и 2018 г. симпозиумът по скулптура не се 
провежда.

В биеналето участват четирима скулптори
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AРХИЕРЕЙСКИ ВОДОСВЕТ В БРУСЕН AРХИЕРЕЙСКИ ВОДОСВЕТ В БРУСЕН 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА БАЩА И СИН НЕВРОХИРУРЗИ ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА БАЩА И СИН НЕВРОХИРУРЗИ 

На големия християнски 
празник Рождение на Св. 
Йоан Кръстител - 24 юни 
(Еньовден), Врачанският 
митрополит Григорий от-
служи архиерейски водос-
вет в едноименния правос-
лавен храм в село Брусен, 
който е съграден преди две 
десетилетия. В празнич-
ното богослужение взеха 
участие свещеници от Вра-
чанската митрополия и ено-
рийският свещеник отец 
Пламен Кръстев. 

В края на водосвета мит-
рополит Григорий припом-
ни житието на Св. Йоан 

Кръстител и Предтеча 
Господен и отправи архи-
пастирски благослов за 
телесно и духовно здраве 
на миряните. По-сетне Не-
гово Високопреосвещен-
ство освети новата църков-
на камбана, закупена със 
средства от дарители. На-
края владиката благослови 
традиционния рибен кур-
бан, осигурен от местното 
кметство. Непосредствено 
преди водосвета деца от 
селото изнесоха тематичен 
рецитал. 

Православният храм „Св. 
Йоан Кръстител“ в с. Бру-

сен е построен през периода 
2001-2002 г. по времето на 
кметуването на Лило Ка-
менов. Първата копка за 
въздигането на храма е на-
правена на 13 май 2001 г. 
- Неделя на Самарянката, а 
освещаването е извършено 
на 31 август 2002 г. - По-
лагане на честния пояс на 
Пресвета Богородица, от 
тогавашния Врачански мит-
рополит Калиник. 

Най-много средства - 60 
хил. лв., за изграждането 
на храма дарява Лиляна 
Александрова-Дорст, на-
следничка на големия ин-
дустриалец и благодетел 
на Мездра Иван Балабанов 

УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ 
БЛАГОДАРИХА 

Един от водещите невро-
хирурзи у нас - проф. д-р 
Христо Цеков, началник 
на Клиниката по неврохи-
рургия в Аджибадем Сити 
Клиник МБАЛ Токуда - Со-
фия, почетен гражданин на 
община Мездра за заслуги 
в здравеопазването (1998 г.) 
и носител на „Специална-
та награда на пациентите“ 
на National Medical Awards 
2020, и неговият син д-р 
Асен Цеков, гл. асистент в 
Клиниката по неврохирур-
гия в Аджибадем Сити Кли-
ник МБАЛ Токуда, носител 
на приза „Млад лекар на 
годината“ на Българската 
лекарска колегия (2018 г.), 
получиха поредното заслу-
жено признание. 

Това стана в седмото из-
дание на Balkan Medical 
Awards 2022, известни като 

Балканските медицински 
„Оскари“, организирани от 
Агенцията за публични ко-
муникации ВИП Комюни-
кейшън. Събитието се със-
тоя на 17 юни в Пловдив. 

Проф. д-р Христо Цеков 
заслужи приза в категория-
та „Най-добър лекар на го-
дината“ („Best Doctor of the 
Year“), а д-р Асен Цеков - в 
категорията „Специална па-
циентска награда“ („Special 
Patient Award“). Наградите 
им се присъждат за дока-
зани значими постижения 
в областта на медицината, 
участие в образователни и 
научни дейности, признание 
на обществени и клиентски 
организации и прилагане на 
иновации за по-доброто об-
служване на пациентите. 

„Благодаря от сърце за 
медицинския „Оскар“ - 

„Специална пациентска 
награда“, сподели след 
награждаването д-р Асен 
Цеков. Това е едно отли-
чие, което освен получава-
нето, има и задължението 
да заслужиш гласуваното 

доверие! Благодаря ви!“ А 
за наградата на своя баща 
написа: „Проф. д-р Христо 
Цеков получи медицински 
„Оскар“ - „Лекар на годи-
ната“! Как да не се гордея с 
него! Браво, баща ми!“ 

Украински бежанци, които получиха временна за-
крила на територията на община Мездра, изпратиха 
благодарствено писмо до кмета на общината Иван 
Аспарухов за оказаната всестранна помощ от страна 
на Общинската администрация и на Общинския цен-
тър за социални услуги и дейности (ОЦСУД). 

„Уважаеми, г-н Иван Аспарухов!, пише в благо-
дарственото писмо, 

Благодарим Ви за хуманното отношение към 
проблемите на украинските бежанци! Вашата 
подкрепа ни помогна да намерим душевно равно-
весие в тази извънредна, страшна ситуация. 

Пожелаваме Ви здраве и сили, енергия и благо-
получие! На Община Мездра - просперитет! 

Думи на искрена благодарност за всестранната 
помощ към г-жа Наталия Христова-Горанова, ди-
ректор на Общински център за социални услуги и 
дейности - гр. Мездра. 

Наталия е невероятно добър човек, с щедра 
душа, съпричастна към чуждата болка. Благода-
рим й за грижите, желаем й успехи във всичките 
й начинания! 

Нека добротата и щедростта Ви се връщат мно-
гократно!” 

Юрченко Юлия (Украйна, Киев), 
Аветисова Антонина (Украйна, Киев), 

Гурьева Екатерина (Украйна, Киев) 

САМОДЕЙЦИ ОТ ТРИ ЧИТАЛИЩА 
ЩЕ НИ ПРЕДСТАВЯТ В КОПРИВЩИЦА 

Три самодейни състави, 
трима индивидуални из-
пълнители и три групови 
носителки на традиционна 
домашна дейност, предста-

вители на три читалища от 
община Мездра, са допусна-
ти до участие в XII Нацио-
нален събор на българското 
народно творчество в Коп-

ривщица. Това стана ясно 
след като бяха оповестени 
резултатите от регионалния 
етап на събора, който се със-
тоя в началото на м. юни във 
Враца. 

В областната селекция взеха 
участие певчески и танцови 
групи, дуети и индивидуални 
изпълнители на автентичен 
фолклор, представители на 
читалища от общините Вра-
ца, Криводол, Мездра, Мизия 
и Хайредин. Техните сценич-
ни изяви оцени експертна ко-
мисия с председател доц. д-р 
Йорданка Манкова, фолкло-
рист и етнограф. За заклю-
чителния етап на събора (5-7 
август 2022 г., м. Войводенец/ 
Копривщица) са класирани 
216 самодейци от Врачанска 

ЗАПОЧВА ПЛУВНО 
ЛЯТО 2022

За 24-ата поредна година Община Мездра и Център за 
подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) организират 
през лятната ваканция плувни курсове за ученици от 
I до VII клас. Обучението ще се проведе в периода 4 
юли - 26 август 2022 г. на басейна в Хотелски комплекс 
„Долче Вита”. Спортните занимания ще бъдат водени 
от квалифицираните инструктори Христо Иванов и 
Дилян Маринов. 

Плувните курсове ще протекат в четири смени, всяка 
с продължителност 10 дни. Записването и заплащането 
на таксата за първата смяна, която е от 4 до 15 юли, се 
извършва в ЦПЛР, за втората смяна (18-29 юли) - в ОУ 
„Христо Ботев“, за третата смяна (1-12 август) - в СУ 
„Иван Вазов“, а за четвъртата смяна (15-26 август) - в 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. 

Обучението ще бъде всеки делничен ден от 10:00 до 
12:00 ч., като извозването на учениците ще става ор-
ганизирано от автобусната спирка при НЧ „Просвета 
1925”. Община Мездра осигурява транспорта и меди-
цинско лице. Таксата за плувния курс е 50 лв. - по 3 
лв. на ден за наем на басейна и по 2 лв. на ден за въз-
награждение на инструктора. 

В края на всяка смяна участниците в курса ще полу-
чат сертификат за придобито от тях ниво на плувни 
умения - първо, второ или трето. 

Инициативата „Плувно лято” се реализира от Общи-
на Мездра и ЦПЛР от 1999 г. насам. В досегашните 
23 издания в плувните курсове са обхванати над 2 300 
ученици от начален и прогимназиален етап на образо-
вание.

(1887-1969), чрез упълно-
мощения от нея Веселин 
Цолов. Сред останали-
те спомоществователи са 
фирмите „Балдор“ ЕООД, 
„Крам Комплекс“ ООД, 
„Надин“ АД, „Хемус-М“ 
АД, ЕТ „Лалови“, Алексан-
дра Светославова и др. 

Строителството на църк-
вата е извършено от „Рит-
лите 97“ АД по проект на 
арх. Иван Велев. Зогра-
фисването на храма е дело 
на врачанските художници 
Силвия Равнополска, Еми-
лия Върбанова и Димитър 
Генков, а първата черковна 
камбана дарява инж. Илия 
Цончев.

Balkan Medical Awards 2022

област - представители на 
20 читалища от пет общини. 
Сред тях са 34 самодейци от 
община Мездра: 

• Танцова формация за ав-
тентичен фолклор при НЧ 
„Наука-1919“ - с. Лик, Мъжка 
фолклорна група „Змей Горя-
нин” и Женска фолклорна 
група „Плетеница” при НЧ 
„Факел-1926” - с. Зверино; 

• инструменталистите Ге-
орги Димитров (90 г.) - сви-
рач на окарина от НЧ „На-
ука-1919“ - с. Лик, Йордан 
Борисов (70 г.) - свирач на 
двоянка, дудуче и окарина и 
Димо Филипов - свирач на 
овчарска свирка от НЧ „Фа-
кел-1926” - с. Зверино; 

• три групови носителки 
на умението „Варене на до-
машен сапун“ - Лиляна Ле-
щарска, Илинка Кръстева и 
Маргарита Петкова от НЧ 
„Просвета-1928“ - с. Царе-
вец.
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За рождения си ден наскоро почерпи: 
• Христо Томов, служител в Община Мездра - на 29 

юни,
В следващите дни рожденица са: 
• Инж. Георги Валентинов, общински съветник - на 1 

юли, 
• Иванка Начева, общественик - на 4 юли, 
• Палома Христова, кметски наместник на с. Горна 

Бешовица - на 7 юли, 
• Даниел Коловски, адвокат - на 7 юли, 
• Пенка Георгиева, почетен гражданин на община 

Мездра - на 11 юли, 
• Димитър Воденичаров, писател - на 13 юли.

ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ ПО ШОСЕЙНО КОЛОЕЗДЕНЕ 
Държавен личен и отбо-

рен шампионат (ДЛОШ) 
по шосейно колоездене за 
момчета и момичета млад-
ша и старша възраст и за 
девойки младша възраст и 
Купа „Мездра“ за деца се 
проведе през м. юни в гр. 
Мездра. Организатори на 
състезанието от спортния 
календар на Българска фе-
дерация колоездене (БФК) 
бяха БФК и Колоездачен 
клуб „Враца Велообще-
ство“, със съдействието на 
Община Мездра и под па-
тронажа на областния упра-
вител Стефан Красимиров. 

В ДЛОШ и Купа „Мездра“ 
взеха участие 105 подра-
стващи колоездачи от 15 
спортни клуба от Божури-
ще, Бургас, Враца, Габрово, 
Казанлък, Несебър, Пазар-
джик, Пловдив, Разград, 
Свиленград, София, Стара 
Загора и Троян. Те се сърев-
новаваха в две дисциплини: 
индивидуално бягане по ча-
совник - 3 км и 5 км, и общ 
старт - 18 км и 26 км. 

Победители в отделните 
възрастови групи и дисци-

плини станаха: 
• Индивидуално бягане по 

часовник: деца - Виктория 
Костова (КСК Омега Тийм 
- Божурище), момчета 
мл. в-ст - Кристиян Колев 
(СКК Палашев - Пазар-
джик), момичета мл. в-ст 
- Изабела Пехливанова (КК 

Хемус-1896 - Троян), мом-
чета ст. в-ст - Павел Дими-
тров (КК Лястовица-1905 
- Казанлък), момичета ст. 
в-ст - Дария Венкова (КК 
Долчини Про Тийм - Со-
фия), девойки мл. в-ст - 
Никол Колишева (СКК Па-
лашев); 

• Общ старт 18 км: деца 
- Виктория Костова (КСК 
Омега Тийм), момчета 
мл. в-ст - Игор Мишченко 
(КК Черноморец - Бургас), 
момичета мл. в-ст - Иза-
бела Пехливанова (КК 
Хемус-1896), момчета ст. 
в-ст - Павлин Льондев (КК 
Свиленград 1924), 

• Общ старт 26 км: мо-
мичета ст. в-ст - Дария 
Венкова (КК Долчини Про 
Тийм), девойки мл. в-ст - 
Елица Ючорманска (КК 
Долчини Про Тийм), 

• Купа „Мездра - деца - 
генерално класиране: 1. 
Виктория Костова (КСК 
Омега Тийм), момчета 
мл. в-ст - крайно отборно 
класиране: 1. КСК Омега 
Тийм - Божурище, момче-
та ст. в-ст - крайно отборно 
класиране: 1. КК Лястови-
ца-1905 - Казанлък, 

Призьорите в индиви-
дуалното класиране по-
лучиха медали, грамоти 
и предметни награди, а 
клубните отбори - купи и 
медали.

МИЛИЦА И ЙОЛО - ШАМПИОНИ НА БЪЛГАРИЯМИЛИЦА И ЙОЛО - ШАМПИОНИ НА БЪЛГАРИЯ
Три медала - 2 златни и 

1 бронзов, спечелиха мез-
дренските атлети на Нацио-
налния шампионат за мъже 
и жени на открито, който се 
проведе във Велико Търно-
во. Шампиони на България 
станаха Милица Мирчева 
(СК Атлет) - на 5000 м при 
жените и нейният съотбор-
ник и треньор Йоло Нико-

лов - на 3000 м стипълчейз 
при мъжете. Йоло завоюва и 
бронзово отличие на 5000 м. 

Националната рекордьорка 
в маратона, полумаратона и 
на 10 000 м Милица Мирче-
ва беше без конкуренция на 
5 000 м. Тя пробяга дистан-
цията за 16:33.78 мин. Това е 
четвърта титла в тази дисци-
плина за родената в Добрич 
атлетка, след тези през 2016-
а, 2019-а и 2020 г. В другата 
дисциплина, в която старти-
ра - 1 500 м, Милица остана 
само на 48 стотни от медали-
те. Тя се нареди четвърта с 
време 4:28.29 мин. 

Два медала в актива на мез-
дренските атлети - златен и 
бронзов, добави Йоло Нико-
лов. 38-годишният ветеран 
стана шампион на България 
на 3 000 м стипълчейз за ре-

кордния осми път в кариера-
та си. Той спря хронометъра 
на 9:35.08 мин. Йоло има 
вече осем титли в препят-
ственото бягане на 3 000 м 
(през 2008-а, 2009-а, 2010-а, 
2012-а, 2015-а, 2016-а, 2019-
а и 2022 г.), с шест златни 
отличия в тази дисциплина 

(през 2011-а, 2013-а, 2014-
а, 2017-а, 2020-а и 2021 г.) е 
Митко Ценов, а през 2018 г. 
шампион стана Иво Балаба-
нов. 

Йоло Николов заслужи и 
бронзово отличие на 5 000 м. 
Той пробяга дистанцията за 
15:07.9 мин.

ЧЕТИРИМА НАШИ ХАНДБАЛИСТИ 
ЩЕ УЧАСТВАТ НА M20 EHF 
CHAMPIONSHIP 2022  
Четирима мездренски хандбалисти получиха повиква-

телни за националния отбор на България по хандбал за 
младежи до 20 г., който ще вземе участие в първия от 
двата европейски шампионата в тази възраст в т. нар. 
втора група*, които ще се проведат през м. юли във 
Варна - M20 EHF Championship 2022. Това са състеза-
телите на ХК Локомотив - Мездра Милен Валентинов 
(ляв гард), Илиян Младенов (разпределител) и Вален-
тин Гачев (ляво крило), както и бившият възпитаник на 
клуба - пивотът Божидар Симеонов, който в момента е 
състезател на ХК Локомотив - Горна Оряховица.

 

Четиримата са включени в представителния тим на 
нашата страна за младежи, родени 2002/2003 г., който 
от 1 до 10 юли ще играе на M20 EHF Championship 2022 
в Двореца на културата и спорта в морската столица. 
България е в предварителна група „А“, заедно с отбо-
рите на Чехия, Латвия и Финландия. Първоначално в 
тази група беше и тимът на Русия, но с решение на Ев-
ропейската хандбална федерация (EHF) руснаците бяха 
спрени от участие в турнира. В другата предварителна 
група са тимовете на Австрия, Нидерландия, Словакия, 
Турция и Грузия. 

* Забележка: 16-те водещи хандбални нации в тази 
възраст от т. нар. първа група - Словения, Франция, 
Германия, Хърватия, Испания, Португалия, Дания, 
Швеция, Исландия, Унгария, Норвегия, Италия, Сър-
бия, Полша, Фарьорските острови и Черна гора, ще 
вземат участие в Европейското първенство по ханд-
бал за младежи до 20 г.- M20 EHF EURO 2022, което 
ще се проведе от 7 до 17 юли в Порто, Португалия.

Национален шампионат по лека атлетика за мъже и жени
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XXVII ПРАЗНИЦИ НА XXVII ПРАЗНИЦИ НА 
ИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕ

От 13 до 15 юни се про-
ведоха XXVII Празници 
на Искърското дефиле, до-
макин на които беше сто-
личният административен 
Район Нови Искър. Про-
грамата на тазгодишното 
издание на празниците, в 
които взеха участие пред-
ставители на общините 
Мездра и Своге и на Район 
Нови Искър, включваше 6 
културни и образователни 
прояви. 

Празниците на Искърско-
то дефиле 2022 започнаха 
на големия християнски 
празник Св. Дух с Педаго-
гически форум „Образова-
нието сплотява“, в който 
се включиха директори на 
училища и детски градини, 
учители и ръководители на 
образователни институции 
в трите общини. В рамките 
на форума гостите посети-
ха 170 СУ „Васил Левски“ - 
Нови Искър, 171 ОУ „Сто-
ил Попов“ и 135 ДГ „Мое 
детство“ в кв. „Курило“ и 
обмениха добри практики. 

Вечерта на пл. „Св. Дух“ 
в кв. „Кумарица“ се състоя 
Дефиле на народните носи, 
в което представителни 
групи от Мездра, Своге и 
Нови Искър дефилираха, 
пременени в традиционни 
облекла от различни етног-
рафски области на Бълга-

рия. Празничната програ-
ма продължи с Фолклорен 
концерт с участието на са-
модейни състави от трите 
общини. Община Мездра 
представиха Средношкол-
ският танцов състав и Ан-
самбъл „Мездра“ при НЧ 

„Просвета 1925“. 
На другия ден се състоя 

Фолклорен концерт под 
наслов „Да си върнем бъл-
гарското“ с участието на 
състави от Район Нови Ис-
кър и на народната певица 
Ана-Мария. 

Програмата на триднев-
ната инициатива допълни-
ха културно-исторически 
тур „Среща с миналото“, 
по време на който предста-
вители на трите общини 
посетиха Курилския мана-
стир „Св. Иван Рилски“ и 
се запознаха с историята 
на светата обител, и Пле-
нер под звездите в Ком-
плекс „Галени градини“ в 
с. Войнѐговци - творческа 
изява на Общинските ад-
министрации в Мездра, 
Своге и Район Нови Ис-
кър. 

Догодина домакин на 
Празниците на Искърско-
то дефиле е Община Сво-
ге, а през 2024 г. - Община 
Мездра.

ПРИКЛЮЧИ ЛИТЕРАТУРНИЯТ 
КОНКУРС „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА” 
Станаха известни призьорите в XI Национален литерату-

рен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“ на тема: „Минало-
то, настоящето и бъдещето на нашата Родина”, oрганизиран 
от Община Мездра, Съюза на българските писатели (СБП) 
и Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа”. 
В тазгодишното издание на конкурса, който е анонимен, 

взеха участие 57 автори. Техните разкази оцени комисия с 
председател Трендафил Василев, поет, журналист и изда-
тел, и членове - Благовеста Касабова, литературен критик, 
и Светла Дамяновска, поет и прозаик, и тримата членове на 
СБП. 
С първа награда (800 лв.) беше отличен разказът „Звездна 

ръченица“ на поетесата с китара Светлана Йонкова от Со-
фия. Втора награда (600 лв.) беше присъдена на хасковския 
писател Иван Енчев за неговия разказ „Стълба към небе-
то“, а трета награда (400 лв.) заслужи разказът „Да живей 
България“ на варненския писател и художник Иван Кьосев. 
Комисията реши да бъде връчено и едно поощрение (200 
лв.) - на един от доайените сред членовете на СБП проф. д-р 
инж. Банко П. Банков (85 г.), писател и драматург, който е 
роден в Ловеч, за разказа „Семейна реликва“. 

Награждаването на призьорите в конкурса стана на 25 юни 
в Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа“ (б. а. инфор-
мация очаквайте в следващия брой). Преди церемония-
та рецитал изнесоха победителите във Втория общински 
детски конкурс рецитал на Вазови творби, организиран от 
Община Мездра и от Център за подкрепа за личностно раз-
витие - гр. Мездра. 

ПРЕМИЕРА НА НАЙ-НОВАТА 
КНИГА НА ГЕРГАНА ХРИСТОВА 

По покана на Снежана 
Петрова, уредник на Арт 
център галерия „Калето“, 
врачанската писателка Гер-
гана Христова представи в 
гр. Мездра своята най-нова 
белетристична книга - сбор-
ника с разкази и миниатюри 
„На върха на пръстите“ (Из-
дателство „LitDeSign“, Со-
фия, 2021 г.). Премиерата 
се състоя в Археологически 
комплекс „Калето“ със съ-
действието на Литературен 
клуб „Христо Ботев“ при НЧ 
„Просвета 1925“. 

„Представянето на книга, 
срещата с автор, винаги е 
празник за душата, каза на 
премиерата Павлина Русе-
ва, секретар на Литерату-
рен клуб „Христо Ботев“. 
И особено в атмосферата 

на историчност, каквато ни 
предлага АK „Калето“. Тя 
представи авторката и при-
помни, че Гергана гостува 
за втори път в Мездра, след 
като преди две години пред-
стави предишните си два 
сборника с разкази - „Неро-
дена мома“ (2020 г.) и „Бли-
зо до сърцето“ (2019 г.). 

„Това е третата ми харти-
ена рожба, сподели Герга-
на Христова. Те са ми като 
деца, както ние със съпруга 
ми Цветан имаме три рожби. 
Заглавието на сборника ми 
хрумна спонтанно, тъй като 
напоследък всички пишем 
на компютър и всяка буква, 
всяка дума са създадени бук-
вално „на върха на пръсти-
те“, от натискането на кла-
виатурата.“ 

„Разказите, събрани в тази 
книга, са резултат от раз-
лични предизвикателства 
на хора, Фейсбук групи и 
клубове, в които участвам 
и които следя. Някои от тях, 
особено миниатюрите, са 
родени от едно-единствено 
хванало ме за гърлото чув-
ство, от случайно дочута 
дума, от част от мелодия, 
полъх на вятър…“, пише в 
послеслова към сборника 
Гергана Христова. 

За финал на премиерата ав-
торката получи цветя и раз-
даде автографи.

Призьори в Националния литературен конкурс 
„Дядо Йоцо гледа“ (2009-2021 г.):

• 2009 г.: I награда - не се присъжда, II награда - Красимир Бачков (Варна) 
за „Песента на часовника“ и Мюмюн Тахир (София) за „Бисерна сълза“, III 
награда - Георги Апостолов (Мездра) за „Гара за идване“ и Георги Стойков 
(Плевен) за „Петковден“, поощрения - Галина Ганова (Враца) за „Кочлето“ и 
Димитър Воденичаров (с. Лeбница, община Сандански) за „Празникът НЕ“; 
• 2010 г.: I награда - Цветко Стеев (с. Зверино, община Мездра) за „Скору-
шата”, II награда - Димитринка Ненова (Варна) за „По Е-3 за 23”, III награда 
- Васил Сотиров (София) за „Българи от ново време”, поощрения - Татяна 
Ценовска (Мездра) за „И ти си луда”... или игра на домино със себе си” и 
Павел Боржуков (София) за „Пролука към Атлантида”; 
• 2011 г.: I награда - Петя Цолова (София) за „Мушамената тетрадка“, II 
награда - Петър Искренов (София) за „Толкова далече, толкова близко“, 
III награда - Мария Павлова (Пловдив) за „Невена и Орфеевото цвете“, по-
ощрения - Димитринка Ненова (Варна) за „Зелено“ и Иван Георгиев (с. 
Ягодово, община Родопи) за „Диви гълъби“; 
• 2012 г.: I награда - не се присъжда, II награда - Богдан Кръстев (София) 
за „Майката на войника“ и Иван Д. Христов (Пловдив) за „Орлово прокля-
тие“, III награда - Павлина Русева (Мездра) за „Надежда“, поощрения - Иван 
Беловски (София) за „Лозето“ и Валентина Добрикова (София) за „Очи, 
които гледат от душа“; 
• 2013 г.: I награда - Андрей Андреев (София) за „Пояси на студа и топли-
ната“, II награда - Денка Илиева (Ямбол) за „Магия“, III награда -  Ангел 
Христов (Плевен) за „На горната земя“, поощрения - Божидар Лазаров 
(Левски) за „Майсторът на ветровете“ и Георги Стойков (с. Нови хан, общи-
на Елин Пелин) за „Приказка за Игнатица“; 
• 2014 г.: I награда - Владислав Иванов (София) за „Реликвата“, II награда 
- Магдалена Борисова (Елена) за „Сърце на принцеса“, III награда - Ангел 
Христов (Плевен) за „Чуй гората!“, поощрения - Бисерка Алексиева (Ва-
рна) за „Градът на Слънчо“  и Петко Шаламанов (София) за „Дядо Йото и 
миражът“; 
• 2015 г.: I награда - Мариана Дафчева (Асеновград) за „Кестенът“, II награ-
да - Мария В. Николова (Пловдив) за „Гост на старата къща“, III награда 
- Пепа Витанова (София) за „Напред-назад“, поощрения - Петко Кицов (Со-
фия) за „Последен поклон” и Георги Драмбозов (София) за „Нафталинка“; 
• 2016 г.: I награда - не се присъжда, II награда - Денка Илиева (Ямбол) за 
„Изворчето”, III награда - Иван Митев (Плевен) за разказа „Моят Евродом”, 
поощрения - Пепа Витанова (София) за „Елените от улица „Радост” и Татя-
на Джонева (Пловдив) за „Баба Дърта”; 
• 2020 г.: I награда - не се присъжда, II награда - Николина Серафимова 
(Пловдив) за „Кътче Родина“ и Валя Василева (София) за „Търгът“, III награ-
да - Дарина Цветкова (с. Зверино, община Мездра) за „Нишка-живот“, поощ-
рения - Калоян Захариев (София) за „Да видиш със сърцето си“ и Деница 
Димитрова (София) за „По пътеката на дъхавия люляк“; 
• 2021 г.: I награда - Мартен Калеев (Монтана) за „Шедьовър и истини за два 
лева“, II награда - Николай Табаков (с. Мандрица, община Йвайловград) 
за „Гледа ли?“, III награда - Василка Цачева (Бяла Слатина) за „Луканово 
либе“, поощрение - Кремена Димитрова (Добрич) за „Минало, настояще и 
бъдеще“. 
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