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Празник оживи 
село Царевец

Фолклор близо до река Искър

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

На 27 август т.г. в ме-
здренското село Ца-
ревец се проведе 

първото издание на нацио-
налния фолклорен събор 
„Белокаменица“, в който 
участие взеха над 200 учас-
тници, разделени в три ка-
тегории: солови изпълните-
ли, дуетни формации и хо-
рови формации. Точно в 10 
ч. бе даден старт на фести-
вала с изнасяне на нацио-
налното знаме на Републи-
ка България, последвано от 
химна ни, както и стихотво-
рението „България“ в из-
пълнение на Марийка Гри-
горова.

Гости на фестивала бяха 
кметът на Общината инж. 
Генади Събков, зам.-пред-
седателят на Общинския 
съвет Данаил Димитров, 
кметове на кметства, биз-
несмени и приятели на се-
лото. 

Тон на фестивала даде 
малката Ния Петкова, която 
стопли душите на събрали-
те се гости и зрители на фес-
тивала с прекрасното из-
пълнение на песента „Една 
българска роза“. 

Кметът на Царевец Мар-
гарита Петкова проче-
те поздравително слово, с 
което благодари на всички, 
които с приноса си съумяха 

да направят възможно осъ-
ществяването на фестива-
ла.

„Огромна е радостта ми 
като виждам толкова мно-
го хора тук, тъй като това е 
най-голямата награда за на-
шия труд”, заяви в привет-
ствието си към участници-
те и гостите на фестивала 
кметът на Царевец Марга-
рита Петкова. ”Царевец за-
служава да бъде видян, за-
щото в него всеки камък е 
история, защото можем да 
се гордеем с богатото ни ми-
нало, културно наследство, 
достойни личности, уни-
кална природа, прекрас-
ни хора. Вярвам, че всеки 
един, роден и отрасъл в Ца-
ревец, е неразривно свър-
зан с него, горд, че именно 
тук започват неговите коре-
ни”, заяви в словото си Пе-
ткова.

Последваха красиви из-
пълнения на женската пев-
ческа група „Белокамени-
ца“, детския танцов състав 
от с. Върбешница, женска-
та фолклорна група при чи-
талище „Климент Охрид-
ски-1928 г.“ от с. Копило-
вци, обл. Монтана, клуб на 
пенсионера от с. Кунино, 
царевчанинът Дичко Мен-
дьов, група за народни пес-
ни „Китка“ към НЧ „Про-
света-1935 г.“ от с. Спан-

чевци, обл. Монтана, жен-
ската певческа група „Здра-
вец“ от с. Гложене, женска-
та фолклорна група от с. Го-
вежда, малката Божидара 
Красимирова от Мездра, 
както и на клуб за народ-
ни хора и танци „На мегда-
на“ от гр. София, които на-
истина вдигнаха атмосфе-
рата на празника с техните 
интерпретации на Дайчо-
во хоро, Старо брезнишко 
хоро и „Йове“

Кметът на Общината 
инж. Събков също привет-
ства участващите и гостите 
на фестивала.

„И ако видите сълза в око-
то ми, то е може би, защо-
то светлината се отразява от 
белия врачански камък на 
площада, а може би е сълза 
от гордост, че виждам тол-
кова труд на едно място“, 
допълни Събков.

След кратка почивка из-
пълненията на женския на-
роден хор „Типченски май-
ки“ от с. Типченица, женска-
та певческа група от с. Лик, 
трио „Зора“ от с. Лик, май-
сторът на окарината Георги 
Димитров, женската певче-
ска група от с. Долна Креме-
на, фолклорната група при 
едно от най-младите чита-
лища в България – „Пробу-
да-2012“ от с. Оходен, жен-
ската певческа група „Дете-

лина“ от с. Брусен, певческа 
формация „Кременка“ от с. 
Горна Кремена, женската 
битова група „Росна китка“ 
от с. Руска Бяла, фолклорна-
та певческа група „Струпян-
ка“ от с. Лазарово, обл. Пле-
вен, както и хумористични-
те откъси на Цветанка Ко-
стова и Тодорка Лещарска 
превърнаха в празник обик-
новената събота за около 
400-те останали царевчани, 
както и гостите на селото.

След последната песен в 
официалната програма се 
завихриха пищни хора, в оч-
акване на специалните гос-
ти – духов оркестър „Зелени 
дел“ от Вършец. 

За следващата година се 
очаква много по-силна орга-
низация, повече изпълните-
ли и гости на селото, както 
и усещането на всеки един, 
че в село като Царевец могат 
да се случат подобни фести-
вали. С този фестивал ме-
роприятията от този тип в 
културния календар на Об-
щината за следващата го-
дина стават две, като очак-
ваме 12-то издание на фол-
клорния фестивал „Де е бъл-
гарското“. Едно е ясно оба-
че. Духът към българщината 
все още стои в нас, напук на 
всички други фактори, кои-
то не му дават възможнност 
да развие потенциала си.

Брусен се стяга  
за храмов празник

От кметството в мездренското село Брусен съобщиха, 
че се готвят за техния храмов празник, който ще прераст-
не в истинско забавление за млади и стари. На 4 септем-
ври от 11 ч. в местния храм „Св. Йоан  Кръстител“ ще се 
проведе празнична литургия, а от 12 ч. ще бъде органи-
зиран празничен обяд в двора на кметството. Изненада 
ще бъде откриването и изиграването на първия футбо-
лен двубой на новооформеното футболно игрище в се-
лото, намиращо се в близост до р. Искър. Интересът към 
новото съоръжение вече е налице, особено след сфор-
миране на местен футболен отбор, който нямаше да съ-
ществува без помощта на местния бизнесмен Петко Ка-
рашлийски. Показателно е как се трансформират селата, 
в които е останал живот - търсят се местни инвеститори 
и спонсори, които да подпомагат развитието на селото, 
хората от селото активно участват в изграждането на съ-
оръженията, а нарастващият брой на новородени в Бру-
сен ни подсказва, че най-вероятно ще има и кой да играе 
на тези съоръжения. Сред приоритетите на Георги Ни-
колов, кмет на Брусен, са обновяване на площадките за 
игра на малчуганите, справяне с проблемите на инфра-
структурата и социалната политика на селото.

Когато решиш какво те кара да се събудиш и да ста-
неш от леглото си, въпреки всичко, заложи на това. За-
ложи всичко. Ако ти се рисува - рисувай. Ако ти се пее - 
прави го така, сякаш е единственото нещо на света, кое-
то можеш да правиш. Успехите идват неминуемо, но ти 
трябват 18-20 часа на ден работа, за да може една сутрин 
да се събудиш успял.

Мисъл на броя:

Пол Питърсън
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Международно сътрудничествоСнимаха игрален филм

Възпитаници на 
филмовата акаде-
мия в Лийдс, Ан-

глия, Андрея Сана от Ита-
лия (режисьор) и нашият 
съгражданин Лъчезар Ди-
митров (оператор), засне-
ха късометражен игрален 
филм в селата Синьо бър-
до, Лик и Царевец, както и 
в град Мездра.

Младежите с ентусиа-

зъм застават зад обектива 
на камерата, с която пре-
създават по един уника-
лен начин бита и тради-
циите по нашия край.

Създателите на филма 
изказват огромна благо-
дарност на Венелин Вел-
чев – ръководител на ду-
ховата музика в Синьо 
бърдо, за неговата отзив-
чивост и организация, на 

театрална група „ТЕМП“ 
към Младежки дом – Вра-
ца, с ръководител Геор-
ги Врабчев и на Юли Пу-
халски, за участието му с 
малка поддържаща роля.

Очаква се премиерата 
на филма да се състои в 
края на годината в Синьо 
бърдо. Да пожелаем успех 
на младите кинематогра-
фисти!

На 23 август т.г. в голяма-
та заседателна зала на 

Общинска администрация 
- Мездра се проведе заклю-
чителна пресконференция, 
свързана с проект „Възста-
новяване на подпорни сте-
ни на територията на Общи-
на Мездра“, финансиран от 
фонд „Солидарност“ на Ев-
ропейския съюз.

Проектът стартира на 17 
септември 2015 г. с подпис-
ването на договор за предос-
тавяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ от фонда, 
създаден за реагиране при 
големи природни бедствия. 

Проектът трябваше да 
продължи 16 месеца (до 
17.01.2017 г.), но от Общин-
ска администрация докла-
дваха, че са приключили 
всички дейности по възста-
новяването на подпорните 
стени и документалното оф-
ормяне на всички обекти - на 
стадион „Локомотив“ и на 
ул. Георги Кирков в Мездра, 

на подпорната стена между 
кварталите 16 и 18 в с. Осел-
на, както и корекция и въз-
становяване на профила на 
р. Моравишка с дължина на 
участъка 1700 м., с 5 месе-
ца предварение, като обща-
та стойност на извършените 
ремонтни дейности по чети-
рите локации възлиза на око-
ло 83 962 лв.

Процесът по избор на из-
пълнител е съобразен с из-
искванията на Закона за об-
ществените поръчки при 
прозрачни условия за канди-

датстване.
Строежите са изпълнени в 

съответствие с изготвените 
и одобрени строителни кни-
жа и издадени разрешения 
за строеж от фирма „Инерт-
строй Калето“ АД – Мездра, 
като строителството на под-
порната стена в с. Оселна се 
е осъществило под незави-
сим надзор в строителство-
то от фирма „Строй експерт 
2009“ ЕООД – Враца, както и 
е извършен авторски надзор 
от ЕТ „Солид – инж. Веселин 
Живков“, автор на проекта. 

Пресконференция 
за подпорни стени

На пръв поглед името 
Галисия не ни гово-
ри много, особено 

когато става въпрос за една 
малка автономна област в 
Северозападна Испания, с 
площ 29 547 кв.км и около 
2 500 000 жители. Прили-
ките между двете северо-
западни области обаче са 
много – голяма безработи-
ца сред младежите, високо 
ниво на битовата престъп-
ност и почти никакви сред-
ства, отпускани от държа-
вата. В този ред на мисли 
Северозападна България 
съвсем спокойно може да 
се отдели в автономна об-
ласт. Но не за това е този 
материал, а за нещо наис-
тина прекрасно!

Преди месец 4 деца, кои-
то без да знаят какво ги оч-
аква, се отправят на едно 
уникално пътешествие 
до България. Финансира 
ги Програма „Галеуропа 

2016“, която цели да даде 
стаж на своите избраници 
в държави от Европейския 
съюз. 

И това пътуване води 4 
млади момичета на еднич-
кото място, в което могат да 
се почувстват у дома – Ме-
здра. Но не заради безра-
ботицата и битовата прес-
тъпност, а заради усмихна-
тите и учтиви хора, както 
Барбара сама заявява, кога-
то бе запитана какво е ней-
ното впечатление за хората 
в Мездра.

Четирите момичета 
усърдно помагат на тру-
дещите се в местния Со-
циален комплекс, както и 
в Центъра за настаняване 
от семеен тип, близо до с. 
Крета. Хората, които по-
лучават храна по програ-
ма „Топъл обяд“ не скриха 
задоволството си от нови-
те лица, внесли малко то-
пла кръв в иначе сивите им 

делници, превръщайки ги 
в малък празник, всеки ден.

За да може обаче тези че-
тири девойки да се трудят 
напълно доброволно в Ме-
здра, те трябва да отговарят 
на няколко не дотам приятни 
критерии: да не учат, да бъ-
дат регистрирани в тамош-
ното младежко бюро по тру-
да (което приема кандида-
ти от 16 до 30 годишна въз-
раст), както и да не са работи-
ли или усвоявали средства от 
младежките програми на та-
мошното правителство поне 
30 календарни дни преди по-
даване на документите.

Но нека да оставим бюро-
крацията настрана. Факт е, 
че за по-малко от месец чети-
ри испанки, с мисията да по-
могнат на социалните работ-
ници в Мездра, вече се чувст-
ват една идея „мездренки“, 
учат езика ни, диалекта, как-
то и богатството на нашата 
култура.

Здравейте  
от Галисия!

На снимката: Барбара раздава храна  
на лицата,записали се за услугата “Топъл обяд”

В края на август Община-
та закупи, а работници от Об-
щинското предприятие „Чис-
тота“ монтираха нови пласт-
масови кошчета за отпадъци 
в Алеята на кестените в цен-
тралната част на Мездра. Та-
кива естетически издържани 
и функционални съдове най-
вероятно ще бъдат разполо-
жени в алеята на бул. „Алек-
сандър Стамболийски и на 
други улици и площади в гра-
да. Изградени са от пластма-
са, тонирани в приятен зелен 
цвят и са устойчиви на ка-
призите на времето. Въпро-
сът е дали и колко дълго ще 
устоят на вандалските набе-
зи на някои недобросъвестни 
граждани. Все пак основната 
отговорност за чистотата на 
града ни е наша, а не на гру-
пата работници от Общин-
ското предприятие. 

Красиви и практични

СНИМКА: ЮЛИ ПУХАЛСКИ
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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 е на 1 април 1953 г. в с. Девене, Врачанско. За-
вършва Медицинската академия в София през 1981 г. и за-
почва работа като педиатър. Има 37 г. трудов стаж. 

От 1 юни 2000 г. до сега е общопрактикуващ лекар във 
фирма ЕТ „Д-р Митка Лечева“.

За общински съветник е избрана с листата на „БСП – 
Лява България“. Председател е на ПК „Здравеопазване и 
социална политика“ и член на комисиите „Финанси и бю-
джет“ и „Устройство на територията, опазване на околната 
среда и инфраструктурата“

Д-р Митка Георгиева Лечева

Димчо Димов Йотов
Роден на 15 август 1971 г. във Враца. Има висше икономи-

ческо образование със специалност „Контрол и анализ на 
финансовата дейност“. Притежава и управлява частна фир-
ма.

Избран е за общински съветник от листата на коалиция 
„Народен съюз“. Зам.-председател е на постоянната коми-
сия „Финанси и бюджет“ и член на ПК „Устройство на те-
риторията, опазване на околната среда и инфраструктура-
та“ и на ПК „Предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси“.

Венелин Димитров Кръстев
Роден в Мездра на 21 ноември 1972 г. Завършил е висше 

образование със степен „Магистратура“, инженер по цветна 
металургия. Работил 6 години по специалността, а в момен-
та се занимава с частен бизнес. Председател е на училищно-
то настоятелство в с. Зверино. Женен, с две деца.

Общински съветник е втори мандат от листата на „БСП – 
Лява България“. Председател е на ПК „Предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси“ и член на ПК „Фи-
нанси и бюджет“ и на ПК „Устройство на територията, опаз-
ване на околната среда и инфраструктурата“.

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Първо по Българско-
то радио, после по 
Българската нацио-

нална телевизия, а вечерта 
и в централните новини на 
Руската телевизия съобщи-
ха новината: по инициати-
ва на министър-председате-
ля на България се е провел 
едночасов телефонен разго-
вор между него и президен-
та Путин. Руснаците дори 
придружиха известието със 
снимка на двамата държав-
ници. Браво на господин 
Борисов! Това трябваше да 
стане много, много отдав-
на. Това, което не направиха 
поредица премиери на пре-
дходни наши правителства, 
най-после се случи. Случи 
се, макар и след дълго ос-
лушване и купища лъжи, из-
сипвани от малки и по-голе-
ми политици и псевдоучени 
по адрес на великата стра-
на. Някои може би помнят 
как още през 1990 г. от три-
буната на Великото народно 
събрание един новоизлю-
пен демократ (царство му 
небесно), чиито тъст беше 
полковник от КГБ, а сами-
ят той беше учил в омразна-
та му страна, предложи да 
съди Съветския съюз. Си-
гурно за това, че са му дали 
диплома за висше образова-
ние, за това, че се е ползвал 
от привилегиите на тъста 
си, или за това, че руснаците 
изкупуваха без рекламации 
продукцията на заводите ни 
и почти цялата реколта на 
селското ни стопанство. За 
това, че ни даваха на безце-
ница машини и суровини за 
индустрията, и по един ми-

лион тона петрол дарение 
годишно.

Да, ама за всичко това 
вече не искаме да си спом-
няме. До ден днешен една 
дузина файтонджии се пра-
вят на ощипани и „забра-
вят“ кой ни свали петвеков-
ните пранги. Хайде, да ос-
тавим благодарностите, но 
поне да си мълчат, да не лаят 
като бесни, да не изсипват 
сквернословия срещу Ру-
сия. Ние не сме нито поля-
ци, нито латвийци, нито ук-
раинци, ние сме българи и 
сме измислили най-благата 
дума на обръщение към рус-
наците – „братушки“. Защо 
ли, а? Да отговарям ли на 
този въпрос или по-добре да 
прочетем още един път дядо 
Вазов?

Пиша тези редове и си ми-
сля, че някой ще си рече: гле-
дай го па тоя, тръгнал да се 
връща в миналото, сега са 
други времената! Не-е, не 
съм съгласен. Не съм съгла-
сен, защото, който забравя 
миналото, рискува да повто-
ри същите грешки в бъдеще-
то. Тази манджа сме я сърба-
ли и неведнъж ни е засяда-
ла в гърлото. За съжаление 
обаче повече от двадесет и 
пет години някои наши по-
литици се надпреварват да я 
притоплят и да я сервират на 
българския народ, а за да се 
харесат, тръгнаха да ѝ пра-
вят износ в Брюксел и Ва-
шингтон. В стремежа си да 
покажат лоялност, станаха 
големи догаждачи. Имаше 
една популярна снимка на 
Петко Бочаров с чупка в кръ-
ста и наведена главица, пом-
ните ли я? Тя може да се из-

ползва като емблема за рабо-
лепието на домораслите ни 
държавници пред новите им 
партньори. 

Прекаляваме! То бива 
бива, ама нашето си е пълна 
излагация. Какви ли не пи-
руети правим, само и само 
да се харесаме, а страхът да 
не ни нахокат е повече от па-
раноичен. Да, ама истината 
е, че Европа уважава автори-
тетите, не подлизурковци-
те. Вземете за пример ун-
гарския президент, чешкия, 
словашкия, а съвсем наско-
ро и словенския. Президен-
тът на Русия беше посрещ-
нат в Словения като скъп 
гост. Дали ще дочакаме това 
в България? По повод посе-
щението му в столицата Лю-
бляна, словенците откри-
ха един внушителен памет-
ник на загиналите червено-
армейци за тяхната свобо-
да. Представяте ли си какво 
правят тези хора! Откриват 
нови паметници на призна-
телност, а ние искаме да раз-
рушим нашите. И то пак, за-
щото някъде някой нещо ка-
зал, пак бързаме да сервил-
ничим. Впрочем, една мал-
ка Словения ни дава добър 
урок как трябва да се води 
полезна за народа политика. 

Телефонният разговор, с 
който започнах това си от-
кровение, ми дава известна 
доза оптимизъм. Дано пре-
миерът ни продължи в тази 
посока. От възстановяване 
на сътрудничеството с ве-
ликата страна само ще спе-
челим. А пък, ако успеем да 
възродим и доверието на Ру-
сия към нас, ще бъде безспо-
рен успех на далновидна по-

Правилната посока
Откровение

Роден е на 12.12.1924 г. в с. 
Камено поле. Основното си 
образование завършва в съ-
щото село през 1938 г, а сред-
ното в Белослатинската мъж-
ка гимназия през 1943 г. След 
това, съгласно Закона за во-
енна служба постъпва като 
млад войник за две години в 
15-ти пехотен Ломски полк в 
гр. Белоградчик, след което в 

ШЗО - София, но поради бом-
бардировките е командиро-
ван в гр. Сливен през времето 
от 20.01 до 15.09.1944 г., след 
което е върнат в полка, вече 
като фелдфебел-школник. 
През месец март 1945 г, за-
минава на фронта в Унгария, 
като попълващ в една от ча-
стите на 57-ми пехотен полк 
от 16-та дивизия, командва-
на от ген. Цоньо Ганев. Тога-
ва Първа българска армия с 
помощта на Съветските час-
ти води тежки боеве с нем-
ците, при което дава свидни 
жертви, но успява да отблъс-
не немците, като им нанася го-
лямо поражение и те бягат на 
запад в посока Италия, къде-
то вече западните съюзници 
успешно напредват, за да се 
съединят със съветските во-
енни части. След няколко дни 

е преместен /командирован/ в 
частите на 1-ви армейски пе-
хотен полк. В този полк, кой-
то беше също към Първа ар-
мия, остава до свършване-
то на войната на 09 май 1945 
г. В Унгария 1-ва армия оста-
ва около един месец и след 
това по нареждане на Воен-
ното министерство на Бъл-
гария започва изтеглянето на 
цялата армия и завръщането 
ѝ в България, минавайки през 
освободена Югославия. 

На 15.09.1945 г. е демоби-
лизиран. 

Записва се студент по 
правни и държавни науки в 
Юридическия факултет на 
Софийския университет, за-
вършва успешно и става ад-
вокат, след което юрискон-
султ и пак адвокат до своето 
пенсиониране.

Безсмъртният полк
По инициатива на Общинската организация 
на ветераните от войните в България (СВВБ) 
в няколко броя на вестника ще представим с 
кратки биографични справки останалите 9 
живи участници във Втората световна война 
от нашия край.

Никола Илиев Иванов

Първата среща в обласната 
„А“ футболна група изправи 
един срещу друг шампиони-
те от миналия сезон в пета 
и четвърта  дивизии „Скала 
2015“ Оселна и „Околчица“ 
Моравица. 

На стадиона в Зверино, къ-
дето оселчани домакинстват, 
моравчани с мъка на челото и 

„Околчица“ срази „Скала 2015“
в дербито на първи кръг от “А” ОФГ

огромна помощ на съдийска-
та бригада отмъкнаха победа-
та с 6:5. След като с 4 гола- на 
Иван Иванов– два и по един 
на Цветан Николов и Боян 
Цеков, само срещу едно по-
падение на Николай Гришев 
„Околчица“ поведе с 4:1 през 
първото полувреме, мачът из-
глеждаше предрешен. Осел-

чани решиха да покажат ис-
тински спортен хъс и с 4 гола- 
два на Иван Митов, Димитър 
Георгиев и отново Гришев на-
правиха пълен обрат и пове-
доха с 5:4. В добавеното вре-
ме с гол на резервата Георги 
Янев в 91 мин. и Петър Ива-
нов в 93 мин. моравчани спе-
челиха срещата.



4Житие

http://mezdra.bg http://facebook.com/mezdra

1-15 СЕПТЕМВРИ 2016

В следващите дни 
рожденици са:

Ивайло Тошев, общин-
ски съветник – 1 септември

Георги Апостолов, жур-
налист и писател – 7 сеп-
тември

Вера Михайлова, педа-
гог и общественик – 9 сеп-
тември

Милчо Динков, бивш 
кмет на с. Царевец – 9 сеп-
тември

Д-р Дарина Христова – 
10 септември

Иван Иванов, бизнес-
мен – 10 септември

Пламен Ангелов, юрист 
– 10 септември

Десислава Костова, об-
щински съветник – 14 сеп-
тември

О.р. полк. Ивайло Хри-
стов – 15 септември

Прочетено в старите  
мездренски вестници:

„Към пълна изборна победа!
Предстоящите избори за народни съвети ще се про-

ведат във ведра и оптимистична обстановка. На прове-
дените 80 предизборни събрания са издигнати канди-
датурите на 80 съветници на ГОНС. От тях 32 са жени, 
45 са членове на БКП, 16 на БЗНС, а 19 са консомолци и 
отечественофронтовци. Почти 50 на сто се обнови със-
тавът на местните и окръжните съветници. За окръжни 
съветници бяха издигнати: Георги Баберков – предсе-
дател на ОК на Отечествения фронт, Татяна Сандуло-
ва – първи секретар на ОК на ДКМС, Анастасия Ивано-
ва – тъкачка в ДПТК „Станке Димитров“, Борислав Ди-
митров – стругар в МЗ „Искър“, Петко Дилчев – локомо-
тивен машинист, Веселина Христова от Върбешница, 
Райна Колева от Руска Бяла, д-р Виолета Попова, Пет-
ко Стамболиев и инж. Любен Йотов от Мездра. С такива 
успехи и такива кандидати отиваме към изборите на 13 
януари. ГК на ОФ от името на всички масови и полити-
чески органи и организации призовават всички избира-
тели да гласуват с листата на Отечествения фронт. На-
пред към пълна изборна победа! 

Цветана Филипова, председател на ГК на ОФ“
Вестник „Искърска комуна“, бр. 1 (274), от 

10.01.1974 г.

Интересно

Исторически дати:
31 август 1950 г. – С Указ №435 на Държавния съвет Мездра става 110-ият град в Бъл-

гария. По онова време кмет е Никола Велинов, управлявал Общината от 1948 г. до 1954 г. 
1 септември 1939 г. – Хитлеристка Германия напада Полша. Начало на Втората све-

товна война.
4 септември 1974 г. – Открита първата атомна електроцентрала в България – АЕЦ 

„Козлодуй“.
6 септемрви – Ден на Съединението на Княжество България и Източна Румелия.
7 септември 1911 г. – Роден Тодор Живков. 
8 септември 1944 г. – На българска земя стъпват първите части на Трети украински 

фронт на Съветската армия.
10 септември – България се присъединява към Антихитлеристката коалиция.
1688 г. – Избухва Чипровското въстание против Османското робство.
12 септември 1947 г. – Открита първата българска международна въздушна линия 

между София и Будапеща
13 септември – Международен ден в памет на жертвите на фашизма.
14 септември 1899 г. – Починал Захари Стоянов, български революционер и писател.

Децата на Община Мездра

Златомир, 6 г.

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!

Пенсионерски
неволи

Любопитно

Из “Дневника на лекаря”
Д-Р ГЕРГО ЦОНКОВ

-Как си?-попита ме д-р 
Герчев, мой състудент и пен-
сионер, като мене.

-Остаряваме бавно, неу-
сетно почти - отговорих в 
тон на  известната популяр-
на песен.   

-Шегуваш се ти, защото 
навярно нямаш моите про-
блеми-подразни се той.  

-И какви са тези твои про-
блеми, които са те разстрои-
ли така? –го попитах. И той 
ми разказа. Новоназначен 
лекар от детското отделение 
на районната болница, което 
завеждал доскоро, трябвало 
да замине на курс за пови-
шаване на квалификацията 
си. За да не пострада работа-
та бивша негова ординатор-
ка предложила на новата за-
веждаща да го поканят да за-
мества отсъстващия. 

-На нас пенсионери не ни 
трябват - дръпнала се завеж-
дащата, като опарена. Кога-
то научил за случилото се, 
д-р Герчев се разстроил мно-
го. Но не от самия  отказ , а от 
мотива за него. Той и да бил 
поканен за заместване на от-
състващия, нямало да се съ-
гласи, защото вече бил на-
значен на освободено лекар-
ско място в едно от селата на 
общината, за което не се на-
мерил кандидат, който да не 
е пенсионер. Втори случай. 
След стартирането на ре-
формата в здравеопазване-
то през 2000-та година той , 
в качеството си на личен ле-
кар, предложил на петдесет-
годишна медицинска сестра 
да я назначи в лекарския ка-
бинет. По това време тя била 
медицинска сестра към пен-
сионерския клуб, но не скри-
вала, че не харесва работата 
си и ще търси да постъпи 
другаде. Без много-много да 
се церемони, поканената му 
отказала под предлог, че до 

пенсионирането й и остават 
десетина години, докато той 
още сега е пенсионер. Ся-
каш прокоба /каквато разби-
ра се няма/, но същата меди-
цинска сестра не много вре-
ме след това заболяла сери-
озно и била  призната с ре-
шение на ТЕЛК за инвалид..
Тя, съпругът и синът й се за-
писали в неговата практи-
ка.  На него дори през ума 
му не минавало да й напом-
ня за случилото се помеж-
ду им. Продължил обслуж-
ването на нея и семейството 
й с разбиране и съчувствия 
съобразно правата, гаранти-
рани й от ТЕЛК. Трети слу-
чай. В качеството си на ли-
чен лекар той изпратил за 
приемане във вътрешно от-
деление тежко болен. По-
срещнала го млада лекарка, 
която подхвърлила  по негов 
адрес пред придружаващата 
го: „Какво разбира този ста-
рец”.Добре, че по това вре-
ме се появил завеждащият 
отделението, един високо 
квалифициран и етичен ко-
лега. Той прегледал пациен-
та и наредил незабавно  да 
започне лечението му   

  Повечето от.младите не 
си дават сметка, че пенси-
онирането не е порок, а ес-
тествен  период в  живота на 
човека, което очаква и тях. 
Смятам, че ако ние, пенси-
онерите, проявим по-голя-
ма търпимост и разбиране 
на проблема, можем да си 
спестим част от тревогите. 
А проблемът с недостатъч-
ното уважение към възраст-
ните  е откакто съществува  
човечеството. Все пак тряб-
ва да признаем, че е имало 
и хора, които уважават и не 
подценяват възможностите 
на възрастните, съзнават, че 
ако не всички, то мнозина от 
тях могат да са полезни. До 
нас е достигнал такъв слу-

чай от дълбоката древност. 
В неизвестна нам страна ре-
шили да се освободят от въз-
растните, като ги убиват. Но 
животът им дал добър урок. 
Поради нечувана суша заги-
нала житната реколта до та-
кава степен, че не могло да 
се осигури зърно за сеитба 
и смъртоносен глад заплаш-
вал жителите. Някои се се-
тили да се посъветват със 
стар човек, какво да правят..
Той не бил убит от близките 
си, а бил скрит. Възрастният 
им дал спасителен съвет: да 
разровят всички мравуняци, 
където има насъбрано жито 
и да го използват за посев.
Така и направили и смър-
тоносният глад бил предот-
вратен. А това било повод да 
се забрани зловещият закон 
за убиване на възрастните. 
А сега нека  изоставим по-
учителната притча и се вър-
нем към днешния ден. Съв-
сем естествено  е, при рав-
ни условия на професио-
нален опит и  квалифика-
ция ,при назначение на ра-
бота да се дава предимство 
на младите. Но когато те не 
могат да отговорят на всич-
ки потребности на обще-
ството, съвсем естествено 
е да  се използва и работна-
та сила и опита на пенсио-
нерите. Такава потребност 
от пенсионери като рабо-
теща сила все по-често ще 
се налага, като се има пред 
вид демографската  кри-
за и увеличаващия се брой 
на младите, които напускат 
страната. Ще си послужа с 
малък пример. От работе-
щите в Мездра осем лич-
ни лекари, петима са пен-
сионери. А за бройката на 
медицинските сестри-пен-
сионерки, които работят  в 
отделенията на градската 
болница, хич не ми се и го-
вори…

Читателят благодари
Отдавна чакано
решение с боклука

МАРИН КРЪСТЕВ, МЕЗДРА
Всеки ден ми се налага да минавам по 

прословутата алея на кестените, която до 
преди няколко дни буквално се бе прео-
бразила на бунище. С радост установих, 
че там, където обикновено стояха куп-
чините с боклуци, /точно около кесте-
ните, бел. ред./ сега стояха красиви кош-
чета, които освен че бяха чудесен орна-
мент в ландшафта на алеята, ами и бяха 
функционални - около тях нямаше и сле-
да от картинката, с която всички ние, жи-
вущи в Мездра бяхме свикнали. Надявам 

се, че добрите практики в тази насока ще 
продължат. Пожелавам на Общинското 
предприятие „Чистота“, както и на всич-
ки, замесени в това чудесно дело, да про-
дължават да ни радват!

СНИМКА: ИНЖ. СТЕФЧО СИМЕОНОВ

Изпращайте своите благодарстве-
ни писма към хората, които неумор-
но 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!
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