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Стягат фолклорен
събор в Царевец

Атракция край река Искър

Екстремни
спускания
Н

Първо издание на националния фолклорен събор „Белокаменица” ще се проведе в мездренското село Царевец, съобщи кметът Маргарита Петкова. Проявата ще се
състои на 27 август и на нея се очаква да присъстват фолклорни състави от цялата страна.
„Обявили сме събора като национален. Той ще е за обработен и автентичен фолклор, както и за народни танци. В него ще могат да вземат участие певчески групи,
танцови състави и индивидуални участници. Всички самодейци ще получат грамоти и почерпка. Организатори
на фестивала са кметство Царевец и нашето читалище
„Просвета 1928”. Разчитаме на подкрепата на община
Мездра и на спонсори”, заяви Петкова. От Общинска администрация вече работят по изготвянето на рекламните материали за националния фолклорен събор, с което
да привлекат любители на фолклора от цяла България,
както и много гости на селото и Общината.
27 август е празник на каменоделеца- емблематичната
професия за селото, което е известно със своите кариери.
Очаква се по време на събора да се състои и родова среща на всички царевчани, които ще пристигнат от близо и
далеч и ще се насладят на красотата на родния фолклор.

Мисъл на броя:

Най-често хората се провалят, защото желаят да се
провалят. Желаят да се провалят толкова силно, че от
съжаление другите да направят това, което те не могат.
Желанието за провал и мързелът имат много общи черти, като една от тях е, че могат да бъдат излекувани - с
много труд, с мръсни ръце, с пришки, прехапани устни
и желание за успех.
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ПАВЕЛ ПЕТРОВ

а 6 август повече от
100 любители на
екстремните изживявания успяха да вдигнат
адреналина си и да се разхладят от жегата. Това стана възможно чрез специално пригодената туристическа атракция, която предложиха от Археологически
комплекс „Калето“ и Спелеоклуба в Мездра - спускане по въже над река Искър.
Час преди официалното
начало на спусканията десетки ентусиасти от града вече бяха заели местата
си, очаквайки да бъдат част
от първата подобна проява
в Мездра. За целта управителят на „Калето“ Димитър
Павлов и дейците на местния Спелеоклуб бяха приготвили всичко с прецизност, а от Общинска администрация се бяха погрижили усещането да е посилно и красиво с озвучаване с тематични летни мелодии, които още повече засилваха чувството, че събитието по нищо не отстъпва
на тези, които се организират по родните ни курорти.

За радост на присъстващите интересът към екстремните спускания бе
най-голям сред малчуганите. Най-малките смелчаци,
които се спуснаха по въжето, разположено на двата бряга на р. Искър бяха
7-годишните
Джордан
Джонсън и Ванеса Шополова. За да покаже, а и за да
научи младите на това колко е забавно да си на въжето, Ангел Велчов, председател на Спелеоклуб - Мездра, който е и главен инициатор на проявата, напра-

ви няколко спускания, въпреки 60-те си години, което показва, че забавлението е подходящо за всички
възрасти, всички полове,
етноси и религии.
„Калето“ безспорно се
превръща в основната туристическа дестинация на
Мездра, а желанието на
организаторите е новата
туристическа атракция да
стане нещо повече от единично явление, за да привлича все повече посетители на комплекса, който
е включен в 100-те Нацио-

нални туристически обекта. До 30 юни комплексът
е посетен от над 5000 гости, а интересът към иновативния подход в опазването на културното наследство на Общината видимо дава своите плодове и
резултати. Сред приоритетите на инж. Димитър Павлов е изготвяне на туристическо-информационна
карта на най-важните забележителности в Общината, която ще бъде създадена с помощта на Общинска администрация.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2015 г.
На основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра на Общински съвет-Мездра
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕЗДРА
Канят жителите на община Мездра, кметовете и кметските наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на
бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на одитирания годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Мездра към 31.12.2015г.
Публичното обсъждане ще се проведе на
01.09.2016 година /четвъртък/ от 10.00 часа в залата за заседания на Общински съвет в сградата на община Мездра, ет.4
Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да направят това всеки работен
ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Мездра /ул. „Христо Ботев” 27/, ет.4, или на интернет страницата на Общината.

http://facebook.com/mezdra
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Под остър ъгъл

Добър стимул
Коварен
удар
за местно развитие
На 11 август в в Мездра се
проведе заключителна конференция на Местната инициативна група /МИГ/. На
конференцията присъстваха представители на Общинска
администрация,
кметове на кметства, представители на читалищата, както и заинтересовани
страни от сферата на частния бизнес в Общината.
Несрин Донева от търговско-промишлената палата във Враца представи накратко историята на
постигнатото за периода
7 декември 2015 г. – 11 август 2016 г. В презентацията ѝ бяха включени моменти от учредяване на МИГ,
публичните обсъждания на
Стратегията за местно раз-

С

витие, както и обученията на участниците с проекти по
програмите, финансирани от фондовете на Европейския
съюз. Също така в презентацията стана ясно кои са програмите и мерките, включени в Стратегията, както и допустимите дейности, по които кандидатите могат да изготвят проекти, които да бъдат финансирани от европейските фондове.
На конференцията бяха обсъдени и размерите на финансиране по различните програми. Максималната сума,
за която ще може да се кандидатства, е левовата равностойност на 200 000 евро.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

ПОКАНА

до членовете на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Мездра“
Уважаеми членове на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група
Мездра“,
Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Мездра”, гр.Мездра,
на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 30.08.2016 г. от 10.00 ч. в седалището на сдружението гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” №27, ет.4, Заседателна зала на общинска администрация, при следния дневен ред:
1.Приемане на нови членове на сдружението.
2.Приемане на СТРАТЕГИЯ за водено от общностите местно развитие на МИГ Мездра.
3.Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружение
с нестопанска цел МИГ Мездра на адреса на управление на сдружението : гр.Мездра, ул.
"Христо Ботев" 27, стая 402.
Инж. Генади Събков,
Кмет на Община Мездра, Председател на „Местна инициативна група Мездра“

Памет

Да си спомним за тях
Проф. Борислав Пунчев

Големият български оператор и кинорежисьор е роден в Мездра на 31.10.1928 г., умира на 28.08.1999 г. Той е дългогодишен преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.
Завършва операторско майсторство във Висшето филмово училище в Лодз (Полша).
Първоначално се занимава с кинодокументалистика, а през 60-те години на миналия
век навлиза в игралното кино – оператор е на филмите „Цар и генерал“ и „Най-дългата
нощ“ на Въло Радев, на „Прокурорът“ и „Най-добрият човек, когото познавам“ на Любомир Шарланджиев, на „Завръщане“ на Леда Бояджиева и Януш Вазов. Режисьор е на
„Година от понеделници“ (1977 г.), „Роялът“ (1979 г.), „Кръвта остава“ (1980 г.), „Спасението“ (1984 г.), „Ешелоните“ (1986 г.) и „Веществено доказателство“ (1991 г.)

Проф. д-р Любомир Андрейчин
Видният български езиковед е роден на 4 април 1910 г. в Габрово, умира на 3 септември 1975 г. Завършил е славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, специализира в Ягелонския университет в Краков (Полша). Преподава в Софийския
университет (1941-1950 г.), директор е на Института за български език при БАН (1957
- 1975 г.), основател и главен редактор е на списание „Български език“, има над 700
публикации в областта на езикознанието. През 30-те години на миналия век учителства в Мездренската гимназия.

http://mezdra.bg

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

лед първото изслушване на кандидатите за генерален секретар
на ООН преди месец нашата Ирина Бокова зае
трета позиция. На второто, което се проведе преди седмица, тя можеше
да дръпне крачка-две напред и да стане фаворит.
Това се очакваше от мнозина, защото лидерските
качества на госпожа Бокова са безспорни, както
е безспорна нейната култура и висок коефициент
на интелигентност. За десетината години, откакто
е ръководител на ЮНЕСКО, тя доказа своите
възможности, изгради си
солиден авторитет и спечели доверието на милиони хора по света. Г-жа
Бокова показа, че е ръководител от световна величина. Дори премиерът Бойко Борисов съвсем
наскоро изпрати нарочно
писмо до Организацията
на Обединените Нации,
с което специално изрази своята и на цяла България подкрепа на нейна-

та кандидатура.
Но, както е казал народът, многото хубаво не е
на хубаво. Когато нещата вървяха от добро към
по-добро и всички очаквахме след второто прослушване нашият представител да дръпне напред, се случи точно обратното. От печелившата трета г-жа Бокова отстъпи на пета позиция из
между останалите 12
претенденти за високия
пост.
И сигурно вече знаете
причината за това.
Един човек, наричащ
себе си българин, не се
посвени за пореден път
да окаля името на своята
Родина. Това е телевизионният оператор, изживяващ се като политик,
небезизвестният Евгени
Михайлов. Този човек написа и изпрати едно писмо-пасквил до световната организация и, забележете, до още над 50 държавни ръководители по
света, с което очерни нашия кандидат. Написа
куп нелепости за Ирина

Бокова, за нейния произход, за идейните ѝ разбирания, за миналото ѝ, изцапа я, колкото му душа
иска. Той е способен да
върши такива неща. Погледнете го само как се
мазни на телевизионния
екран и ни убеждава, че
е стоял на най-високото ниво на синята вълна.
Да, но ние не сме късопаметни. И помним, че този
посинял от злоба човек се
появи от нищото и само
благодарение на една казана или измислено казана реплика, яхна вълната
и се нареди по трибуните на митингите. До тук
са неговите „заслуги“, но
те му отвориха устата да
плеска глупостите си, а
ние сме принудени да ги
слушаме…
Да, но всяко търпение
си има граници. Писмото на Евгени Михайлов
не може да се окачестви
по друг начин, освен като
измяна на българската
кауза. С него той оскверни националното ни достойнство. Да го сравняваме с Юда, е излишно…

Да живееш за
едничката убост!
М

СТЕФАН ЗДРАВКОВ

айсторитите балканджии от селата Царевец и Старо село, Врачанско, бяха известни по цяла
България като създателите
на модерното каменообработване у нас.Най-напред
коравите селяци бъхтели белия варовик от близката кариера да си съзиждат домовете. Сетне ги наели като общи работници
при строежа на презбалканската ж.п. линия Мездра –София. Там „откраднали” занаята от италианските специалисти и в Мездра бил открит първият и
до неотдавна единственият модерен завод за обработка на скални материали у нас. И уж се позамогнали тукашните майстори, но когато дядо Йоло
усетил края на земните
си дни, събрал тримата си
сина и рекъл :
-На тебе ,синко Митко,
оставям къщата и добитъка, на тебе,Василе, - нивята, а на тебе Иване, понеже
не остана нищо друго, завещавам едничката убост !
И този прякор си останал и за тримата братя в
Старо село – Убавците!
Синът Илия на най-малкия баш Убавец Иван завършил основно образование в съседното Царе-

вец, сетне в Роман .През
1971 година пристига в
Кремиковци,там
среща
съпругата си Лиляна, която работи в Централна лаборатория. И така от найубавите години на Илия
Убавеца, та до най- мрачните за МК Кремиковци
до самото му разграбване
и закриване, протекли все
тука, по шоплука.И наистина всички го тачели за
добротата му, в профсъюзното ръководство го избрали техните болки и надежди да защитава. През
тези години и сам не помни на колко стотици работници от комбината жилища са раздали? Но когато дошло време и той в заслужена пенсия да излезе, се оказало, че е най-добре жилището си да остави на дъщеря си и зет си,
а те, двамата, с баба Лиляна да се приберат в родното Старо село. А тук, както и навсякъде в този прочут Северозападнал край,
същата пустош на избухналата демокрация, няма
училище, няма даже подходяща кръчма. И затова,
когато обмисляли с кмета
Сашо Николов да съберат
приятели и нявгашни колеги от МК Кремиковци,
решили че ще е най-добре
да сторят това в съседно-

то Царевец. То и тук школото вече било със заковани врати и прозорци, и тук
няма никаква живина, но
в комшийското село поне
сбагрили един по- сгоден
ресторант,та затова и двамата се посмели:
-Че какво лошо има в
това ние, Убавците, да
дойдем и в Царевец, където някога съм учил в школото отсреща до трето отделение, да го разубавим и
него , че и малко да го съживим и развеселим?!..
Та така след толкова години и аз се срещнах отново със земляка
Илийката Убавеца, припомнихме си как и аз в
1961г. с разрешение на
профсъюзите,шестнайсет
годишен станах за половин година най-малкият
строител на Кремиковци.
И макар все още да защитавам редеещата дружинка на заклетите трезвеници, също получих за спомен бутилката с лика на
70-т годишния юбиляр
Илия Йолов- Убавеца. Но
както винаги на такова веселие се редуват и мили и
тъжни спомени, и остава
само паметта на близки и
познати, че въпреки шеговития им прякор, нашият
живот не е протекъл само
за едните „убости”!

http://facebook.com/mezdra

Личности

Отчет на Общински съвет

Ползотворна
работа

Н

а свое редовно заседание, проведено на 28 юли, Общиски съвет Мездра прие
отчет за своята дейност и
постоянните си комисии.
Отчетът бе докладван
от председателя на ОбС
г-жа Яна Нинова.
Съгласно чл. 27, ал. 6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация председателят на Oбщинския
съвет изготвя и внася за
разглеждане два пъти годишно Oтчет за дейността на Oбщинския съвет и
на неговите комисии.
Г-жа Нинова отчете, че
заседанията на Общинския съвет за периода
09.11.2015 – 30.06.2016
г. са проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и
дейността на Общинския
съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с
общинската администрация. Пет дни преди провеждане на заседанията обществеността е информирана чрез съобщения с обявен дневен ред,
дата, час и място на провеждане на заседанията,
според изискванията на
чл.48, ал.1 и ал.2 от ПОДОбСНКВОА. Съобщенията са поставени на определените за това места
на хартиен носител и са
публикувани на интернет
страницата на Общината. За периода 09.11.2015
– 30.06.2016 г. Общински
съвет Мездра проведе 11

открити заседания, на
които прие 160 решения.
С положителен вот са
гласувани 154 решения.
С отрицателен вот са гласувани 6 решения. Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и начин на гласуване. Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез
средствата за масово осведомяване в Общината,
на интернет страницата
на Общината и поставен
на хартиен носител на
информационното табло в сградата на Общината.
В правомощията си и на основание чл.
21 от ЗМСМА Общинският съвет прие множество решения, като някои
от по – важните сред тях
са: Избор на председател
на ОбС Мездра, приема Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, избрани зам.-председатели
на ОбС - Мездра, избира
състава на постоянните
комисии в ОбС, утвърждава 3 бр. кметски наместници, Одобряване на
план-сметките на разходите за услугите за 2016
г. и определя такса битови отпадъци за 2016 г., утвърждава изключения на
минимален брой ученици в самостоятелни и/или
слети паралелки в училищата в община Мездра,
приема план за дейността на 2016 г. за читалища-

та в Общината, годишна
програма за управление
и разпореждане с имоти
общинска собственост,
програма за управление
на Общината през мандат 2015-2018 год., одобрява обща численост
и структура на ОбА на
община Мездра, считано от 1.02.2016г., приема бюджета на Общината за 2016 год., подновява договор за управление на „МБАЛ Мездра”
ЕООД на д-р Илиана Михайлова, приема средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности на община Мездра за
периода 2017-2019 год.,
приема прогноза за нов
дълг и финансиране чрез
заеми на база действащи
договори и намерения за
поемане на задължения
по нови заеми за периода 2017-2019 год. Приема Отчет за изпълнение
на годишната програма
за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г., гласуван е Отчет за дейността на „Екопроект”ООД за
2015 год., приема годишен доклад за изпълнение на Общинския план
за развитие на Общината
през 2015год., изменения
и допълнения на Наредба
за определяне на местните данъци на територията на Общината, изменя
и допълва Наредба за насърчаване и закрила на
деца и ученици с изявени
дарби и творчески заложби в Общината.
ОбС Мездра приема
стратегически план за

дейността на звено за вътрешен одит в община
Мездра за периода 20162018 год., приема Програма за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на Общината, отчетанализ за дейността на
РУ Мездра през 2015год.
Приема информация за
дейността на Общинско
предприятие „ Чистота”
през 2015 год., изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени
на услуги в община Мездра, Отчети за дейността и финансови отчети за
2015 год. на 20 читалища
от Общината.
Приет е отчет за дейността, отчет за приходи и разходи и счетоводен баланс на „МБАЛ_
Мездра” ЕООД за 2015
год., отчет за дейността,
отчет за приходи и разходи и счетоводен баланс
на „ Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД за 2015
год., отчет за дейността,
отчет за приходи и разходи и счетоводен баланс
на „ Транс-Авто 2015”
ЕООД за 2015 год., общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Мездра за
периода 2016-2020год.
С решение на ОбС Мездра са удостоени със званието „Почетен гражданин на община Мездра“
Лилия Николова, Красимир Стефанов и посмъртно Цветко Петков.
Гласувана е Наредба за
извършването на търговска дейност на територията на Общината. Приема общинска стратегия
за опазване на околната
среда, приемат се анализи на финансовите резултати на стопанската 2015
год. на дружествата, в
които Общината има миноритарен дял.
В правомощията си и на
основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Мездра упълномощи:
- Яна Нинова е определена за член на Областен
съвет за развитие на област Враца, да представлява ОбС Мездра като
делегат в Общото събрание на НСОРБ.
- инж. Генади Събковкмет на община Мездра
да кандидатства пред
Министерство на финансите за получаване на
безлихвен заем от централния бюджет, кметът
на Общината да подпише
запис на заповед по договор и анекса към
него за проект „ Възстановяване на подпорни
стени на територията на
община
Мездра”,
инж. Събков да предста-
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влява и гласува на общо
събрание бизнесплана и
проект на договор за стопанисване на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Враца.
Инж. Събков да представлява и гласува на общо
събрание бюджета за
2016 г. и отчета на бюджета за 2015 г. на Асоциацията по водоснябдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Враца.
По Решение на ОбС Мездра са отпуснати еднократна помощ – 1000 лв.
за подпомагане изработването на филм за Христо Ботев и еднократни помощи за новородени деца
109 бр. за 34 000 лв.
Разгледани
питания
от
общински
съветници:НС-6; АБВ-2;
ПП ГЕРБ-1; ЛА-1; БСП-1
Отчетени са отсъствията на съветници от редовните заседания на 12
проведени сесии на ОбС12 отсъствия. За отсъствията от заседания на Общинския съвет и заседания на постоянните комисии възнагражденията
на общинските съветници са намалени на основание чл. 21 от ПОДОбСНКВОА.
Отчетена е работата на
Постоянните
комисии
към Общински съвет Мездра. Три дни преди провеждане на заседанието
на съответната постоянна комисия членовете й
са информирани чрез съобщение с обявен дневен
ред, дата, час и място на
провеждане на заседанието. Съобщенията са изпратени по електронната
поща на съветниците и те
са допълнително известени по телефона.
За периода 01.11.2015 –
30.06.2016 г. са проведени общо 53 открити заседания на постоянните комисии при ОбС, на които
са разгледани 284 предложения на кмета на Общината, председателя на
Общинския съвет, съветници и граждани, от които: жалби- 31; сигнали5; молби- 11; протест- 1;
заявления 10.
Към ОбС Мездра работят 7 постоянни комисии,
както следва: Финанси и
бюджет/ФБ/, проведени
заседания: 10, обсъдени
въпроси: 74. Стопански
дейности,общинска собственост и европейска
интеграция/СДОСЕИ/,
проведени заседания: 10,
обсъдени въпроси: 91. Устройство на територията,
опазване на околната среда и инфраструктурата /
УТООСИ/, проведени за-
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седания: 7, обсъдени въпроси: 31. Образование,
култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности /ОКНСТМД/, проведени заседания: 9, обсъдени въпроси: 36.
Здравеопазване и социална политика /ЗСП/,
проведени заседания: 7,
обсъдени въпроси: 17.
Сигурност,опазване на
обществения ред и граждански права /СООРГП/,
проведени заседания: 6.
Обсъдени въпроси: 34.
Предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси/ПУКИ/, проведени заседания: 2. Общо
отсъствия на общински
съветници от заседания
на ПК – 55.
Г-жа Нинова направи
отчет за членство на съветници от ОбС в Национални сдружения и асоциации, а именно: В ПК
към НСОРБ членуват:
Яна Нинова - ПК по образованието, науката, въпросите на децата, младежта и спорта; Ивайло
Тодоров - ПК по здравеопазване; Георги Валентинов - ПК по земеделие,
гори, селските и планински райони; Георги Валентинов - ПК по икономическа политика, енергетика и туризъм. В НАПОС членува Яна Нинова - председател на ОбС
- Мездра. Член на УС на
НАПОС и координатор
на Председателите на общински съвети в област
Враца.
В заключение на обстойния си отчет като
председател на ОбС Мездра за неговата работа, г-жа Нинова заключи:
„В изпълнение на чл.27,
ал.6 от ЗМСМА предоставям настоящата информация за сведение
на всички общински съветници, на кмета на Общината и на общинската
администрация, а така
също и на гражданите на
Община Мездра.
„С изнесения отчет се
постарах да обхвана цялата работа на Общинския съвет през отчетния
период, като се опитах да
опиша по-важните решения и инициативи. Надявам се, че в оставащия
период на нашия мандат
ще работим отговорно в
служба на гражданите на
общината и с действията
си ще спомогнем за решаване на многообразните житейски проблеми. Искрено се надявам
с конструктивност, отговорност и градивност да
продължим нашата работа за развитието на община Мездра.”, заяви в
края на отчета г-жа Нинова.

Адрес на
редакцията:
Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27,
ет. 4, Радиоцентър

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Живот

Интересно
В следващите дни
рожденици са:

Данаил Димитров, общински съветник – 18 август.
Д-р Николай Венковски, офталмолог – 19 август.
Веселин Мишонов, бизнесмен – 19 август.
Николай Иванчев, бизнесмен – 20 август.
Д-р Петко Петков, личен
лекар – 21 август.
Д-р Дарин Драганов, хирург-ортопед – 25 август.
Виктория
Данкова,
юрист – 3 септември.

Прочетено в старите
мездренски вестници:
„Национален първенец
Пръснатият из територията на три окръзи колектив на електропроизводственото предприятие – група Мездра, излезе на Първомайската манифестация
с преходното червено знаме на Комитета по енергетика и горивата и на Централния комитет на Профсъюза на работниците от тежката промишленост и електрификацията.
Тази висока национална награда бе дадена заради
постигнати големи производствени успехи през първото тримесечие на тази година. Енергетиците изпълниха и четиримесечния си план още на 19 април.
Планът за печалбата за тримесечието е преизпълнен със 125 000 лева, а от снижение себестойността на продукцията са реализирани 118 000 лева икономии.“
Вестник „Искърска комуна“ бр. 8 (116) от 12 май
1966 г.

Исторически дати:

13-17 август 1943 г. – В Мездра гостува министърът на войната ген.-лейтенант Никола
Миков, който през септември същата година става регент на престолонаследника Симеон II. Гостът е приветстван на гарата от кмета на Общината Иван Тошев и представители
на местните патриотични организации и общински съветници.
20 август 1890 г. – Роден Константин Константинов, български писател.
917 г. – Българските войски разгромяват византийците при р. Ахелой.
21 август 1877 г. – Начало на епичните боеве при връх Шипка.
26 август – Ден на миньора и Ден на туризма.
30 август 1912 година – Основан Съюзът на работническата социалдемократическа
младеж в България.
1040 г. – Начало на въстанието на българите под водачеството на Петър-Делян против
византийското робство.

Децата на Община Мездра
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Любопитно

Тайната на
дълголетниците
в село Кален
Демографски анализ, хипотеза и предположение

П

ПЕТЪР КРЪСТЕВ

о време дълголетниците в село Кален
в XIX век (1899 г. и
1900 г.) са 4 човека – двама
мъже и две жени, през XX
век са 245 – 134 мъже и 111
жени и през XXI век, към
2015 г. – 82-ма – 31 мъже и
51 жени. Фактически те са
повече, тъй като в изследването не са включени дълголетниците от втората половина на XIX век, изселниците, девойките, омъжени извън селото и други, за които не открих архивни документи или няма пълни данни за тях.
По възраст (починали и
живи) те са разпределени в
четири групи: първа група
от 80 до 90 години – общо
235 души (119 мъже и 116
жени); втора група от 90 до
100 години – общо 58 души
(33 мъже и 25 жени); трета
група са столетниците, десет на брой – седем мъже и
три жени; и четвърта група са живите към 2015 г. 29
души – 8 мъже и 21 жени.
Най-дълго са живели: Йото
Вълков Дакински – 120 г.,
Кръстьо Рашов Синигерски – 110 г., Петра Вълчова и
Илия Димитров – по 108 години и Кула Йолова Рагьовска – 101 години. След тях са
Цеко Иванов Гольовски на
99 години, Мина Георгиева
Бокьовска и Петър Митов
Марински – по 98 години.
От живите най-възрастни
са Иванка Тошова Маринска на 94 години, Параскева
Стоянова Геновска на 93 години, Иванка Дилкова, Бонка Душкова и Петко Марков
– по на 91 години.

Известни и уважавани са
дълголетниците Иван Марин с Маринския хан, Димитър Гергов с Димитровския
хан, Деян Маринов – кмет
на селото, Въто Марински
– пръв въвел европейската
мода в облеклото и кухненското обзавеждане, Стефан
Тошов – старши полицай,
политзатворник и общественик, Мица Димитрова Геновска – самоука акушерка, Петра Цекова и Киряна
Йотова, които леели куршуми на децата срещу уплаха
и напикаване, Иван Цолов
– Кукувицата – дългогодишен разсилен и барабанчик
в Общината, Ваца Петрова
– дългогодишна пощенска
служителка.
По професия най-много
дълголетници са земеделските стопани, след тях – занаятчиите, търговците и интелектуалците. Известни полевъди, животновъди и лозари са Христо Генов – Средния, Христо Иванов – Шарения, Петър Симеонов, Димитър и Кръстьо Иванови, Дилко Цеков и други. С търговия
се занимават Стефан Тошов
и Иван Цеков Василовски.
Първият е кръчмар, а вторият произвежда на крачна машина лимонада и изкупува
диворастящи плодове и билки. Интелектуалците по професия са: педагози, журналисти, фармацевти, икономисти, зоотехници, офицери, обществени и политически дейци.
Дълголетниците произхождат от 44 каленски родове. Дилковци имат 29, Геновци – 26 и Маринци – 23.
Дълголетието в семействата

и родовете е последователно до четвърто и пето поколение. В това отношение се
отличават Геновци, Василовци, Вътковци, Димитровци,
Дилковци, Маринци, Диковци, Пръчовци, Рагьовци
и Дакинци.
Кои са причините и на какво се дължи дълголетието на
човека и до днес няма единен научно обоснован отговор, а учени и изследователи разпространяват различни хипотези и предположения, по-важни от които са:
слънцето, въздухът, водата и
закаляване на организма; начин на живот; трудолюбието, постоянството и вярата
за дълъг и щастлив живот;
киселото мляко, към което аз прибавям и прочутото навремето каленско овче
и козе сирене; гените и наследствените белези на организма.
Някои дълголетници цял
живот са пиели вино, ракия
и са пушели, а други – въздържатели. Едни са богати, други – бедни. Едни употребяват повече меса и мазнини, а други – растителни храни. Има здрави, болни, недъгави, икономични
и разхитителни, трудолюбиви и други – по-леки в живота, тихи, скромни и вежливи, а други – избухливи, горделиви. Едни са добродушни, други – егоисти. Има
вярващи в Бог и атеисти, образовани и неграмотни. И
при това разнообразие всички те доживяват преклонни
старини, което показва, че
тайната на дълголетието на
човека си остава все още неразкрита.

Читателят благодари

СНИМКА: ИНЖ. СТЕФЧО СИМЕОНОВ

Никола, 3 г., 11 м.

Абонирай се и спести!
Скъпи читатели, отново стартираме нашата абонаментна кампания за Общински вестник „Мездра XXI век“ за оставащите 6 месеца от 2016 г., както и за цялата 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!

http://mezdra.bg

Истински
професионалисти
ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА, МЕЗДРА

Прибирайки се от почивка на морето,
неочаквано получих инфекция на крака. Самолекувайки се, нещата се усложниха и се наложи да потърся личния си
лекар д-р Станкова. Но тя се оказа в отпуск и я заместваше д-р Христова. Денят
беше неделя – 24 юли 2016 г. Благодарение бързата намеса на д-р Христова и хирурга д-р Йордан Нецовски инфекцията
беше овладяна, не се стигна до фатални
последици.
От сърце благодаря на тези професио-

налисти, за които пациентът е на първо
място, след това са бюрократичните неуредици на медицинското ни обслужване.
Желая им лични, професионални и семейни успехи.
Изпращайте своите благодарствени писма към хората, които неуморно вършат своите дела за общото ни
благо на адреса на редакцията: 3100
Мездра, ул. Христо Ботев №27, за
„Мездра XXI век“. Нека покажем, че
съществуват и добри хора!

http://facebook.com/mezdra

