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В този брой четете:

Мисъл на броя:
Пол Питърсън

Със заповед на министъра на вътрешните работи 
Румяна Бъчварова са направени рокади на ръковод-
ните постове в Районните управления на полицията 
в Мездра и Роман.

За началник в железничарския град е назначен гла-
вен инспектор Цветомир Драгановски. Той е завър-
шил Варненския свободен университет със специал-
ност „Противодействие на престъпността и опазване 
на обществения ред“. Работи на различни длъжнос-
ти в системата от 1998 година, включително и като на-
чалник на романското управление.

Досегашният началник на мездренската полиция 
- главен комисар Иво Нецов пък заема ръководния 
пост в Роман. Той е със специалност „Противопожар-
на техника и безопасност“ от Висш институт „Георги 
Димитров“, в системата е от 1989 година, като е зае-
мал различни длъжности. И двамата са родени в Ме-
здра.

Районното в Мездра 
с нов началник

„Ако някой си мисли, че животът е тежък, представе-
те си политическа класа без джипове, без имунитет, със 
средни за страната доходи, работеща всеки ден. Не мо-
жете, нали?”

Радев печели в Мездра

На 6 ноември т.г се 
проведе първи тур 
на изборите за нов 

президент на Република 
България, както и се про-
веде общонародно допит-
ване /референдум/. В из-
борите се включиха 22 
кандидатски двойки, из-
дигнати от политически 
сили и инициативни коми-
тети.

Гласуването започна 
точно в 7 часа, като в нито 
една от секциите в Мездра 
нямаше техническо заба-
вяне на началото на избор-
ния ден. 

Справка, направена от 
нас, сочи, че избирателна-
та активност в Общината е 
била относително висока, 
като над тридесет процен-
та от гласоподавателите са 
се възползвали от правото 
си да упражнят своя глас 
до 13:00 часа. Малко над 6 
000 от общо 18 758 жите-
ли на Общината направи-
ха своя избор до обяд. Жи-
телите на селата по тради-
ция бяха по активни, като 
малко над 37% от тях бяха 
упражнили правото си да 
гласуват.

Изборният ден протече 
без жалби към Районна-
та избирателна комисия и 
в 20:00 всички секции съ-
общиха приключването на 
изборния ден. 

След анализ на резулта-
тите и окончателното им 
разгласяване от Централ-
ната избирателна коми-
сия, повече от 63% от има-
щите право на глас в общи-
на Мездра са отишли пред 

урните. Най-висок се за-
пази дялът на гласуващи-
те в селата Зли дол, Очин 
дол, Горна Бешовица, Ос-
лен Криводол, Типченица 
и Цаконица, в които сред-
но 77% от живущите са уп-
ражнили правото си на из-
бор.

В обобщение: Първа в 
община Мездра се нареди 
кандидат-президентската 
двойка ген. Румен Радев и 
Илияна Йотова. Те събра-
ха общо 4014 гласа /35%/ 
от мездренския вот. Втори 
се наредиха Красимир Ка-
ракачанов и Явор Нотев от 
коалиция „Обединени па-
триоти – НФСБ, Атака и 
ВМРО“. Тандемът завою-
ва 2146 гласа /19%/, кое-
то му отреди втората пози-
ция. Трета остана канди-
дат-президентската двой-
ка Цецка Цачева и Пла-

мен Манушев - 1940 изби-
ратели /17%/ са дали своя 
глас за тях. На четвърта 
позиция с 12% подкрепа е 
двойката Веселин Мареш-
ки - Петър Петров, пети 
се нареждат кандидатите 
на АБВ Ивайло Калфин и 
Любомир Халачев, за кои-
то са гласували около 6%.

Избирателната актив-
ност в Общината е 63%, 
а за референдума, иници-
иран от плевенския шо-
умен Слави Трифонов, 
са гласували 58% от из-
бирателите. На въпроса 
„Подкрепяте ли народни-
те представители да се из-
бират с мажоритарна из-
бирателна система с аб-
солютно мнозинство в 
два тура?“, 77,3% са отго-
ворили с „Да“, 13,4% - с 
„Не“, а 9,3% са дали неед-
нозначен отговор. 

На въпроса „Подкрепя-
те ли въвеждането на за-
дължително гласуване на 
изборите и референду-
мите?”, положителен от-
говор са дали 66,8% от 
участвалите в допитване-
то, 24,2% са против задъл-
жителното гласуване, а в 
9% от бюлетините липсва 
еднозначен отговор. 

На третия въпрос: „Под-
крепяте ли годишната дър-
жавна субсидия, отпуска-
на за финансиране на по-
литическите партии и коа-
лициите, да бъде един лев 
за един получен действи-
телен глас на последни-
те парламентарни избо-
ри?“, с „Да” са отговори-
ли 76,5% от избиратели-
те, включили се в референ-
дума, 13,5% са гласували с 
„Не“, а 10% не са дали ед-
нозначен отговор

На снимката: генерал-
майор Румен Радев 
при посещението си  
в Мездра

Интервю с кмета 
на община Мездра 
относно една година  
от поемането на 
поста                стр.2-3
Вестникът и 
вестникарството стр.4
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Интервю

„Свършихме много работа  
за една година, очаква ни още 
много през следващите три“

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Господин Събков, 
какво е да сте кмет 
на община Мездра?

В личен план последни-
те 365 дни бяха най-напрег-
натите в живота ми. Чисто 
физически бях подложен на 
страхотен стрес и напреже-
ние. Причината: огромната 
пропаст, която се яви между 
моите виждания, изисква-
ния и представи за работеща 
общинска администрация и 
реалностите. Спаси ме опи-
та, който бях натрупал през 
19-те години работа в общи-
ната. Като наемен работник 
/зам.-кмет/ имах свободата 
да търся и намирам верни 
решения на различни казу-
си. В повечето случаи успя-
вах и това ми носеше лично 
удовлетворение и стимул за 
работа по нови предизвика-
телства. Бях щастлив и дово-
лен и от малките детайли, и 
от големите проекти.

На местните избори преди 
една година се явих изпъл-
нен с енергия и увереност 
в собствените сили и идеи. 
Получих огромна подкрепа 
от моите съграждани, която 
ми даде крила, но в същото 
време ме натовари с тежки 
отговорности.

На 11.11.2015г. приех 
управлението на община, 
хаотично водена и тласка-
на през  последната годи-
на в една или друга посо-
ка от проблеми и събития. 
Период, в който дългогоди-
шен кмет, прозрял изчерпа-
ните възможности на мест-
но ниво и потърсил реали-
зация в голямата политика, 
остави за своя заместнич-
ка жена с прекрасни качест-
ва и възможности да обяс-
нява надълго и широко все-
ки проблем, но неспособ-
на да предложи и защити 
нито едно работещо реше-
ние. Затова и наследство-
то бе шокиращо: 8,5 млн.
лева задължения /без тези 
за спортната зала/, демоти-
вирана администрация, не-
платени осигуровки, хра-
ни, вода , ел.енергия, стоти-
ци фирми, чакащи да полу-
чат дължимото за доставка 
на стоки или извършени ус-
луги. Като прибавим лошо-
то организационно и техни-
ческо състояние на най-ва-
жното общинско предпри-
ятие „Чистота“, получаваме 
пълна картина на финансов 
колапс и тотална безпомощ-
ност . Картина, смразяваща 
усмивката на всеки новоиз-
бран кмет.

 Управлявай! Доказвай се!

Какво успяхте да 
промените за една 
година?

Моите успехи са свързани 
с това да формулирам пра-
вилни цели и задачи, да мо-
тивирам колегите за активна 
работа и да намеря точните 

хора, на които да се доверя 
и делегирам права и отго-
ворности. Трудно, бавно, но 
методично и последовател-
но, заедно градим новия об-
лик на общината. Гордея се с 
това, което постигнахме:

-Променихме обслужва-
нето в общинската админи-
страция и отношението към 
гражданите, търсещи услу-
га и съдействие;

-Разширихме дейността 

на „Общински център за со-
циални услуги и дейности“;

-Закупихме нов автомо-
бил за домашния социален 
патронаж;

-Осигурихме целогодиш-
на дейност на „Обществе-
на трапезария“ за 90 потре-
бители;

-Организирахме лятна 
академия „Патиланци“ за 
деца от социално слаби се-
мейства;

-До края на месеца прис-
тига закупеният нов автомо-
бил за превоз на хора с ув-
реждания;

-Осигурихме заетост за 
6 месеца на 93 младежи до 
28 години /практически на 
всички, които пожелаха да 
работят/;

-Реализирахме проект 
„Нови възможности за гри-
жа“ с осигурена заетост на 
98 лични асистенти;

-В момента по проект 
„Независим живот в общи-
на Мездра“ работят 85 лич-

ни и социални асистенти и 
домашни помощници;

-По регионалната програ-
ма за заетост са назначени 
13 лица за поддържане на 
пътища и улици;

-Разплатихме ремонти на 
улици и пътища, извърше-
ни през 2015г. и изпълнява-
ме успешно настоящата ин-
вестиционна програма;

-Изградихме подпорни 
стени на ул. „Георги Кир-
ков“ в гр. Мездра, стадион 
„Локомотив“ и в центъра на 
с. Оселна;

-Ремонтирахме участъци 
от пътя Боденец – Крапец, 
Крапец – Враца и Мездра – 
Брусен;

-Ремонтирахме улици в 
селата Оселна, Старо село, 
Горна Бешовица, Морави-

ца, Кален, Долна Кремена;
-Разширяваме системата 

за видеонаблюдение;
-Поръчахме ремонт на 

междублоковото простран-
ство в квартал 83 на гр. Ме-
здра;

-Обсъждаме проектира-
не на покрит пазар в Мездра;

-Сключихме договори 
за финансиране на енер-
госпестяващи дейности на 
сградата на общината, по-
лицията, пожарната, соци-
алния комплекс /бившата 
сграда на АПК/, училища-
та и детските градини в Ме-
здра, индивидуални и мно-
гофамилни жилищни сгра-
ди на обща стойност над 7 
млн.лева;

-Подготвихме и предста-
вихме проектни предложе-
ния по ПРСР за реконструк-
ция на пътищата Мездра – 
Дърманци – Лик – Ослен 
Криводол и Мездра – Ру-
ска Бела, на улици в гр. Ме-
здра и на водопроводи в се-

лата Брусен, Долна Креме-
на, Зверино и Моравица на 
обща стойност 13 млн.лева;

-Почистихме банкети, ка-
навки и водостоци на ос-
новни участъци от четвър-
токласната пътна мрежа;

-Оборудвахме ОП „Чисто-
та“ със сметоизвозна маши-
на, багер, автовишка, опесъ-
чаваща техника и снегорин;

-Извършихме основен ре-
монт на наличната техника;

-ОП „Чистота“ преобрази 
дейността си и придаде на 
града чист и приветлив вид. 
Със собствени сили пред-
приятието ремонтира 2540 
кв.м улици и пътища, опъ-
на 2565 м ел.проводници и 
монтира 851 бр. осветител-
ни тела. Ремонтира сгради и 
обекти, общинска собстве-

ност /вкл. първия етаж на 
сградата на общината/;

-Доставени бяха 748 кофи 
за смет тип „Мева“ и 21 кон-
тейнери тип „Бобър“;

-Прие се нова структура 
на общинската администра-
ция и се оптимизира дей-
ността.

-Заработихме в режим на 
икономии и прецизиране на 
всеки разход и резултатите 
не закъсняха – намалихме 
задълженията на общината 
с 3 млн.лева;

-Регламентирахме раз-
плащанията към всички 
второстепенни разпореди-
тели с бюджет. ОП „Чисто-
та“, детските градини, со-
циалният комплекс практи-
чески нямат просрочени за-
дължения. Доказахме, че и 
в период на финансова кри-
за може да се работи песте-
ливо и отговорно, обезпеча-
вайки всички основни на-
правления на дейност.

Повярваха ли хо-
рата, които живе-
ят на територията 

на общината, че промяна 
всъщност може да се слу-
чи? Какви са Вашите впе-
чатления?

Не всички наши съграж-
дани могат да оценят в пъл-
нота усилията, които пола-
гаме за да балансираме бю-
джета и финансите, да оси-
гуряваме  голям обем услу-
ги и да поддържаме и разви-
ваме инфраструктурата. И 
причината не е в тях, а в нас, 
защото не им даваме доста-
тъчна и своевременна ин-
формация за проблемите, 
изпитанията, на които сме 
подложени, и възможните 
решения.

Стъпките обаче, които 

предприехме през първата 
година на управление, са в 
единствената правилна по-
сока. Финансова стабили-
зация, формирането на екип 
от отговорни и можещи 
хора, закупуването на ма-
шини и съоръжения и съз-
даването на добра организа-
ция на работа, са все базови 
и предопределящи следва-
щите успехи действия, кои-
то ще доведат неминуемо до 
видими и осезаеми резулта-
ти. На този етап, може би 
погрешно, но искрено иска-
ме да впечатлим нашите съ-
граждани с усилията, кои-
то полагаме, с резултатите 
и делата, които правим, а не 
с рекламни кампании и PR 
акции.

Какво се случи в сфе-
рата на културата 
през изминалата 

една година?
Досега  община Мездра 

вложи  50 хил.лева в органи-

зиране на културни събития 
и фестивали. В тази сума не 
влизат  над 11 хил.лева раз-
платени стари задължения 
за щедро организирани в 
миналото мероприятия, но 
необезпечени финансово. 
Проведохме успешно по-
редните Майски празни-
ци на културата, бяхме до-
макини на традиционни-
те Празници на Искърското 
дефиле. Организирахме със 
собствени средства фести-
вала „Магията на Мездра“, 
доставихме много положи-
телни емоции на участници 
и гости на фолклорния фес-
тивал „Дядо Йоцо гледа“. 
Не пропуснахме да отбе-
лежим по подходящ начин 
нито един национален праз-
ник. По впечатляващ начин 

организирахме и проведох-
ме тържеството на 24 май. 
Намерихме и възможност 
да стимулираме финансово 
талантливите и успели деца 
на общината. Подпомогнах-
ме тържествата в населени-
те места от общината чрез 
предоставяне по 500 лв. на 
кметовете за организацион-
ни дейности.

За пръв път отбелязахме 
тържествено  17 септември 
– денят на светите мъчени-
ци Вяра, Надежда и Любов. 
Празникът дълго ще се пом-
ни, а усмивките по лицата и 
пламъкът в очите на стоти-
ците участници и гости са 
достатъчна награда за поло-
жените огромни усилия от 
организаторите.

С дарения и собстве-
ни средства ремонтирах-
ме основно паметника на 
Св.Георги Победоносец и 
така запазихме един важен 
символ и източник на гор-
дост и самочувствие за всич-
ки нас.

Става ли община 
Мездра привлека-
телна туристиче-

ска дестинация?
Поддържането на АК 

„Калето“в перфектен вид и 
подобряването на организа-
цията на работа на обекта са 
най-важните стъпки в тази 
посока. През периода там 
се проведоха 18 изложби, 
фестивали, празници, тър-
жества и концерти. Наред с 
традиционните: фестивал 
на средновековните тради-
ции, бит и култура и Диони-
сиеви празници, организи-
рахме етнографска излож-
ба, спускане с въжен тролей 
до другия бряг на р.Искър, а 
крепостните стени и всички 
присъствали дълго ще пазят 
в себе си невероятното усе-
щане от изпълнението на 
цигуларя Маестро Мартин 
Пантелеев.

АК „Калето“ се превър-
на... продължава на стр.3   

На 11.11.2015 г. инж. Генади Събков стъпва 
в длъжност като кмет на нашата Обшина. 
Какво обаче се е случило за тази една година? 
Взехме интервю от инж. Събков по повод  
изминалата управленска година
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продължение от стр. 2 
...в естествен културен 
център и предпочитано 
място за сватбени търже-
ства, фотосесии или прос-
то за почивка и отмора. 
Регистрираните повече от 
7000 посещения на хора и 
много медии са гаранция 
за нарастващия му турис-
тически потенциал. На-
правените археологиче-
ски разкопки и намерени-
те тази година артефакти 
засилват въображението и 
интереса към комплекса.

В стремежа си да раз-
ширим потенциала на ре-
лигиозния туризъм, под-
помогнахме Врачанската 
митрополия в разработва-
нето на проекти за финан-
сиране по ПРСР на ремон-
та на църквата в с. Г. Бешо-
вица, Тържишкия и Чере-
пишкия манастири.

Инж. Събков, има 
ли възможности 
за спортуване в 

общината?
Подпомагаме безрезерв-

но регистрираните спорт-
ни клубове в общината. На 
100% сме издължили оп-
ределената им за годината 
финансова помощ. Под-
държаме в добро състоя-
ние базата на стадион „Ло-
комотив“ и той е достъпен 
за игра на деца, юноши, 
младежи, футболни клу-
бове и практически за все-
ки, който пожелае.

Стремим се да органи-
зираме спортни прояви и 
състезания, които да мо-
тивират и насочват млади 
и стари към спортни изя-
ви. Чрез кросове, велопо-
ходи, турнири по футбол 
на малки вратички даваме 
възможност на всеки да 
се докосне до спорта като 
участник или зрител.

След като собствени-
ците на ФК „Локомотив – 
2012“ прекратиха участи-
ето на отбора, не допус-
нахме Мездра да изчез-

не от футболната карта на 
България. Новорегистри-
рания ФК „Локомотив“ се 
представя достойно в „А“ 
областна група, а в детско-
юношеската му школа са 
включени 80 деца. Детски 
отбори сформираха и клу-
бовете в Оселна и Мора-
вица, за радост на десетки 
малчугани.

За сега, като спортна 
база, можем да разчитаме 
единствено на площадки-
те и салоните в училища-
та. Голямата ни мечта да 
имаме спортна зала за мо-
мента е неосъществима. 
Материалите по строител-
ството са предоставени 
на прокуратурата. Вложе-
ните в този обект 4,9 млн. 
лева видимо не кореспон-
дират със степента на из-
граждане на залата.

Факт е обаче, че и без 
спортна зала в Мездра се 
развива високо спортно 
майсторство. За първи път 
в историята на града и об-
щината имаме спортисти 
от мездренски клуб, взе-
ли участие в Олимпийски 
игри. Дължим на Йоло Ни-
колов, Милица Мирчева и 
Митко Ценов не само ува-
жение и признателност, но 
и реални стъпки за подо-
бряване условията за тре-
нировки.

През последната 
година се смени-
ха доста лица в 

администрацията и като 
че ли сега тя работи по-
стегнато. Така ли е наис-
тина?

Дадох шанс на всички, 
работещи в администра-
цията, които искат и мо-
гат да работят в съответ-
ствие с новите изисквания 
и критерии, да го напра-
вят. Степента на успевае-
мост се оказа различна за 
отделните хора и естест-
вено някои отпаднаха по 
собствено желание, вто-
ри се пенсионираха, тре-

ти бяха освободени. При 
всички случаи на раздя-
ла с някой служител, оба-
че съм се стремял да запазя 
неговата чест и достойн-
ство. Никога не си позво-
лих да изложа истинските 
причини за някои напус-
кащи: липса на капацитет 
и качества, тежки наруше-
ния на трудовата дисци-
плина. Това не попречи на 
някои от тях да се вживя-
ват в ролята на жертви и да 
търсят публично съчувст-
вие и утеха.

Радостното е, че всич-
ки нови попълнения, на 
които се доверих, са или 
качествени и подготвени 
хора, или млади и амби-
циозни, усвояващи с леко-
та знания и умения. Труд-
но се формира екип, но аз 
силно вярвам в качествата 
на моите колеги и смятам, 
че заедно стъпка по стъп-
ка, учейки се в движение, 
преобразяваме общинска-
та администрация. Разби-
ра се, че има и хора, които 
са поизостанали от основ-
ното ядро и в мислене, и в 
мотивация, но те са твър-

де малко и се надявам бър-
зо да се ориентират в ситу-
ацията.

Наскоро един коле-
га правилно отбеляза, че 
колкото по-добре работят 
/а това е видимо/, толкова 
по-високо вдигам летвата /
изискванията към тях/. Да, 
така е. Така ще бъде и през 
следващите три години. За 
да можем в края на манда-
та да изпитаме удовлетво-
рение и гордост от постиг-
натото.

Колко трудно е да 
си кмет на такава 
община? За всеки 

от нас е относително не-
понятно какво точно се 
случва в кметския каби-
нет, особено без замест-
ници. Бихте ли ни спо-
делили как преминава 
един Ваш работен ден?

Само на безотговорен 
човек може да му е удоб-
но, уютно и весело в кмет-
ски кабинет. Не зная как 
изглеждат отстрани неща-
та, но на практика напре-
жението е смазващо. До-
брият кмет трябва да е в 

състояние за кратко време 
да възприема огромна по 
обем информация, бързо 
да я анализира и да пред-
лага и намира оптимални 
решения на проблемите.

Съзнавам, че с работата 
си като кмет, работещ без 
заместници вече една го-
дина, не давам добър уп-
равленски пример, дос-
тоен за подражание. Си-
гурен съм, че в страната 
няма друг такъв случай. 
Поемайки обаче общи-
ната в състояние на теж-
ка финансова криза, ня-
мах друг път за стабили-
зация, освен рязко ограни-
чаване на разходите. И за 
да не се намали качество-
то и обема на дейностите 
и услугите в администра-
цията, най-логично бе по-
малко хора да поемат по-
вече функции и отговор-
ности и така да ограничим 
разходите за възнаграж-
дения. С тези си решения 
затрудних много някои от 
колегите, включих и себе 
си в групата на „наказа-
ните“. Рискувах в условия 
на пренапрежение да про-
пуснем някои важни сро-
кове, действия или задъл-
жения, но в крайна смет-
ка успяхме да се справим. 
Постигнахме относителна 
финансова стабилност и 
обезпечихме нормалната 
работа на общината. Всич-
ко това, разбира се, си има 
своята цена.

Вместо добрия теорети-
чен модел за организация 
на работния ден на успе-
шен ръководител, основа-
ващ се на правилно деле-
гиране на права и отговор-
ности в стройно работе-
ща структура, ще споделя 
опита си на човек, здраво 
стъпил на земята и съобра-
зяващ се с конкретните да-
дености и възможности на 
община и администрация.

Трудно ми е да опиша ра-
ботния си ден, защото най-
често той започва още в 

безсънната нощ. Премис-
лям варианти за решения, 
изпълнени и неизпълнени 
задачи. Отивам по-рано на 
работа, преглеждам реги-
оналния всекидневник и 
потъвам в проблемите и 
ангажиментите. За съжа-
ление, няма ден, в който 
да се движа стриктно по 
предварителния план. Ви-
наги ще се намерят хора 
и колеги със спешни за-
дачи и въпроси, на които 
да намерим заедно отго-
вор. Формално приемни-
ят ми ден е във вторник от 
15 до 17 часа, а на практи-
ка – всеки ден, от сутрин 
до здрач. Желанието ми да 
бъда маскимално инфор-
миран за всичко случващо 
се в общината, да просле-
дявам лично изпълнение-
то на възложените задачи 
усложнява доста работния 
ми ден, но ми дава увере-
ност при вземането на ре-
шения и поемането на от-
говорности. 

Да чета и подписвам до-
кументи, водейки разго-
вори с колеги и граждани, 
е обичайна практика.За 
това и времето отлита не-
усетно.

Най-често вечер пое-
мам към къщи с пълна 
чанта с документи, кои-
то се нуждаят от резо-
люция, анализ или ре-
дакция. Прибирайки се у 
дома /при скромния при-
нос към семейните дела, 
който имам/, разчитам на 
търпението и толерант-
ността на съпругата и 
близките.

Както виждате – инте-
ресно е да си кмет!

Какво бихте поже-
лали на всички 
наши съгражда-

ни?
Спокойно и доброна-

мерено отношение един 
към друг. Каквото е не-
обходимо и възможно ще 
постигнем заедно с труд, 
знания и умения
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За рождения си 
ден почерпиха:

Росен Николов, кмет 
на с. Оселна – 12 ноември

Емилия Гарванска, 
педагог-психолог – 13 
ноември

В следващите дни 
рожденици са:

Жанета Маринова, 
старши експерт в 
Общината – 15 ноември

Христо Найденов, 
бивш кмет на с. Горна 
Бешовица – 15 ноември

Мартин Динков, 
фотограф – 15 ноември

Петър Кръстев, 
краевед – 16 ноември

Светлана Мицева, 
директор „Устройство 
на територията“ в 
Общината – 16 ноември

Гергана Петрова, 
общински съветник – 19 
ноември

Пламен Русев, 
общественик – 19 
ноември

Каролина Кьолер, 
общински съветник – 19 
ноември

Венелин Кръстев, 
общински съветник – 21 
ноември

Павлинка Русева, 
ст. библиотекар в НЧ 
„Просвета-1925“ – 21 
ноември

Борис Вутов, бивш 
кмет на с. Очин дол – 26 
ноември

Елена Нанова – 
директор „Икономика, 
социални дейности и 
заетост“ в Общината – 
27 ноември

Богомилия Коцева, 
бивш кмет на с. Люти 
дол – 27 ноември

Прочетено в старите  
мездренски вестници:

„Хроника „ИК“
Колективът на детска градина „Зоя Космодемянская“ в Ме-

здра чествува тържествено патронния си празник. Да споде-
лят радостта на децата, бяха дошли аташето при посолство-
то на СССР в София Вячеслав Барвин, зам.-председателят 
на ОНС инж. Донка Кузманова, секретарят на ГК на БКП Сто-
ян Петров, родители, гости. Малките палавници с увлече-
ние изпълниха български и съветски песни, танци, стихове.

На 3 март – Деня на освобождението на България от Ос-
манско робство на тържествени пионерски сборове в райо-
на бяха приети новите чавдарчета.

На предстоящия XI конгрес на БКП бе посветен районни-
ят фестивал на художествената самодейност, състоял се на 
29 февруари в град Роман. Участвуваха 24 състава с общо 
1200 самодейци. 

Курс по напояване се проведе в Сухатче, Роман и Мездра.
Седмицата на пчеларството в окръга бе открита в Кунино 

с празник на дружество „Детелина“. Награден бе пчеларят-
ветеран Георги Бояджиев.“

Вестник „Искърска комуна“, бр. 5 /319/ от 6 март 
1976 г.

Интересно

Исторически дати:
15 ноември 1918 г. – за кмет на Мездра е избран Томо 

Петков /БЗНС/ от с. Боденец. Той кметува до 10 март 
1920 г.

Ноември-декември 1984 г. – в Градската художест-
вена галерия гостува изложба на Владимир Димитров 
– Майстора. Тя включва 45 творби от фонда на Кюстен-
дилската художествена галерия. Сред творбите са шест 
автопортрета на художника, три ескиза от композиция-
та „Целуване на ръка“ и картината „Молитва за дъжд“.

Ноември 1957 г. – Излиза бр.1 на вестник „Димитро-
вец“ – орган на заводските комитети на БКП и ДКМС и 
на управлението на ДММП „Г. Димитров“ – Елисейна. 
Той се списва от редакционен комитет с редактор Иван 
Владимиров. Тиражът е 1000-1400 броя. Към вестника 
периодично се издава литературно приложение „Къл-
нове“

21 ноември 1990 г. – Направена е първата копка за 
разширението на Районната болница в Мездра /сега 
МБАЛ/. Обектът е на обща стойност 3 830 000 лв.

22 ноември 1919 г.  – Народното събрание приема За-
кон за съдене и наказване на виновниците за национал-
ната катастрофа. 

23 ноември 1875 г. – Членовете на Гюргевския цен-
трален революционен комитет единодушно решават да 
се подготви и вдигне народно въстание в България. 

26 ноември 1970 г. – На път от София за Враца пър-
вият секретар на ЦК на БКП Тодор Живков посещава 
Мездра. Той е придружен от генералния секретар на ру-
мънската компартия Николае Чаушеску.

Децата на Община Мездра

Сиана Тодорова, 3 г.

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

ски вестник „Мездра XXI век“ за оставащите месеци от 2016 г., както и за цяла-
та 2017 г. 

Цените за абонамент са както следва:
За 6 месеца - 3,60 лв.
За 12 месеца - 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!

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

В първия брой на но-
восъздадения об-
щински вестник 

„Мездра XXI век“, кой-
то излезе от печат с дата 
1-15 май 2002 г., написах, 
че той е естествен продъл-
жител на излизалите в на-
шия град вестници „Ис-
кърски фаръ“, „Искър-
ска комуна“, и „Искър-
ски страници“. За голямо 
мое удовлетворение бях 
назначен от тогавашно-
то общинско ръководство 
за пръв редактор на вест-
ник „Мездра XXI век“. 
На тази отговорна длъж-
ност работих около 9 го-
дини и щях да работя най-
малко още толкова, защо-
то имах натрупан близо 
25-годишен професиона-
лен опит в престижния ок-
ръжен вестник „Отечест-
вен зов“ – Враца, централ-
ните „Народна младеж“ 
и „Континент“ и област-
ния ежедневник „Септем-
рийско дело“ – Михайлов-
град /дн. Монтана/, къде-
то бях отговорен секретар. 
За зла участ обаче постра-
дах със зрението и само 
за една нощ ослепях поч-
ти напълно. Пенсионирах 
се по инвалидност. Но за 
моя радост в България все 
още има големи специали-
сти-офталмолози, които 
след пет мъчителни опера-
ции успяха да ми въстано-
вят зрението почти на сто 
процента. 

Думата ми тук е за нещо 
по-различно. За онези 9 
години, през които бях ре-
дактор на общинския вест-
ник. Правя честен кръст, 
като ви казвам, че никой, 
ама никой не ми се е бър-
кал в работата. Никак-
ва цензура, никакво пред-
варително четене на ма-
териали, никаква крити-
ка след излизането на по-
редния брой. Нямаше ни-
какво вмешателство в по-
литиката на вестника от 
страна на ръководителите 
на Общината. Бях напъл-
но свободен и независим 
журналист. Бяха чудесни 
години. Хората ни имаха 
доверие и ние с Пенко Це-
нов /вечна му памет/ им от-
връщахме със същото. Но 
най-важното за нас беше и 
си оставаше доверието на 
читателите. Та нали всяко 
печатно издание се прави 

за тях!
Само 5 години измина-

ха от принудителното ми 
пенсиониране, но се ока-
за, че нещата днес са дру-
ги. Променили са се. По-
литическата картина е по-
различна...

Все пак ще допиша 
още няколко думи заради 
одумките към общинския 
вестник. Драги ми, госпо-
да, твърдите, че кметът ни 
разписва материалите за 
печат. Това е глупост. Пов-
тарям – това никога не е 
било. Нито при предиш-
ния кмет Иван Аспарухов, 
нито при сегашния Гена-
ди Събков. Колкото до ка-
чеството, до темите и съ-
държанието, до грешки-
те, които се допускат днес, 
разбира се, че има още как-
во да се желае. Стремежът 
ни обаче е да се върви към 
по-добро. Друг е въпро-
сът, че идеални и безгреш-
ни хора няма, а редактори-
те също са хора. Пък и про-
фесията им е такава, осо-
бено на вестникарите, че 
дори една пропусната за-
петайка се вижда от кило-
метри. Това не е нито ра-
дио, нито телевизия. За 
това нека за щяло и не-
щяло не правим от муха-
та слон. Нека не обобща-
ваме от последна инстан-
ция. Последната инстан-
ция са читателите. Нека 
бъдем по-толерантни едни 
към други. Опасно става, 
когато някой се изживя-
ва на безгрешен и вижда 
само грешките на другите. 

Като дописвам тези сър-
цеболни редове, се сетих 
да направя справка колко 
вестници и кои най-мно-
го се продават в Мездра. И 
къде сме ние? На коя по-
зиция е вестник „Мездра 
XXI век“? Защото се гово-
ри, че вестникът не се ку-
пува. Проучването, напра-
вено в четирите най-голе-
ми РЕП-а в града, показ-
ва следното: в ЖП гара-
та най-продаваният вест-
ник е „Телеграф“ – 50 броя 
дневно, „24 часа“ и „Труд“ 
обаче едва стигат 5-6 броя; 
до сградата на Общината 
– най-продаваният също 
е „Телеграф“ – 20-25 броя, 
„Галерия“ – 12-13 броя, а 
„24 часа“ и „Труд“ се впис-
ват с едва 1-2 продадени 
броя; при Геровите кар-
тината не е по-различ-

на. „Телеграф“ – 20 броя, 
„Галерия“ – 13, „24 часа“ 
и „Труд“ – по 2 продаде-
ни броя. Много по-малки 
са тези продажби на РЕП-
а в Поликлиниката. Що 
се отнася до врачанските 
вестници, положението е 
още по-лошо. В четири-
те РЕП-а „Конкурент“ се 
продава по 2-3 броя, а ос-
таналите: „Враца днес“, 
„Слово плюс“ и „Шанс“ 
– от 0 до 1 брой. Всички 
тези издания – централни 
и областни – почти нямат 
абонати.

Справката показва, че 
от общинския вестник се 
продават (осреднено) око-
ло 50-60 броя на тираж, то-
ест изравняваме се с най-
търсения - „Телеграф“. 
Към тези продавани брой-
ки не прибавяме нашите 
многобройни целогодиш-
ни абонати. За разпрос-
транението на общинския 
вестник резерви има, има 
какво още да се направи, 
но едно трябва да е ясно – 
хората нямат пари. С жъл-
тите си стотинки те пред-
почитат да си купят хляб, 
вместо вестник. За тази 
тъжна истина кой е вино-
вен? Пак ли ние, журнали-
стите? За това смехотвор-
ни приказки от рода на „ку-
пуват го само тези и тези, 
и то заради грешките“ са 
елементарно неуважител-
ни. И още нещо: доказа-
на с годините истина е, че 
един брой, на който и да е 
вестник, се чете минимум 
от двама, дори трима чове-
ка в семейството. Така че, 
като вземем предвид раз-
пространението на вест-
ник „Мездра XXI век“, чи-
тателите достигат към хи-
ляда. 

Послепис: Като открех-
нах част от кухнята на 
нашия вестник, не тряб-
ва да пропусна и темата 
колко човека трябва да 
го списват и какъв про-
фесионален опит тряб-
ва да притежават. Дано 
не прозвучи като заяж-
дане, но ще припомня, 
че през всичките години 
/след 1960 г./ мездренски-
те вестници са издавани 
от двама щатни и пълно-
ценни редактори /с едно 
изключение/ и най-мал-
ко още десетина грамот-
ни и хонорувани допи-
сници са им помагали...

Сърцеболно откровение

Вестникът и 
вестникарството

Частна обява
 
Продавам 90 м2 ателие-апартамент, 
Ботевград -център, 14 500 лева. 
Тел.: 0899 164904
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