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Мисъл на броя:
Пол Питърсън

Под мотото „Еднакви в многообразието“ ученици-
те от начален етап на обучение в СУ „Иван Вазов“ в 
Мездра се сдобиха с нови униформи. 110 деца от I до 
IV клас ще учат с тази нова придобивка.

Малчуганите видимо се радваха на нововъведение-
то, което ще носят всекидневно. Униформата включ-
ва два броя тениски – памучна и полиестерна, както и 
горнище от Polar® –  материя, предпазваща ги от сту-
дените температури.

Учителите на децата също ще носят този тип уни-
форма всекидневно, давайки пример на възпитани-
ците си. Част от финансирането на еднотипните еки-
пи идва от родителите на учениците, които с радост 
приемат единността в облеклото на своите деца.

Освен двата броя тениски и горнището от СУ „Иван 
Вазов“ информираха, че скоро тоалетите ще бъдат за-
вършени с монограм на училището.

Предстои изготвянето на униформи за учениците в 
прогимназиален и гимназиален етап, както и проек-
тиране на официална униформа, която ще се използ-
ва предимно по време на празници. 

Нови униформи 
в СУ “Иван Вазов”

„Хлябът и зрелищата винаги са вървели ръка за ръка. 
И не е само Римската империя. Днес обаче хлябът и зре-
лищата са причина и следствие. И по-лошо - някои из-
карват хляба си със зрелища!”

Работно заседание

Съгласно  Закона  за 
местното  самоу-
правление и местна-

та администрация на 24 но-
ември т.г се проведе редов-
ното заседание на Общин-
ски съвет – Мездра, ръково-
дено  от  председателя г-жа 
Яна Нинова. Планът за дне-
вен ред включваше 15 точ-
ки, но непосредвено пре-
ди заседанието бе разгледа-
на докладна записка от кме-
та на Общината инж. Гена-
ди Събков относно вътреш-
ни компенсирани промени 
в капиталовата програма на 
Общината. 

Общинските съветници 
дадоха своя положителен 
вот за промените в капита-
ловата програма със 17 гла-
са „За“ и 4 „Въздържал се“ 
от 21-членния състав на Об-
щинския съвет.

Общинските съветници 
одобриха споразумение по 
подадено проектно предло-
жение по процедура за пре-
доставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ BG-
05М9ОР001-2.005 „Ак-
тивно включване” на Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” 
2014 – 2020 година. 

Следващата докладна за-
писка, която местният пар-
ламент разгледа, бе относно 

удължаване срока за въста-
новяване с още една година 
на отпуснат безлихвен заем 
от централния бюджет. До-
кладната записка бе приета 
с пълно мнозинство от съ-
ветниците.

Последва разглеждане-
то на докладни записки от 
инж. Събков относно раз-
делно събиране на битови 
отпадъци;  допълнение на 
Наредба №1 за поддържане 
и опазване на обществения 
ред на територията на Об-
щината, свързана с превоз-
ните средства с жива тяга; 
докладна записка относно 
вземане на решение кме-
тът на Общината да подпи-
ше образец на запис на за-
повед по договор за предос-
тавяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по ОП „Ре-
гиони в растеж” 2014 – 2020 
, проект BG16RFOP001–8 
–003 -0023 – C01, РД – 02 – 
37-211/19.10.2016 г. „Пови-
шаване  на административ-
ния капацитет на служите-
лите на община Мездра във 
връзка с изпълнението на 
проекти за ЕЕ по Приори-
тетна ос 2 на ОПРР 2014-
2020”, които отново бяха 
приети с мнозинство.

Точка седма, осма и деве-
та в дневния ред на ноем-
врийското заседание на Об-

щинския съвет бяха доклад-
на записка от инж. Гена-
ди Събков относно взема-
не на решение да подпише 
образец на запис на заповед 
по договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансо-
ва помощ по ОП „Региони в 
растеж” 2014 – 2020 , проект 
BG16RFOP001-2.001-0108 
–C01, РД – 02 – 37-
220/24.10.2016 г. „Подобря-
ване на енергийната ефек-
тивност в многофамилни и 
една еднофамилна жилищ-
на сграда в гр.Мездра”, до-
кладна записка от инж. Съб-
ков относно вземане на ре-
шение да подпише образец 
на запис на заповед по дого-
вор за предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ по ОП „Региони в рас-
теж” 2014 – 2020 , проект 
BG16RFOP001-2.001-0182 
–C01, РД-02-37-
227/25.10.2016 г. „Енер-
гийно – ефиктивни мерки 
в многофамилни жилищ-
ни сгради в гр.Мездра” и 
докладна записка от кме-
та на община Мездра от-
носно вземане на решение 
да подпише образец на за-
пис на заповед по дого-
вор за предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ по ОП „Региони в раз-
теж” 2014 – 2020 по проект 

BG16RFOP001-2-001-0086 
–C01,РД -02-37-
133/21.09.2016 г. „Мерки 
за енергийна ефективност 
в многофамилни жилищни 
сгради в гр.Мездра”. Мест-
ният парламент подкрепи с 
пълно мнозинство точките. 

Съветниците подкрепи-
ха и докладните записки 
относно отдаване под наем 
на имоти от ОПФ на тех-
ните ползватели по реда 
на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ 
и относно разпорежда-
не с имот – частна общин-
ска собственост, УПИ І, 
пл.№210, кв.24 по ЗРП – 
ПУП на с.Боденец, одо-
брен със Заповед №276 от 
12.06.1992 г. на кмета на 
община Мездра за придо-
биване право на собстве-
ност от наследниците на 
лице, притежаващо соб-
ственост на законно по-
строена сграда.

Последва разглеждането 
на жалба от Виктория Ива-
нова Димитрова – управи-
тел на „ВИ ТРАНС – 2015” 
ЕООД и четири питания 
от групите на съветници 
от „БСП – Лява България“, 
Коалиция „Народен съюз“ 
и ПП „ГЕРБ“.

С това дневният ред на 
заседанието бе изчерпан и 
сесията бе закрита.

Общински съвет
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Със ЗАПОВЕД № РД-16-12/14.10.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картогра-
фия и кадастър (АГКК), обявена в Държавен вестник, бр.89/11.11.2016г. е открито производство по СЪЗ-
ДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ на територията на гр. Ме-
здра, ОБЩИНА МЕЗДРА.

Изпълнител на договора е РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД – гр.София, вписано в регистъра на правоспособ-
ните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № РД-15-56 от 02.07.2013 г.

КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ?

В ОТКРИТА ПРИЕМНА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите на адрес:
гр. Мездра, Център за обслужване на гражданите в Община Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, всеки 

работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в срок от 28.11.2016 г. до 22.12.2016 г. или НА ЕЛЕКТРОНЕН АД-
РЕС НА АГКК:  mezdra@cadastre.bg;

Документи могат да се предоставят и в деловодството на Службата по геодезия, картография и кадастър 
(СГКК) – гр. Враца на адрес: гр. Враца, бул. “Христо Ботев” №46, както и на място, по време на измер-
ванията.

НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА РАЗЛИЧНИ ОТ 
ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ МЕСТА!

КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР и чл.41 от Наредба 3 към ЗКИР всеки собственик е длъжен да предостави:

Копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижи-
ми имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, 
гаражи, магазини, офиси и др.);

Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на 
ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;

Копия от архитектурни проекти (разпределения на жилища) за сгради в режим на етажна собственост 
(при наличност);

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа 
за собственост;

Предоставените документи се обработват от администратори на лични данни и се подпечатват с печат: 
НЕВАЛИДНО, важи само за КККР.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГЕОДЕЗИЧЕСКОТО 
ЗАСНЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МЕЗДРА?

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за територия-
та на гр. Мездра ще се извършват в периода  22.11.2016 г. – 28.02.2016 г. по графици за геодезически зас-
немания на имоти и сгради, и изработване на схеми на самостоятелните обекти (гаражи, магазини, офи-
си и др.), които ще бъдат обявени в сградите на Община Мездра, на СГКК Враца и на електронни адреси: 
mezdra@cadastre.bg и rilain@abv.bg

Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен, след представяне на карта за легитимация от 
фирмата-изпълнител, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията на имотни-
те граници и сградите. В БЛОКОВЕТЕ и сградите етажна собственост ДОСТЪП СЕ ОСИГУРЯВА 
ЕДИНСТВЕНО ДО ОБЩИТЕ ЧАСТИ – с цел схематично отразяване на апартаменти и други самос-
тоятелни обекти по етажи. За извършване на тези дейности ни е необходимо Вашето съдействие!

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

    Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността 
на физически и юридически лица;

    Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предос-
тавят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

    След влизане в сила на кадастралната карта и регистри, установените в тях несъответствия, могат да се 
отстраняват по реда на ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на не-
изпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);

    Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – НЕ СЕ ДЪЛЖАТ НИКАКВИ 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ, както на изпълнителя, така и на възложителя;

    С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и регистър, гражда-
ните могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси”.

Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Враца, e-mail:vraca@cadastre.bg
Община МЕЗДРА, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” 27

РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД – тел. 0884718289, e-mail:rilain@abv.bg

Първата среща на инж. 
Събков бе с жителите на 
Брусен. В нея бе предста-
вена детайлна справка за 
извършеното в Мездра и в 
Общината, като се акцен-
тира върху делата, напра-
вени за селото.

Местният кмет Георги 
Николов също направи от-
чет за това, което е направе-
но в селото през изминала-
та една година. С помощта 
на спонсори, общински съ-
ветници и Общинската ад-
министрация са доставени 
котле, помпа и прахосму-
качка за детската градина, 
изградени са две футболни 
игрища и се модернизира 
техническата база в мест-
ното кметство.

Отчетната среща в Царе-
вец откри Маргарита Пет-
кова, кмет на селото. В из-
ложението си тя подчерта 
превръщането на Царевец 
в село за пример с действи-
ята, направени през изми-
налата една година от ман-
дата.

В обръщението си към 
жителите на селата инж. 
Събков заяви:

„Приех управлението на 
Общината в катастрофал-
но състояние, но с много 
труд и усилия успяхме да 
направим много. С наши 
сили и средства успяхме 
да положим 2650 кв.м ас-
фалтова настилка, прока-
рахме 2565 метра провод-
ници, вече сме собствени-
ци на багер, вишка, на още 
един сметоизвозен автомо-
бил, както и на един самос-
вал, на който са монтира-
ни дъска за снегопочист-

ване и устройство за раз-
пръскване на пясък и сол. 
За пръв път от 20 години се 
почистиха обстойно път-
ните банкети по основните 
пътни направления.

Успяхме да променим 
вида и начина на работа на 
хората в администрацията 
към жителите на Община-
та. Преместихме касата за 
данъци в Информацион-
ния център, за да не затруд-
няваме обслужването на 
трудноподвижни гражда-
ни.

Общината кандидатства 
с три проекта по Оператив-
на програма „Развитие на 
селските райони“, от които 
два са преминали първата 
пресявка. Ако бъдем одо-
брени, ще извършим ре-
конструкция на пътя Дър-
манци – Лик – Ослен Кри-
водол, както и ще напра-
вим реконструкция  на во-
допроводите в селата Бру-
сен, Долна Кремена, Зве-
рино и Моравица“.

Към кмета бяха зададе-
ни много въпроси, касае-
щи транспортната схема в 
Общината, ремонтиране-
то на улици, поставянето 
на ограничаващи скорост-
та на автомобилите съоръ-
жения, облагородяването и 
превръщането на площи в 
детски площадки.

Посещенията на инж. 
Събков ще продължат във 
всички населени места в 
Общината, а срещата в Ме-
здра ще се състои на 29-и 
ноември от 10 часа в голя-
мата заседателна зала на 
Общинската администра-
ция.

Кметът на Общината инж. Генади Събков 
проведе отчетни събрания в мездренските 
села Брусен, Царевец, Старо село, Боденец, 
Върбешница и Крапец.

Отчет за  
едногодишна 
дейност
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Съвместна работа между  
фондация BСаusе  
и Община Мездра
Доброволци 
от САП 
България 
помогнаха на 
възрастни 
хора от село 
Царевец.
В началото на ноември 

доброволци от САП Бъл-
гария подкрепиха иници-
ативата на Фонд „РодITе-
ли“ и помогнаха на въз-
растни хора от село Царе-
вец. Селото е с около 350 
жители, от които около 50 
са самотноживеещи. Слу-
жителите на компанията 
помагаха в дворната рабо-
та, почистваха около къ-
щите, сякоха дърва. 

Благодарим на страхот-
ните доброволци!

eCommera ще осигури 
лекарска грижа и домаш-
на помощ за възрастни 
хора в три села чрез Фонд 
„РодITели“.

Софтуерната компания 
eCommera ще „осинови” 
три обезлюдени села, в 
които са останали да жи-
веят предимно възрастни 
хора – Горна Бешовица, 
Кален и Цаконица в общи-
на Мездра. Общо населе-

нието на трите села е под 
380 души. Повече от 50% 
са възрастните хора.

Компанията ще дари 
близо 10 000 лв. за Фонд 
„РодITели“, администри-
ран от фондация BCause. 
Средствата ще се използ-
ват за безплатни специа-
лизирани медицински 
прегледи за възрастните 
хора там и за заплащане 
на работата на трима до-
машни помощници, които 
да им помагат през зимни-
те месеци.

Дарените от компанията 
средства позволиха нае-
мането на трима домашни 
помощници още от 1 но-
ември – по един за Горна 
Бешовица, Кален и Цако-
ница. В следващите теж-
ки зимни месеци те ще 
посещават редовно въз-
растните хора в трите села 
и ще им помагат с какво-
то е нужно – с пазаруване, 
дворна работа, цепене и 
редене на дърва или прос-
то с добра дума.

През пролетта в села-
та ще се проведат и без-
платни медицински пре-
гледи. Защото, въпреки, 
че в повечето населени 
места има здравна грижа, 
много често хората от из-
олираните села нямат ре-

ална възможност да стиг-
нат до лекарите, от кои-
то имат нужда – липсват 
направления, средства за 
транспорт, информация 
къде има специалисти… 
Вече от две години фонда-
ция BCause, която админи-
стрира Фонд „РодITели“, 
организира безплатни ме-
дицински прегледи в села 
от Северозападна Бълга-
рия, които показаха, че го-
ляма част от хората там не 
са посещавали специали-
сти 20 и повече години. 
Лекарските екипи се със-
тавят след консултация с 
местната администрация 
и личните лекари за най-
разпространените здра-
вословни проблеми в ра-
йона и в тях най-често се 
включват кардиолози, ен-
докринолози, уролози, не-
вролози, ортопеди и очни 
лекари.

eCommera e един от 
инициаторите на Фонд 
„РодITели“, чрез които ИТ 
компании и техните слу-
жители обединяват ресур-
си, време и усилия, за да 
помогнат на възрастните 
хора в отдалечени и обез-
людени села. Служители-
те на eCommera даряват за 
здравни прегледи на въз-
растни хора от изолирани 

региони вече от 2 години.
Анюта, Цветелина и Ма-

риана са домашни помощ-
ници, които от 1 ноември 
се грижат за възрастни-
те хора от селата Цакони-
ца, Кален и Горна Бешо-
вица. Средствата за тях са 
осигурени от eCommera 
като част от ангажимен-
та им да подкрепят фонд 
РодITели. Трите жени се 
грижат за над 30 възраст-
ни хора – палят печки, це-
пят дърва, пазаруват им. 
Най-голямата радост на 
възрастните хора обаче 
е това, че има кой да им 
отвори вратата, с кого да 
поприказват в студените 
и тъмни дни в края на ес-
ента. 

„Седни, седни, остави 
дървата, само ми попри-
казвай малко. Къде беше, 
кого видя…” - казва въз-
растна жена на една от до-
машните помощници. 

Цаконица, Кален и Гор-
на Бешовица са малки 
села – общо население-
то им е под 250 жители. 
Няма аптека, няма лекар 
– за тези услуги се ходи в 
общинския център – Ме-
здра. 

Домашните помощни-
ци ще се грижат за въз-
растните хора до април.

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ /ОЦСУД/ - 

МЕЗДРА
В ОЦСУД - Мездра работи „Бюро за социални услу-

ги”, където всеки е добре дошъл да потърси помощ, съ-
вет, насока и решение на определен социален проблем. 
Екипът е компетентен, отношението е индивидуално, 
мило и любезно.

Бюрото за социални услуги извършва следните дей-
ности:

-Предоставя социални услуги на семейства с деца, 
инвалиди и възрастни хора, нуждаещи се от консулта-
ции по проблеми, свързани със социалното подпома-
гане;

- Социална работа със семейства с непълнолетни 
деца;

- Разпределяне на хуманитарни помощи;
- Провеждане на социални анкети;
- Консултации и съдействие за намиране на работа за 

гледане на болни и възрастни хора;
- Създаване на връзки с граждани, търсещи битови 

услуги – цепене на дърва, почистване на комини, ел. и 
ВиК услуги;

- Регистър на търсещи квартира и на желаещите да 
предоставят.

Ние сме тук, за да ви насочим, подкрепим и по-
могнем. Заповядайте в стая 113 на Социал-
ния комплекс / АПК/,             ул. „Иван Вазов” №2;  
телефон 0910/93354

Национално състезание за характерни, класически и съ-
временни танци се проведе в тридневен маратон в Дими-
тровград.

Това е единадесети подред танцов конкурс „България 
танцува“, като в  него се включиха участници от над 15 гра-
да. Формацията за хип-хоп танци „Keep it real“ от Мездра, 
ръководена от Елеонора Бутакова участва в третия ден на 
танцовия конкурс в категория „Съвременни танци“ с три 
отбора - група 3-5 клас, 5-8 и 9-12 клас. 

Първата танцова група се класира на второ място от десет 
отбора. Във втората възрастова група мездренчани грабна-
ха първо място в конкуренция с 12 отбора. В третата въз-
растова категория групата зае четвърто място в битка с 15 
отбора. 

Елеонора Бутакова бе отличена с диплом от хореогра-
фа на отбор „Галаксико“, Димитровград Тихомир Митев и 
от кмета на общината Иво Димов за най-оригинално сце-
нично присъствие при  цялостното представяне на децата 
от Мездра.

Престижни  
награди
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За рождения си 
ден почерпиха: 

Димитър Петров /
Mишо/, общественик – 
17 ноември;

Явор Хайтов, зам.-
председател на 43-тото 
Народно събрание – 22 
ноември;

Слави Петрински, 
общественик – 26 
ноември;

В следващите 
дни рожденици са: 

Наталия Христова, 
общински съветник – 
30 ноември;

Д-р Илияна 
Михайлова, управител 
на МБАЛ – Мездра –  
11 декември;

В л а д и м и р 
Джаферски, писател 
и общественик –  
12 декември;

Румен Тодоров, 
общественик –  
12 декември;

Яна Нинова, 
п р е д с е д а т е л 
на Общински 
съвет – Мездра –  
13 декември;

Иван Иванчев, 
директор на ОУ 
„Христо Ботев“ –  
14 декември;

Инж. Стефчо 
С и м е о н о в , 
общественик – 16 
декември;

Прочетено в старите  
мездренски вестници:

„Вестник ще има!
Нашият издадел ОбНС преведе в сметката на вест-

ника 40 000 лева. С тази сума на практика се решава 
частично въпросът за издръжката на изданието, но та-
кива са възможностите на този етап на издателя...

И така – ВЕСТНИК ЩЕ ИМА!
За да достига до вашите домове обективна, макси-

мално точна и интересна информация през годината, 
за вас ще работят двама професионални журнали-
сти, един репортер, шест нещатни кореспонденти от 
Общината и осем постоянни сътрудници от страната. 
Разчитаме и на вашата активност. Само заедно можем 
да направим вестника търсен и четен. 

Нека си пожелаем здраве и добър шанс през тази 
година!“

Вестник „Искърски страници, бр. 1 от 11 февру-
ари 1991 г.

Интересно

Исторически дати:
2 декември 1928 г. – По инициатива на врачанския ок-

ръжен читалищен съюз /ВОЧС/ сказки в Мездра изнасят 
проф. Михаил Арнаудов на тема „Нашата народна пе-
сен“, критикът Цветан Минков, председателят на ВОЧС 
Найчо Анков, окръжният училищен инспектор Цветко 
Петков и агрономът Н. Монков;

1989 – В Долна Кремена са открити паметни плочи на 
руските освободители, преминали през селото на 8 но-
ември /по стар стил/ 1877 г., на Ботевия четник Никола 
Велчев, родом от Кремена и на оръжейника на селска-
та чета М. Антов, убит през юни 1876 г. Възстановена е 
и паметната плоча на загиналите долнокременчани във 
войните 1912-1913 г. и 1915-1918 г.

3 декември /по стар стил/ 1898 г. – С Указ №264 на 
Княз Фердинанд е създадена Община Мездра, в която 
влизат селата Боденец, Брусен, Крета и Мездра. Указът 
е обнародван в бр. 270 на „Държавен вестник“ от 11-и 
/23-и по нов стил/ декември същата година. 

6 декември 1913 г. – В Мездра е открита Агенция на 
Българската народна банка /БНБ/

7 декември 1806 г. – Излиза първата новобългарска 
печатна книга - „Неделник“ от Софроний Врачански.

8 декември 1970 г. – В Мездра е учреден Клуб на дей-
ците на културата /КДК/ с председател художникът Лю-
бомир Минковски и секретар журналистът Владимир 
Джаферски. Първата проява, организирана от Клуба, 
е на 22 декември същата година, когато на литератур-
ния кръжок в Руската гимназия гостува писателят Най-
ден Вълчев.

Децата на Община Мездра

Йоан Луканов, 6 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!

ИВАН КАРАДЖИЛСКИ, 
ОБЩЕСТВЕНИК

Началото на негативния 
процес на разпад на държав-
ността и на българското об-
щество бе поставено от упра-
влението на Съюза на демо-
кратичните сили /1997-2001 
г./ по време на президента 
Желю Желев и на министър-
председателите Филип Ди-
митров и Иван Костов. Под 
тяхно ръководство само за 
2-3 години /под диктовката на 
новия Голям брат отвъд оке-
ана/ бяха ликвидирани огро-
мните за нашата страна про-
изводствени мощности. Под 
формата на преструктурира-
не на държавната и коопера-
тивната собственост бе из-
вършена такава криминална 
приватизация, чрез която без-
контролно бяха ликвидирани 
2 234 промишлени предприя-
тия и 3 400 земеделски коопе-
рации. Този процес продъл-
жи през целия период на пре-
хода с цел, каквото е остана-
ло все още държавно, да бъде 
приватизирано или продаде-
но, за да се обогатят опреде-
лени личности и групировки. 

Всичко, което наблюдава-
ме днес, е следствие на тези 
престъпни действия, които 
съзнателно и целенасочено 
превърнаха нашата страна от 
една просперираща сред три-
десетте най-развити държави 
в света в най-бедната в Евро-
па и света. 

Вече 27 години от началото 
на прехода и 10 години след 
приемането ни в Европей-
ския съюз, в нито един сек-
тор от нашия обществен жи-
вот не се наблюдава процес на 
подобрение. Точно обратното 
– с всеки изминал ден неща-
та стават по-зле. Най-тежко 
е състоянието на икономика-
та. В резултат на всичко това 
населението на България на-
маля с около 2 милиона и вся-
ка година губи по още 60-70 
хиляди души. Над 2 милиона 
намериха спасение в чужди 
държави. В страната се наста-
ни масова бедност. Официал-
ната статистика показва, че 80 
процента от народа ни живее 
на границата на бедността, а 
40% от него – в незапомнена 
мизерия. Най-силният инди-
катор за изчезването на Бъл-
гария в обозримо бъдеще е 
демографската криза, която 
продължава да се задълбоча-
ва. В тези условия бяха про-
ведени президентските избо-
ри и референдумът, иниции-
ран от екипа на шоумена Сла-
ви Трифонов. Резултатът от 
тези избори категорично по-
казва, че народът се събужда 
и не желае повече да има на-
ционални предатели на власт, 
които са загърбили народни-
те интереси и служат на чуж-
ди. Ненавижда политическа-
та арогантност, която ни за-
лива всеки ден и ни уверява, 
че ние, българите, живеем все 

по-добре, че нашата страна е 
остров на стабилност. 

Това закъсняло събуждане 
на българите е и надеждата, 
че България може да бъде спа-
сена от изчезване, че наша-
та природно надарена стра-
на отново може да стане до-
бро място за живот и хиляди-
те, които са в чужбина, меж-
ду които едни от най-добри-
те специалисти – лекари, учи-
тели, инженерно-технически 
кадри, ще се върнат и ще по-
могнат отново да се замогне 
родината им. Но това е само 
началото. Предстоят ни още 
много тежки битки. Този бе-
ден и отчаян народ вече е ре-
шен да поправи стореното 
и да вземе съдбата си в свои 
ръце. Новият президент ни 
увери, че в битката ще бъдем 
заедно и той ще бъде най-от-
пред. Ще допуснем ли да ос-
тане сам?

Време е да си върнем дър-
жавата, а тя да създаде пред-
поставки за развитие на ико-
номиката и в трите и форми на 
собственост – държавна, коо-
перативна и частна. Има ли 
икономика, няма да има без-
работни, ще има доходи, по-
добри заплати и пенсии. А 
най-заинтересовани от това 
са младите хора, защото тя-
хно е бъдещето. Време е наро-
дът да потърси сметка на тези, 
които ни докараха до този хал. 
Народе, ти си на ход. Да спа-
сим България!

Тема за размисъл
Да спасим България!

Частна обява 
Продавам 90 м2 ателие-апартамент, 

Ботевград -център, 14 500 лева. 
Тел.: 0899 164904

Разгромяваща победа на ген. Румен Радев в Мездра
Със 71,02% /7135/ гла-

са ген. Румен Радев спече-
ли президентските избори 
в Община Мездра. Опонен-
тът му във ІІ тур на прези-
дентските избори  през 2016 
г., най-популярният политик 
и най-медийната личност на 
ГЕРБ, Цецка Цачева полу-
чи 28,98%/ 2912/ гласа. Об-
щина Мездра е трета по ре-
зултат след Община Хайре-
дин - 73,78% за ген. Радев и  
23,47% за Ц.Цачева  и  Ми-
зия съответно 72,03%  на  
24,94%.

Спрямо предишните  пре-
зидентски избори, кандида-
та на БСП спечели общо 3 
пъти повече гласове.  През 
2011г. за Ивайло Калфин 
гласуваха 2252 гласоподава-
тели, което ни изравняваше  
с кандидата на ГЕРБ – Росен  
Плевнелиев.

Има ли основание за ра-
дост и гордост БСП от тази 
победа? Има, защото тази 
победа дойде след пореди-
ца от загуби  и след ежеднев-
ни внушения за непобеди-
мостта на ГЕРБ и за незаме-
нимостта на Бойко Борисов.

Защото този резултат бе 

постигнат въпреки впряга-
нето в предизборната кам-
пания  на самия лидер на 
ГЕРБ и залагане на съдба-
та на правителството на из-
борните резултати, въпреки 
заплахите за настъпване на 
хаос и на международни по-
литически и  финансови из-
олации на България, на зака-
ните, на всяване на страх под 
различни форми. Но този 
път  тези инструменти в ръ-
цете на министрите, депута-
тите и чиновниците  на ГЕРБ 
не подействаха. Български-
те избиратели надмогнаха 
страха и изразиха по катего-
ричен начин желанието си 
за  промяна в президентска-
та институция, за промяна в 
управлението  на държавата.

Народът подкрепи нашата 
кандидатура на президент-
ската  двойка ген. Румен Ра-
дев и Илияна Йотова.

Техните послания стигна-
ха до стотици хора, до мал-
ки и големи населени места, 
стигнаха до сърцата на бъл-
гарските избиратели.

Ние, от общинската орга-
низация на БСП Мездра, сме 
доволни и горди, че подкре-

пихме тези достойни бълга-
ри, че направихме позитив-
на кампания, срещнахме се 
с наши съграждани в почти 
всички населени места. 

Доволни сме, че за първи 
път в предизборна кампания 
усетихме толкова сърдеч-
ност и разбиране в нашите 
избиратели, че по човешки 
и в диалог предавахме пос-
ланията на ген. Румен Радев 
и Илияна Йотова и търси-
хме решения на проблеми-
те на нашите съграждани. 
Благодарим на всички изби-
ратели, благодарим на всич-
ки, които гласувахте и напра-
вихте възможен този изклю-
чителен резултат в Община 
Мездра.

Благодарим Ви за значи-
телния принос  в победа-
та на ген. Румен Радев. За-
едно с Вас започнахме про-
мяната, промяна за доброто 
на България. Ние от БСП ще 
направим всичко възможно 
да променим  България. Да 
я превърнем просперираща, 
суверенна и възходяща евро-
пейска страна. Продължава-
ме заедно, за доброто на Бъл-
гария.

Платено съобщение
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