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Отговорни 
за децата в риск

„Толерантни към себе си, толерантни към другите“

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

На 20 юли в голямата 
заседателна зала на 
Общинска админи-

страция се проведе конфе-
ренция на тема: „Толерант-
ни към себе си, толерант-
ни към другите” във връз-
ка с изпълнението на про-
ект BG06-202 „Заедно мо-
жем повече - за подобрява-
не благосъстоянието на де-
цата в риск на територия-
та на община Мездра”, ре-
ализиран от Общината 
през периода 2014-2016 г. 
по Програма „Деца и мла-
дежи в риск” със средства 
чрез финансовия механи-
зъм на Европейското ико-
номическо пространство 
2009-2014 г. 

В конференцията взе-
ха участие представители 
на Общинската админи-
страция, кметът инж. Гена-
ди Събков,  учители и пе-
дагози от детските гради-
ни и представители на ре-
гионалните медии. Анета 
Тинчева, регионален пред-
ставител на Комисията за 
защита от дискриминация, 
бе специално поканена да 
разясни трудностите при 
интеграцията на децата и 
младежите в риск.

По този проект са обхва-
нати повече от 370 деца от 
социално слаби семейства, 
включително от ромски 

произход, на възраст от 3 
до 6 години. 

Програмата на конфе-
ренцията започна с пре-
зентацията „Как да растат 
децата ни щастливи”, чрез 
която Лилия Ганчева, ди-
ректор на ОДЗ - Зверино, 
представи моменти от ра-
ботата по проекта в ОДЗ - 
Зверино и в базите на дет-
ското заведение в села-
та Игнатица и Оселна. От 
представените снимки ста-
ва ясно, че освен занимани-
ята с деца, във филиалите 
на ОДЗ протича и активна 
работа с техните родители. 
Целевата група за работа 
по проекта е 22-25 процен-
та от общия брой учащи се 
в детското заведение, като 
в началото на занимания-
та са регистрирани 12 ром-
ски деца в риск. Основните 
дейности, застъпени в ра-
ботата с деца, са изучаване 
на български език, арт дей-
ности и открити практики 
с цел успешна интеграция 
и помощ на децата в риск. 

Най-голямата трудност 
пред педагозите в ОДЗ – 
Зверино се оказва работата 
с родителите. 

„Работата с родителите 
се оказа много трудна, за-
щото в началото те не из-
явяваха никакво желание 
да участват в срещите ни, 
но пък имаме добро взаи-

модействие с институции-
те и кметствата. Огромна 
помощ получихме от кме-
та на с. Оселна Росен Нико-
лов, който обикаляше с нас 
от къща на къща и подкан-
ваше родителите да про-
явяват интерес към свои-
те рожби“, сподели Лилия 
Ганчева.

Радостно е да се отбеле-
жи, че родителите на деца, 
учащи се във всички бази 
на ОДЗ – Зверино са помог-
нали на децата в риск, като 
са дарили 8 чувала с дрехи 
и обувки на нуждаещите се 
малчугани.

Директорките на ОДЗ 1 
и на ЦДГ 1 в Мездра Зоя 
Цветкова и Ирена Кръсте-
ва представиха изменения 
и допълнения в новия За-
кон за предучилищното и 
училищното образование. 
Сред основните акценти 
бе възможността детски-
те градини да кандидат-
стват за статут „Защите-
ни“, което е най-полезно за 
детските заведения по се-
лата. Г-жа Цветкова отпра-
ви благодарности към Об-
щинската управа в лицето 
на инж. Събков и г-жа На-
нова за тяхната помощ.

„Такъв тип проекти са 
единственият шанс на дет-
ските градини да обновят 
своята материално-техни-
ческа база. Това е правил-

ният път за развитие на 
детските градини“, допъл-
ни г-жа Цветкова.

Габриела Стойчева, ди-
ректор на ЦДГ 2, предста-
ви проекта „Многообразие 
без граници за децата в об-
щина Мездра”, който ще 
бъде реализиран през след-
ващите две години по Опе-
ративна програма „Наука и 
образование за интелиген-
тен растеж”.

„В началото, когато ни 
казаха, че сме спечели-
ли проект,  ние не знаехме 
какво да правим. Въпреки 
това успяхме да подобрим 
материално-техническата 
база на детските градини, 
както и да обучим персо-
нала на тези заведения да 
посреща новите труднос-
ти и предизвикателства на 
работата с деца в риск. На-
правихме много. Вече зна-
ем как да продължим и съм 
сигурна, че ще успеем и с 
този проект“, заяви в за-
ключение г-жа Стойчева.

Бюджетът на започна-
лия през юли 2014 г. про-
ект „Заедно можем повече 
- за подобряване благосъс-
тоянието на децата в риск 
на територията на общи-
на Мездра” е 220 194 евро 
и е с продължителност 22 
месеца, като проектът ще 
бъде удължен с още една 
година. 

Приключва полагането  
на пътната маркировка

Може би е видно за всички, които използват пътните 
артерии на Мездра за придвижване и пресичане, че 

изтритата от атмосферните условия и автомобилен трафик 
пътна маркировка е заменена с нова.

На два тура беше освежена хоризонталната пътна мар-
кировка по бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Св. св. 
Кирил и Методий“, ул. „Янко Сакъзов“, както и по по-ва-
жните пътни артерии на града. Бяха възстановени и доба-
вени и множество пешеходни пътеки, с които да се подси-
гури по-безопасното пресичане на пешеходците. 

В двата тура бе положена общо 1064 кв.м нова пътна мар-
кировка – 360 квадратни метра в първия етап на полагане-
то и още 704 квадратни метра във втория етап на полагане-
то на специалната боя, съдържаща в себе си стъклени час-
тици, които отразяват светлината от фаровете на автомоби-
лите през нощта.

Радостно е да се отбележи, че от Общинска администра-
ция подготвят и освежаване с такава боя на всичи бордюри, 
но този път, без да разчита на външна фирма, а със собст-
вени усилия. Очаква се дейностите по придаването на по-
красив вид и на по-добра видимост и функционалност на 
бордюрите да започне в рамките на ежегодно провежда-
щата се студентска бригада, която приключва на 15 август. 

„Доволни сме от крайния резултат на фирмата, която бя-
хме наели за полагането на маркировката. Важно е обаче и 
с наши средства да направим поне още няколко пешеход-
ни пътеки, както и да положим боя на бордюрите. Пътна-
та маркировка е полезна не само за водачите на МПС, а и 
за пешеходците, защото в Мездра, преди да се обновят пе-
шеходните пътеки, пресичането бе твърде опасно. Само по 
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ сме направили 8 пешеходни 
пътеки, които да подсигуряват безпроблемното пресичане 
на гражданите и гостите на града“, заяви ръководителят на 
проекта Добри Александров.
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Плод на психически разстройства
Откровение

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Макар че през послед-
ните две десетилетия 

се наслушах на какви ли не 
чудатости, все още се пи-
там в какъв свят навлязо-
хме да живеем? Питам се: 
що за човеци станахме? 
Що за манталитет придо-
бихме? Що за възпитание 
изграждаме? И не на по-
следно място – в какви лъ-
жци се превръщаме? Защо 
започнахме да преобръща-
ме голяма част от миналото 
си с краката нагоре!

За онзи, който следи ре-
довно публикациите в 
средствата за масово осве-
домяване, е ясно, че неби-
валиците никнат като гъби 
след дъжд. Като че ли има 
някъде център, където ня-
кой ги селекционира и уме-
ло ги посява в умовете на 
хората. А знаете, че лъжа-
та, когато се повтори някол-
ко пъти, се превръща в ис-
тина. Ето, на това сме сви-
детели днес, а то е не само 
гадно, то е престъпно към 
делата на нашите предци, 
изградили с толкова мъка, 
труд, под и кръв съвремен-
ната българска държава.

Последната лъжа, про-
правяйки си път напосле-

дък, подхвърлена уж в ху-
мористичен план, но с мно-
го сериозно умозаключе-
ние, е измишльотината на 
един „пишман творец“, че 
България всъщност не е 
освободена на 3 март 1878 
г., че от въпросната дата, 
та до наши дни (забележе-
те – до наши дни!) бълга-
рите не са свободни, че ни-
кой от нас не знае какво е 
истинска свобода. Ха, сега, 
де! Да ви кажа право – не-
ловко ми става и започвам  
да се питам: Аз ли не съм у 
ред, или „мъдреците“ ни се 
побъркаха?

Без да навлизам в под-
робности, ще припом-
ня, че абсолютна свобода 
няма и ще попитам госпо-
дата какво те разбират под 
понятието „свобода“? Това 
ли всеки да прави, каквото 
си иска, да не се съобразява 
с общоприетите правила и 
обществените норми, да не 
спазва законите? Една дър-
жава се гради върху ста-
билността на обществено-
то право, на Закона. Друго-
то е анархия.

В политически и нацио-
нален аспект родината ни 
вече 138 години е свобод-
на държава. Друг е въпро-

сът за лутанията, съюзите 
и грешките на правител-
ствата ни през различни-
те епохи, но каквото и да е 
било, през цялото това вре-
ме България е съществу-
вала и съществува като са-
мостоятелна и независима 
държава, а не като гяурска 
провинция на Турската им-
перия. Де факто и де юре!

Не ми е ясно какво съ-
държание се влага и какви 
цели се преследват с пре-
повтарянето на измишльо-
тината, че никога не сме 
били свободни, включи-
телно и днес, но стигам до 
заключението, че аполо-
гетите на това твърдение 
страдат от мозъчни или ня-
какви други психически 
разтройства. Може би тези 
хора действително да не са 
свободни. Може би духът 
им е поробен. Или моралът 
– откраднат. Не знам. И не 
искам да знам. Но знам, че 
за да има Свобода, е важно 
да има Духовност. Колко-
то духовността на човека е 
по-възвишена, толкова той 
е по-свободен. Истината е, 
че на 3 март 1878 г. се раж-
да свободната Трета Бъл-
гарска държава. Другото е 
фантасмагория…

Пази, Боже, сляпо 
да прогледа!

Анализ

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Напоследък имам стра-
нен ритуал – след су-

трешното си кафе да за-
губя няколко доста цен-
ни минути, за да се „обо-
гатя“ духовно с писанията 
на хората в преизподнята 
на човещината. Говоря за 
социалните мрежи. 

На няколко пъти заси-
чам бегли опити за псев-
допублицистика от хора, 
които въпреки житейския 
си опит, са пълно олице-
творение на максимата 
„На крив … и козиняка му 
пречи.“ Но нека караме по 
същество.

Да вземем една нормал-
на моя понеделнишка су-
трин – прелиствам набър-
зо из „авторитетните“ из-
дания да видя дали слу-
чайно са публикували ня-
кой по-стойностен откъм 
журналистически анализ 
и поглед на обстановката 
материал. Уви, не са. От 
материалите обаче явно 
ухае на пари. И то много. 

Реших да снижа летвата 
и да се разровя в социал-
ните мрежи за някой „сто-
жер“ на мисълта и делата 
журналистически и …

О, чудо! 
Срещам писания, които 

по-добре да не излизат в 
печатен формат, защото и 

без това горите ни са вече 
дефицит, ами и да ги съ-
сипваме за скъпа и доста 
твърда тоалетна хартия. 
Да не говорим за мастило-
то. Не, мерси! Но писани-
ята са си писания и няма 
как да ги подмина с лека 
ръка.

Наслаждавах се на уме-
лото преплитане на идеи 
и становища, макар и гра-
ничещи с разпоредби-
те в няколко точки на На-
казателния кодекс. Че-
тох с унес как, видиш ли 
ти, от дванадесет хиля-
ден град (по последните 
данни на НСИ) само един 
единствен белокос черно-
работник прави нещо, а 
всички други са грешни-
ци, поне докато не се ока-
же друго. Четох изказва-
нията, а и да си призная, 
едно-две от тях даже из-
казах на глас. И тогава…

О, чудо! (Да, отново!)
Не вярвах на ушите си! 

Разбрах какво всъщност 
трябва да правим всички 
ние! Да, ние сме грешните 
в случая! Ние сме грешни-
ци, защото с нашите писа-
ния не подпомагаме работ-
ниците в пречиствателна-
та станция да имат повече 
работа, респективно – по-
големи заплати. Ние не 
полагаме онзи труд, който 

кара храносмилателните 
и отделителните системи 
на другите да изпълняват 
своя така загадъчен и кос-
мичен двуглас. Да… ние 
сме грешните.

Добре, че беше сутреш-
ното ми кафе, за да пре-
глътна ужаса от тези пи-
сания. И не знам дали от 
кафето или от прочетени-
те от мен хумористично-
плачевни псевдопубли-
цистични писания, тряб-
ваше да подсигуря запла-
тите на хората в пречиства-
телната станция и „ВиК“.
Послепис: Пази, Боже, 

сляпо да прогледа, но пази 
повече щураво да пропи-
ше. Станахме досущ като 
Алековите герои. Бай Га-
ньо никога не е умирал, но 
Христофор Петрович Бе-
локровский още по-сил-
но ни напомня какви сме 
всъщност - бедни, дрипа-
ви и сополиви дечица, кои-
то, след като получат даро-
вете на живота, се самоза-
бравят. Забравят и хора-
та, които са им дали всич-
ко това, на което в момен-
та се радват. И колкото и 
добрини да направи такъв 
човек, нищо не може да за-
личи срамната нотка на не-
говата душевна бедност и 
емоционална некомпе-
тентност.

От 18 юли официално бе даден старт 
на поредната лятна студентска бри-
гада в Мездра. За да подпомогнат 

дейността на Общинско предприятие „Чис-
тота“, както и да направят града ни по-добро 
и по-красиво място за живот, се записаха 41 
студенти, като 26 от тях са девойки. 

Заетостта на младежите ще бъде в про-
дължение на един месец и ще приключи на 
15 август. Те ще полагат труд на пет обекта 
в Общината. Една част от студентите вече 
полага тротоарна настилка по ул. „Христо 
Смирненски”, втората група помага за про-
чистването на междуселищния път от Бру-
сен за Царевец и Старо село. 

Други дейности, които ще извършват 
младите хора през следващия един месец, 
са полагане на асфалтова настилка на про-

блемни отсечки от общинската пътна мре-
жа, производство на бетонови изделия 
(най-често тротоарни плочи) и почистване 
на дъждоприемни шахти и канали. Стажът 
на студентите ще фигурира и в техните тру-
дови книжки, тъй като всички са назначе-
ни на трудови договори към ОбП „Чистота” 
на минималната работна заплата - 420 лв., с 
възможност за допълнително възнагражде-
ние в зависимост от заработеното. 

За 70 процента от желаещите да се вклю-
чат в тазгодишното издание на лятната сту-
дентска бригада Общинското предприятие 
„Чистота“ е техен първи работодател. Ма-
кар и само за месец, назначените в брига-
дата дават своя граждански принос за опаз-
ването и облагородяването на града и Об-
щината.

Студентска бригада

Представителният тан-
цов ансамбъл „Ме-

здра“ и Детски танцов със-
тав „Мездренче“, с худо-
жествени ръководители 
Мирослав Аспарухов и Йо-
анна Аспарухова, грабна-
ха 5 награди на Третия меж-
дународен фолклорен фес-
тивал „Златен прах“ в град 
Челопеч. Младите надеж-
ди на танцовото изкуство в 
Мездра грабнаха първо мяс-
то за състави до 12 години. 
По-големите им колеги от 
Ансамбъл „Мездра“ се кла-
сираха на второто място за 
танцови състави до 18 го-
дини. Съставът зае и тре-

Престижни отличия

тото място във възрастова-
та група над 18 години. Тан-
цьорите заслужено спечели-
ха и приз за изпълнителско 
майсторство на танц - „Об-
разец“, която отново бе спе-

челена от талантливите деца 
до 18 години. Възпитаници-
те на  школата на НЧ „Про-
света - 1925“ в Мездра взе-
ха и наградата за цялостно 
творчество във всички въз-

В редакцията се получи писмо от членовете на пенсионерски клуб „Възраждане“ 
в с. Люти дол, с което пенсионерите честитят рождения ден на кмета на селото Ста-
нислав Ангелов. Хората му пожелават все така отговорно, с воля, принципност и хъс 
да работи за сплотяване и развитие на селото. Те му обещават своята подкрепа за това. 

„От сърце ти желаем делници, изпълнени с ползотворна работа – завършва писмо-
то - и празници с добро настроение и щастливи мигове!“

Честитят рожения ден

Да си спомним за нея
Вера Ковачева

На 15 август 2004 г. на 77-годишна възраст в столицата умира актрисата Вера 
Ковачева, родена в Мездра на 28 септември 1926 г. Тя е завършила актьорско 
майсторско в Държавна театрална школа  (1947 г.) при професор Кръстьо Мир-
ски. Работи в Народния театър (1947 – 1953) и в Театъра на българската армия 
(1953 – 1982), има участия в игрални филми в киното и телевизията.

Памет
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Общински съвет

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

Нашите избраници

Родена на 14 септември 1975 г. във Враца. Завършила СА 
„Димитър Ценов“ в Свищов, магистър-специалист „Данъ-
чен контрол“. Трудовата си дейност започва като финансов 
ревизор в НОИ – Враца, след което работи на длъжността 
„Старши инспектор по приходите“ в отдел „Ревизии и про-
верки“ на НАП – Враца и управител на „Андес консулт“ 
ООД в областния град. Председател е на ПК „Финанси и 
бюджет“ и член на ПК „Устройство на територията, опаз-
ване на околната среда и инфраструктурата” и ПК „Здра-
веопазване и социална политика”. Омъжена, има две деца.

Избрана е за общински съветник от ПП „ГЕРБ“.

Десислава Цветомирова Костова

Огнян Христов Петров
Роден на 7 октомври 1958 г. в с. Очин дол. Има висше об-

разование „Счетоводна отчетност“, придобито в СА „Дими-
тър Ценов“ в Свищов. Председател е на сдружение „Искър-
ско дефиле“, собственик е на фирма ЕТ „Огнян Петров – 
Сонома“ и „Дядо Йоцо гледа“ ООД. Има съществен принос 
за изграждане паметника на Вазовия герой и провеждани-
те вече 11 години фолклорни празници „Де е българското“. 
Член на ПК „Финанси и бюджет“, ПК „Сигурност, опазване 
на обществения ред и граждански права” и ПК “Образова-
ние, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности”.  
Женен, с две деца. За общински съветник е избран с листа-
та на „Народен съюз“

Мирчо Маринов Мирчев
Роден на 23 септември 1956 г. в с. Дреновец, Видин-

ско. Завършил е две висши образования: във ВНВТУ „То-
дор Каблешков“ в София, с придобита специалност „Ма-
гистър-жп техника“ и Югозападния университет в Благо-
евград, със специалност „Магистър-счетоводство и кон-
трол“. Има 40 години трудов стаж, работи като „експерт 
околна среда“ в БДЖ. Зам.-председател на ПК „Устрой-
ство на територията, опазване на околната среда и инфра-
структурата” и член на ПК „Стопански дейности, общин-
ска собственост и Европейска интеграция” и ПК „Предо-
твратяване и установяване конфликт на интереси”

Женен, с две деца. 
Общински съветник е от Либерален алианс „Има бъде-

ще за Мездра“

В следващия брой ще продължим представянето на общинските съветници.

Съгласно Закона за 
местното самоу-
правление и мест-

ната администрация на 28 
юли т.г се проведе редов-
ното заседание на Общин-
ски съвет – Мездра, ръко-
водено от председателя 
г-жа Яна Нинова. Обшир-
ният проект за дневен ред 
включваше 30 точки:

Информация за текущо-
то изпълнение на бюдже-
та и сметките за средства 
от Европейския съюз на 
нашата Община за първо-
то шестмесечие на 2016 г. 
и приемане годишна Про-
грама за развитие на тури-
зма за т.г.; Общинските съ-
ветници разгледаха Про-
ект за приемане на Наред-
ба за изменение и допъл-
нение на Наредба №1 за 
поддържане и опазване на 
обществения ред и приеха 
текущ отчет за изпълнение 
на Годишната програма за 
управление и разпорежда-
не с общинската собстве-
ност за периода 1.01. 2016 
– 31.05.2016 г. 

Следващите 5,6,7 и 8-а 
точки от дневния ред на 
сесията включваха отчети 
за: изпълнение на Програ-
мата за работа с младежта 
в Общината през минала-
та година; изпълнение на 
Програмата за развитие и 
насърчаване на физиче-
ското възпитание, спорта 
и социалния туризъм през 
2015 г.; изпълнение на ак-
тове на Съвета за пери-
ода януари – април 2016 г.; 

Юлска сесияПенка 
Ценова 

Георгиева
Сред удостое-

ните с високото 
отличие от Об-
щинския съвет 
миналата година 
е и г-жа Георгие-
ва. Тя е родена на 
11 юли 1956 г. във 
Враца. Основно-
то си образование 
завършва в Мездра, а средно-специално – в гр. Червен бряг. Започва работа в мел-
ница „Балкан“ като лаборант. От 1979 г. е фактурист-счетоводител в ДСО „Търго-
вия на едро“ – Мездра, продавач на РЕП и служител в Районната станция на съоб-
щенията. От 2003 г. притежава собствена фирма. Има две дъщери и две внучки. 

Многократно е дарявала парични средства за паметници, църкви, манастири, 
болници, болни деца, училища и читалища. Най-голямото ѝ дарение е за постро-
яване паметник на Васил Левски в Мездра. 

Признава, че е благодарна на съдбата, защото може да гледа хората в очите, за-
щото е с чисто сърце и чисти помисли. Определя се като щастлив човек, имайки 
около себе си толкова много хора, които я обичат и уважават.

Почетен гражданин на Мездра

Пенка Георгиева (в ляво) при откриването на паметника през 2015 г.

дейността на Общинския 
съвет и неговите коми-
сии за периода 9.11.2015 
г. – 30.06.2016 г. С отчета 
за дейността на Съвета ще 
ви запознаем в следващия 
брой.

Съветниците определи-
ха упълномощен предста-
вител от Общината в из-
вънредно заседание на Об-
щото събрание на Асоциа-
цията по ВиК на обособе-
ната територия, обслуж-
вана от „ВиК“ ООД – Вра-
ца и съгласуване на Бизнес 
план за развитието на дей-
ността на това дружество 
за периода 2017 – 2021 г.

Бяха приети корекции в 
Решение №538 от Прото-
кол №32/24.04.2014 г. на 
Съвета и Решение №149 от 
Протокол №10/26.05.2016 
г. Одобрение получиха и 
два договора за сътрудни-
чество между албанските 
Общини Булкиза и Либра-
дж и Община Мездра.

На заседанието бяха раз-
гледани двете докладни 
записки на председате-
лите на Настоятелствата 
на читалищата „Просве-
та-1897 г.“ в Долна Кре-
мена и „Подем-Руска Бела 
1928“. Разгледани бяха и 
молбите на управителя на 
„Мездра-Автотранспорт 
2003“ Божидар Червеняш-
ки относно срока за прера-
ботване на Оздравителен 
план на дружеството и на 
жителя на с. Зли Дол Кръс-
тю Кръстев.

Местният парламент 

прие пет решения за раз-
пореждане с имот – частна 
общинска собственост в 
землищата на селата Ста-
ро село, Зверино, Царе-
вец, Долна Кремена и Ос-
лен Криводол.

Беше гласувано също  
предоставяне на земедел-
ски земи от Общинския 
поземлен фонд (включени 
и одобрени по съответния 
ред от областна дирекция 
„Земеделие“) на собстве-
ници. Направени бяха про-
мени в постоянните коми-
сии по „Образование, кул-
тура, наука, спорт, тури-
зъм и младежки дейнос-
ти“, „Стопански дейнос-
ти, общинска собственост 
и европейска интеграция“, 
„Здравеопазване и соци-
ални дейности“ и „Предо-
твратяване и установяване 
на конфликт на интереси“ 
на Общинския съвет.

Със следващите шест 
питания – първото от гру-
пата общински съветни-
ци от ПП „ГЕРБ“, а оста-
налите от инж. Николин-
ка Кътовска от ПП „АБВ“ 
– 2 и инж. Георги Вален-
тинов от коалиция „Наро-
ден съюз“ – 3, сесията при-
ключи своята работа.

Бележка на редакцията: 
Информацията е съставе-
на по проекта за дневен 
ред на заседанието на Об-
щинския съвет. Възможни 
са промени, за които свое-
временно ще информира-
ме читателите в следва-
щия брой на вестника.

Скръбна вест
Общинският съвет на Съюза на ветера-

ните от войните в Мездра се присъединява 
към скръбта на близките на Стойко Стойков 
Ненков, ветеран от Втората световна война, 
роден на 21 май 1922 г. в гр. Ловеч. Починал 
на 17 юни 2016 г. 

Поклон пред паметта му.
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В следващите дни 
рожденици са:

Марианка Дилкова, 
фармацевт – 6 август.

Галин Тошков, общест-
веник – 8 август.

Рени Митева, педагог, 
поетеса – 10 август.

Иван Аспарухов, бивш 
кмет на Общината – 10 ав-
густ.

Валентин Илиев, бивш 
кмет на с. Елисейна – 10 
август.

Дилян Добрев, коорди-
натор на КНСБ в Община-
та – 14 август.

Александър Тошев, 
бизнесмен – 14 август.

Васил Христов, управи-
тел на фирма „Металокера-
мика“ – 15 август.

Мирослав Аспарухов, 
общински съветник - 4 ав-
густ.
   Димчо Йотов, общински 
съветник - 15 август

Прочетено в старите  
мездренски вестници:

„Повече дописници на вестника и радиоуредбата
На 13 т.м. в салона на читалището се състоя среща 

на членовете на бюрото на градския комитет на Пар-
тията с дописниците на вестник „Искърска комуна“ и 
местната радиоуредба. Присъствуваха 45 души. Из-
казаха се 12 дописници. Те направиха оценка на до-
сегашните местни радиопредавания и списването на 
вестника. Особено ценни бяха предложенията за по-
добряване на работата и разширяване на дописниче-
ския апарат…

… Секретарят на градския комитет  (Васил Мари-
нов) увери дописниците, че те ще имат винаги под-
крепата на комитета, когато смело и доблестно вою-
ват за отстраняване на слабостите, които се допус-
кат по пътя на развитието на града и района, защото 
работата на дописника е важна и отговорна общест-
вена дейност.

За активно сътрудничество на местния вестник и 
местната радиоуредба бяха наградени с ценни пред-
мети: Павел Петков, Димитър Цветков, Иван Даска-
лов, Георги Тодоров, Иван Братинов, Цветко Сте-
ев, Иван Христов, Петър Кръстев, Георги Генов, Ва-
сил Тинков, Тодор Алагьозов, д-р Герго Цонков, Ан-
гел Петров, Петко Начев, Иванка Начева, Милица Ма-
ринова, Елизабета Димитрова, д-р Иван Найденов, 
Христо Панов, Цветана Диновска, Сава Коларска, Бо-
гдана Пенчева, Тодор Петров, д-р Марин Юруков…“

Вестник „Искърска комуна, бр 15 (123) от 23 октом-
ври 1966 г.

Интересно

Исторически дати:
2 август 1920 г. – Навръх Илинден (по стар стил) в Мездра е основано Дружество на за-

пасните подофицери. Негови учредители стават 20 ветерани-участници в Балканската 
и Първата световни войни. Пет години по-късно е създадено и Дружество на запасните 
офицери. Дългогодишен председател на двете дружества е редакторът на вестник „Ис-
кърски фаръ“ о.з. капитан Йордан Кръстев.

1935 г. – По проект на австрийския инженер Питърс индустриалецът Иван Балабанов 
започва строителството на първата ВЕЦ във Врачанско – под с. Брусен.

3 август 1904 г. – Основан Общият работнически синдикален съюз в България.
6 август 1945 г. – Над Хирошима е взривена американска атомна бомба.
8 август 1945 г. – Учредяване на Международен военен трибунал за съдене на главни-

те нацистки военнопрестъпници в Нюрнберг.
9 август 1945 г. – Американските военно-въздушни сили пускат втора атомна бомба 

над японския град Нагазаки.
12 август – Ден на Българския военноморски флот.
1868 г. – Обесен войводата Стефан Караджа.

Децата на Община Мездра

Богдан, 2 г., 10 м.

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

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

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

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

Произшествие 
в лекарския 
кабинет

На социално-етични теми

По  действителен  случай
Д-Р ГЕРГО ЦОНКОВ

Проблемите на този 
пациент от ромски 
произход не бяха тол-

кова от здравословен, колко-
то от социално-битов харак-
тер. Наистина, по някой път 
се оплакваше от замайване 
и безсъние, но след консул-
тация с невролог и назначе-
ните му нервно-успокоява-
щи лекарства, се чувства-
ше по-добре. Тревогата му 
главно произлизаше от това, 
че съпругата му, която също 
беше ромка, за пореден път 
и за дълго беше го напуснала 
и отишла да се жени за друг. 
И както при предишни по-
добните случаи му беше ос-
тавила двете им деца - едно-
то на 5 години, а другото - на 
6, за които да се грижи при 
положение, че беше безра-
ботен, регистриран от Бю-
рото по труда със задълже-
ние всеки месец да отработ-
ва минимум по една седми-
ца, за да не му спрат детски-
те надбавки, на които разчи-
таше за издръжка и на три-
мата. Чрез Агенцията за за-
щита на децата и Социална-
та служба към общината де-
цата можеха да бъдат наста-
нени в социален дом. Но той 
отказваше категорично. На-
стояваше всеки месец да му 
давам медицинско свиде-
телство, че някое от децата 
му е болно и той по уважи-
телни причини не може да 
изпълнява задължението си 
пред Бюрото по труда. Грях 
ми на душата, но аз не мо-
жех да устоя на непреклон-
ните му молби. И кога пора-
ди действителни медицин-
ски причини, кога по не тол-
кова основателни, му дадох 

2-3 пъти необходимия доку-
мент. Но изглежда и на него 
му беше омръзнало всичко 
това. И той дойде да му издам 
документ, че въобще не е го-
ден за работа. Обясних му, че 
такъв документ може да му 
издаде ТЕЛК чрез протокол 
за освидетелстване, но при 
него няма медицински осно-
вания за това. Той дори не  по-
жела да ме изслуша. Започна 
да ме упреква, че не му вли-
зам в положението, че не же-
лая и не искам да му помогна. 
Понеже бях категоричен в от-
говора си, той се ядоса много. 
Изкрещя силно, сграбчи вен-
тилатора, който беше между 
нас и с нечовешка сила, ярост 
и злоба го удари в пода. Чу се 
оглушителен трясък. Каби-
нетът се разтресе, прозорци-
те издрънчаха Хлопна врати-
те и изхвърча навън като по-
дгонен от див звяр. Пациен-
тите, които чакаха реда си за 
преглед, вече се бяха досети-
ли, че вътре става нещо не-
редно, грозно и нахлуха раз-
тревожени в кабинета. Като 
видяха изтръгнатия от кон-
такта невинен вентилатор с 
килната глава и изхвърчала 
част от счупена перка, про-
снат на пода, сякаш застре-
лян човек, се впуснаха  към 
него да видят какво точно се 
е случило и да му помогнат. 
Изправиха го и го включиха. 
Нещастният електроуред за-
работи с неприятни трясъци, 
сякаш заклеймяваше злос-
торника. Започна да върти 
главата си с прекършен врат 
в различни посоки. Създава-
ше впечатление на жив, теж-
ко пострадал, който търси на 
кого да се оплаче за сполетя-
лата го беда, да потърси по-

мощ. Аз стоях безмълвен и 
объркан. По едно време се 
овладях. Помолих пациен-
тите да изключат вентилато-
ра-инвалид от контакта и да 
запазят спокойствие, за да ги 
обслужа.

    След 10 дни пациен-
тът дойде в кабинета, сякаш 
нищо не беше се случило, 
водеше три деца - познати-
те ми две и още едно 15-го-
дишно момче, за което ме-
дицинската сестра  обясни, 
че също е негово, но от друга 
жена. То живеело при майка 
си и само по някой път идва-
ло при него. Попитах го как-
во е станало след предишно-
то му посещение. Каза ми, че 
е освободен от болницата до 
септември. Това е добре, ка-
зах, и си помислих с тревога 
„после?” Написах му препо-
ръчаната му от невролог ре-
цепта за успокоение и така се 
разделихме, този път за дъл-
го И един ден, няма да повяр-
вате, аз също се изненадах, в 
кабинета влезе - кой мисли-
те? Жената на главния герой 
на описаното произшест-
вие. Предизвика много до-
бро впечатление. Връща се 
окончателно при съпруга си. 
Извършват ремонт на жили-
щето си. Ще си живеят като 
всички  щастливи хора и ще 
си гледат децата. Със съпру-
га си вече се разбират много 
добре. Ето, днес, например, е 
дошла за рецепта за нужно-
то му лекарство. Слушахме 
я със сестрата и се усмихва-
хме, но не с недоверие и съм-
нение, радвахме от сърце, че 
едно изстрадало семейство 
най-после е намерило пра-
вилния път да продължи жи-
вота си.

Читателят споделя
А може би не съм права…

ЦВЕТАНА ЛИЛОВА, С. ТИПЧЕНИЦА
Истина ли е, че човек е по-добре, ако 

винаги казва истината? Моят отговор е 
„Не“. 

Понякога е по-лесно да говориш исти-
ната, но това кара друг човек да се чув-
ства нещастен и обезсърчен. От истина-
та боли. Тя засяга душата на всеки. Но 
от друга страна, ако държиш на човека, 
трябва да си искрен с него, да му казваш 
истината и само истината. Има моменти 
обаче, когато е по-добре да спестиш част 
от нея, за да продължи напред. Това не 
значи да лъжеш или да говориш полуис-
тини, а да намериш подходящ момент да 
споделиш какво точно да кажеш и какво 
да премълчиш. И човекът до теб да е го-
тов да приеме и разбере, без да го нара-

ниш…
Истината или благородната лъжа? 
Животът ни е пълен с най-разнообраз-

ни ситуации, в които се чудиш как да реа-
гираш. Нужен ни е усет, за да решим кога 
е най-правилно да кажем истината или да 
си замълчим. За да помогнем на човека, 
да го предпазим с една благородна лъжа. 
Няма черно-бели ситуации в живота ни. 
Важно е да останем верни на себе си, на 
ценностите си, на вярата, че да говорим 
истината е най-достойно. Само да не за-
бравяме, че човекът срещу нас има нуж-
да и от състрадание. Това понякога озна-
чава да замълчим, да изчакаме подходя-
щия момент, да спестим на себеподоб-
ния си ненужната болка. 

Ако не съм права, кажете вие.

СНИМКА: ИНЖ. СТЕФЧО СИМЕОНОВ
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