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18 творби са предста-
вени за участие в кон-
курса, обявен от Народ-
но читалище „Просве-
та 1925“-Мездра в памет 
на Георги Тодоров - дъл-
гогодишен преподавател 
по български език и ли-
тература, културен деец, 
краевед, общественик и 
писател. 

Конкурсът е анони-
мен и се провежда в три 
раздела - проза, поезия 
и краеведство. Право на 
участие имат автори, на-
вършили 18 години, с 
непубликувани творби - 
разкази, стихотворения 
и краеведски материали 
не по-дълги от 3 страни-
ци.

Творбите ще бъдат 
оценени от жури, ръко-
водено от председателя 
на градското читалище 
Валентин Вълчев. Отчи-
тането ще бъде извърше-
но на 26 април, от 17.00 
часа. В трите раздела ще 
бъде връчена по една па-
рична награда, а на всич-
ки участници - грамоти.

Литературен 
конкурс

ОТЗИВ

Д-Р ГЕРГО ЦОНКОВ
„СПОМЕН ЗА ВЯРА-

ТА НА ЗАБРАВЕНИТЕ“ 
е заглавието на книгата, 
която неотдавна бе отпе-
чата в БГ „Принт“ ООД, 
Враца. Тя е съставена в 
основната си част от спо-
мени на антифашиста от 
с. Цаконица Къто Петков 
Данов – Джондера, почи-
нал в далечната 1987 г.

      Кои са забравените и 
каква е била тяхната вяра 
се питаме с повишен ин-
терес и бързаме час по-
скоро да прочетем книга-
та, която веднага ни впе-
чатлява  с  изобразените  
повяхнали червени мако-
ве на челната корица За „Забравените” научаваме от главния 
герой на книгата Къто Петков Данов – Джондера. В записките 
си той разказва честно, конкретно и обективно за свои съвре-
менници, приятели и съратници. Те, което е  характерно въоб-
ще за съселяните му, са работливи, доблестни, образец на ро-
долюбие и хуманизъм, Тези им качества особено ярко се про-
явяват  в отношението и поведението им към последвалите съ-
бития в навечерието и по време на най-жестоката, опустоши-
телна и  кръвопролитна  война - Втората световна, когато пъл-
чищата на Хитлер нахлуват вероломно в  Съветския съюз . 
България , която е съюзник на Германия , на практика е окупи-
рана от нея. На безценица се изнасят родните селскостопан-
ски продукти, животинското и птиче месо и други жизнено 
необходими местни стоки. Цените скачат главоломно Населе-
нието изнемогва. От единични случаи недоволството в стра-
ната придобива масов характер Бедното село Цаконица , кое-
то е известно със своя буден, непокорен и революционен дух 
, се включва без колебание във всенародната съпротива сре-
щу монархофашистката власт. Озлобената полиция предпри-
ема незабавно преследване на народните борци: масови арес-
ти, затвор , издаване на смъртни присъди,  убийства без съд и 
присъда, опожаряване  домовете на ятаци и партизани Жерт-
ва на жестокия и безмилостен фашистки терор стават не само  
заловените нелегални , ятаци и партизани , но и техните близ-
ки .Не биват пощадени дори невръстни деца , болни и немощ-
ни възрастни мъже и жени. А вярата на „забравените” неустра-
шимите борци , които жертват не само своя живот, но и живота 
на членовете на своите семейства и близки, се изразява в това, 
че може  да бъде свалено продажното правителство и да бъде 
установено народнодемократично.

Днес това се отрича от всезнайковците. Участниците в Съ-
противата се наричат с какви ли не обидни епитети, а се „забра-
вя“ за отрязаните партизански глави, за разстреляните ни по-
ети, за удушените интелигенти, за изгорелите яташки къщи... 
Преиначава се историческата истина. Гледа се само едната 
страна на медала, а другата, ако има как трябва да се изтрие... 
Е, то бива лицемерие, ама нашето край няма, както нямат край 
и предателствата. 

Колкото до книгата на Къто Петков Данов, лично аз препо-
ръчвам на онези, които обичат родината си, да я прочетат. Тя 
съдържа една неподправена реалност. Спомените на този чо-
век по един простичък начин отразяват кое как е било в пери-
ода 1941 - 1944 г., за който толкова нелепости се изрекоха. И 
най-накрая ще спомена, че за да се събере и отпечата тази кни-
га заслугата е на цакончанина Христо Музийски. За него ще 
прочетете редове на последните ѝ страници. но нека още тук 
и сега му изкажем заслужени благодарности за стореното до-
бро и патриотично дело.

Истината срещу лъжата
ИСТОРИЧЕСКИ 

ДАТИ:
15 април 1865 г. – 

Убит американският 
президент Ейбрахам 
Линкълн.

17 април 1821 – Ро-
ден Георги С. Раков-
ски, български рево-
люционер.

18 април – Между-
народен ден за опаз-
ване паметниците на 
културата.

22 април 1915 г. – 
Загинал Яне Сандан-
ски, български рево-
люционер, борец за 
освобождението на 
Македония.

1945 г. – Освободе-
ни затворниците от 
фашисткия концла-
гер „Заксенхаусен“ 
край Берлин.

24 април 1877 г. – 
Начало на Руско-тур-
ската освободителна 
за България война.

ДЕЦАТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

АДЕЛИНА, 10 Г.

Община Мездра обявява дарителска кампания за ре-
монт и реставрация на военния паметник в града. 

Монументът, започна да се руши едва няколко години 
след неговото финализиране. Паметникът на загинали-
те във войните „Св. Георги Победоносец“ в Мездра, про-
ектиран от Любомир Добрев и издигнат през 2007 годи-
на, в момента се ремонтира основно. Всички плочи от 
черен гранит, с които бе облепен, бяха демонтирани. Ре-
монтът се прави, защото през последните месеци част от 
тях започнаха да падат и носят риск за преминаващите. 
Според специалистите причината за това е проникване-
то на вода между плочите и бетоновата конструкция на 
паметника.

Дарителска кампания

Названието на изложбата 
„Флорални мотиви” на 

нашата съгражданка Светла 
Дамяновска подсеща, че кар-
тините, които можете да раз-
гледате в Библиотеката на НЧ 
”Просвета-1925“ - Мездра, са 
посветени на растителнос-
тта, а наближаващият праз-
ник Цветница е най-подходя-
щият повод за откриването 
на такава експозиция. Свет-
ла Дамяновска отдавна рабо-
ти в областта на живописвана-
та пластика, но тази изложба 
не просто пресъздава красо-
тата на изобразяваните обек-
ти, а показва истински херба-
ризирани растения,  вписани в 
картините. Успешното вграж-
дане на стебла, листа, цветове, 
пъпки и тяхното последващо 
живописване е било истинско 
предизвикателство за автор-
ката. В резултат се е получил 
един голям букет от 27 мал-
ки картини. Малките разме-
ри на произведенията са пре-
допределени от „камерна-
та зала” (Читалнята на биб-
лиотеката), която позволява 
само камерни експозиции. 
Картините са почти сувени-
рен формат, но за част от тях 
това е обусловено и от мал-

ките естествени размери на 
използваните растения. 

„Малка част от картините 
са рисувани през втората по-
ловина на 2015 г., повечето – 
в първите месеци на 2016 г. 
Тяхното създаване ме кара-
ше да забравя зимата и да се 
пренеса мислено в други го-
дишни времена.” – споделя 

авторката. И се обръща 
към всички нас: „Каня 
ценителите на изобра-
зителното изкуство от 
града и региона в моята 
пъстра българска гради-
на!” 

Изложбата е на ваше 
разположение до 9 май 
2016 г.  

САМОСТОЯТЕЛНА  
ИЗЛОЖБА 

Стъпки към по-осезателно  
присъствие
Общият обем на приходите  
за м.г. е за над 1 милион лева.

Обществено-ико-
номическите от-
ношения недву-

смислено доказват, че ко-
оперативният модел, ба-
зиран на  специфичните 
си принципи, е една спо-
лучлива форма на соб-
ственост и управление, 
спомага за подобряване 
и улеснява живота на хо-
рата. Успешно се спра-
вя с решаването на ня-
кои социални проблеми, 
част от които не са в при-
оритетите дори на дър-
жавата и нейните инсти-
туции.

През изтеклата 2015 
година ПК „Труд“ – Ме-
здра навърши 108 годи-
ни и това е стимул за ко-
лектива да гради и рабо-
ти в най-стария, дейст-
ващ икономически су-

бект в Общината. Стопанис-
ва 11 търговски обекта – сме-
сени магазини в 10 села, а от 
септември м.г. КООП мага-
зин в Мездра. 5 обекта са в се-
лата. На територията на Об-
щината действат още две ко-
операции, членуващи в КС – 
Враца – „Балкан“, с. Звери-
но и „Медна“, с. Елисейна. 
С „Медна“ са правени първи 
стъпки за обединение, но не-
щата не са финализирани по 
ред причини.

Миналата година е изпъл-
нена изцяло с търговска дей-
ност, като не се изключва 
билкосъбирането и изварява-
нето на ракия в единствения 
действащ казан в Боденец, 
чийто обеми са малки. Фа-
ктът, че няма производство 
повдига значително отговор-
ностите и дава допълнителен 
стимул за работа на заетите в 

ПК „Труд“, за да не допуснат 
срив в приходите.

Вследствие обезлюдяване-
то на селата основни клиенти 
са хора на пенсионна възраст 
и месечните обороти, които 
се отчитат, следват графика 
на получаване на пенсиите. 
За съжаление през последни-
те години хората са принуде-
ни да живеят в недоимък и да 

търсят „вересията“ като на-
чин на оцеляване. Пазарува-
нето на „вересия“ не е разре-
шено, но е ясно, че се правят 
компромиси, а повечето хора 
знаят това и се разплащат на-
време. Разбира се, има и из-
ключения и това понякога на-
лага да се търсят вземанията 
по съдебен ред.

Продължава на стр.2

Грижа  за  децата стр. 3

Нови мерки  за бездомните кучета стр. 3
Поздрави  за  празника стр. 2

В  броя  четете:

Община Мездра
3100, Мездра, ул. „Христо Ботев” 27, тел.: 0910 / 92 116; 0910 / 92 321

e-mail: mezdra@mail.bg, http://mezdra.bg

5% OТСТЪПКА 5%
Уважаеми съграждани, 

   Тече срока за плащане на местни данъци и такси. Възползвайте се от въз-
можността да заплатите: 

   1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: 
Първа вноска до 30 юни; втора вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка от 5% 

   2.Дaнък върху превозните средства:
Първа вноска до 30 юни; втора вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок  до 30 април се прави отстъпка от 5%

  Отдел “Местни данъци и такси”
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2Животът 7Хумор и забава

По случай 7 април – 
Деня на здравния 
работник, Кметът 

на Общината инж. Генади 
Събков, както и предста-
вители на Общинската ад-
министрация уважиха неу-
морния труд на здравните 
работници в МБАЛ – Ме-
здра, спешния център и об-
щопрактикуващите лекари 
в града.

Инж. Събков поднесе бу-
кет с цветя на всички лека-
ри, фелдшери, медицински 
сестри и здравни работни-
ци, които бяха на смяна, 
дори и на професионалния 
им празник. Всички оста-
наха очаровани от неочак-

Поздрави за празника
ваната визита на кмета.

Обиколката из кабинети-
те и отделенията продъл-
жи и в сградата на полик-
линиката, където д-р Баев и 
д-р Анков се представиха и 
като хора на изящните изку-
ства – дървопластика и жи-
вопис. На специално подре-
дена за целта изложба във 
фоайето на поликлинично-
то отделение докторите по-
казаха страстта си към из-
куствата. Инж. Стефчо Си-
меонов и синът му инж. 
Петър Симеонов показа-
ха колекцията си от пощен-
ски марки, а Кото Умарски 
представи богата колекция 
от значки.

Продължение от стр. 2
Магазините на коопера-

цията поемат и социални 
функции, явяват се на мо-
менти и като единственото 
културно средище в мал-
ките села.

През годината е продъл-
жил прегледът на член-
ството и безплатната под-
мяна на старите членски 
книжки с нови. В селата 
материално-отговорните 
лица са били ангажирани 
с подмяната на книжките 
и прехвърлянето на член-
ството от починали члено-
ве на наследници. Прие-
мани са молби за прекра-
тяване на членството и 
молби на желаещи да ста-
нат членове. Оценката е, 
че се е достигнало ниво 
на реалност, което отра-
зява действителното по-
ложение на член-коопера-
торския състав, за което 
съществено са помогнали 

Стъпки към...
кметовете и кметските на-
местници по селата. През 
изминалата година са от-
писани с молба или пора-
ди смърт 46 член-коопера-
тори, новопостъпили или 
с възстановено членстово 
са 7, а общо редовни спо-
ред устава са 601 чове-
ка с дялов капитал от 120 
000 лева. Средният размер 
на дяловата вноска е око-
ло 200 лева, което е близо 
с 12 лева на човек повече, 
отколкото предходния пе-
риод. На напусналите или 
на редовни член-коопера-
тори са изплатени близо 22 
000 лева от дялови вноски. 
С тях сумата за последни-
те пет години изплатен дя-
лов капитал наближава 
119 000 лв. 

Както и преди главното 
внимание на Управител-
ния съвет е насочено:

- На първо място – 
към стопанската дейност и 

търсене на пътища за раз-
витие и повишаване ефек-
тивността от работата, усъ-
вършенстван е моделът на 
търговската дейност в но-
вооткрития КООП обект 
в Мездра чрез изгражда-
не на нова териториално-
изчислителна система и 
включването ѝ в Единна-
та териториално-изчисли-
телна система на ЦКС;

- На второ място 
– усилията са насочвани 
към осигуряване на собст-
вени и привлечени сред-
ства, за да се отговори на 
високите изисквания, кои-
то ежедневно се поставят 
от европейските търгов-
ски практики, новото зако-
нодателство и желанието 
да се продължи започнато-
то преструктуриране;

- На трето място – 
важността и значението 
на човешкия фактор, визи-
райки както член-коопера-
торите, така и работещите 
в кооперацията. 

Общият обем  на прихо-
дите, който кооперация-
та реализира за 2015 годи-
на е 1 150 000 лв. Резулта-
тите в основната дейност – 
търговията, е повече от на-
сърчителна. В търговската 
мрежа е реализиран стоко-
оборот от 1 081 000 лв. с 
ДДС, а относителният дял 
на стоките от Единния ко-
оперативен пазар е 291 000 
лв. или близо 27 процента.

Твърде успешен е стар-
тът на новия КООП супер-
маркет. Макар и с непъл-
на година на работа, обек-
тът приключва с 400 000 
лв. реализиран стокообо-
рот. Първоначално той е 
експлоатиран при заваре-
но положение на интери-
ора, но от края на месец 
септември вече е част от 

КООП търговски обекти с 
доказано име и постоянна 
клиентела. Перспективен 
е и поради факта, че със 
сравнително малко сред-
ства кооперацията придо-
би и съседния търговски 
обект, който отдаде под 
наем на фирма за бяла тех-
ника. Помещението може 
успешно да се присъеди-
ни към супермаркета, но 
се нуждае от ремонт и до-
оборудване в стил КООП, 
за което ще се разчита и 
на ЦКС за проектиране и 
частично финансиране. С 
две думи това трябва да е 
флагманът на търговията 
на дребно, за да продължа-
ва да се прави добра обра-
щаемост на стоките на ме-
сечна база. В бизнес плана 
за тази година е предвиден 
за преустройство още един 
обект, но кой ще бъде – до-
пълнително ще се реши съ-
образно финансовите въз-
можности.

Ръководството на коопе-
рацията прави всичко не-
обходимо за реализиране 
Концепцията на ЦКС за 
усъвършенстване на тър-
говската дейност и утвър-
ждаване на Единния коо-
перативен пазар, като се 
ръководи от общите ико-
номически принципи за 
търсенето и предлагането. 
Голяма помощ за изготвя-
нето на проектите  и осигу-
ряване на средства се оказ-
ва от ЦКС – София и КС – 
Враца.

За да се изпълни предви-
деният разчет от 1 милион 
лева без ДДС, са набеляза-
ни мерки в няколко направ-
ления: ще се подготви още 
един обект от търговската 
верига КООП; ще се опти-
мизира системата за раз-
нообразяване асортимен-

та на стоките и начи-
ните на доставка; по-
голямо внимание ще се 
обърне на рекламата и 
празничната търговия; 
ще се направи опит да 
се осигурят средства 
за ремонт и обновле-
ние на част от обекти-
те и за привеждането 
им в още по-добър вид; 
ще се контролира под-
държането на образцо-
ва хигиена и порядък в 
тях и около тях. 

Основание за оптими-
зъм дава и фактът, че за 
първи път от три годи-
ни ПК „Труд“ приключ-
ва годината със счето-
водна печалба. А това 
допълнително мотиви-
ра за усърдна работа и 
намиране на пътища за 
осигуряване на финан-
сов ресурс, за да про-
дължат реформите. Пе-
чалбата ще бъде час-
тично преобразувана 
съгласно устава и зако-
ните.

Безспорно е, че колек-
тивът приема присърце 
грижата и желанието за 
утвърждаване и все по-
осезателно присъствие 
на своите магазини в 
пазара на стоки на дреб-
но, както по селата, така 
и в града. Постигане-
то на добри финансови 
показатели ще позволи 
завръщането и в някои 
специфични дейности – 
изкупуването на билки, 
търговия на едро, дист-
рибуция и логистика, а 
защо не и външнотър-
говски операции…

Материалът е под-
готвен със съдействи-
ето на председателя 
на ПК „Труд“ Краси-
мир Тодоров http://mezdra.bg http://facebook.com/mezdra
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В СЛЕДВАЩИТЕ 
ДНИ РОЖДЕНИЦИ 

СА:
Инж. Стефан Стаме-

нов, общественик – 15 ап-
рил

Инж. Илия Цончев, 
общественик – 16 април

Вихър Ганчев, бивш 
кмет на с. Игнатица – 20 
април

Лидия Илиева, общест-
веник – 21 април

Дойка Владинова, биз-
несмен – 23 април

Любомир Минковски, 
художник – 23 април

Цветко Симеонов, биз-
несмен – 23 април

Прочетено в старите 
мездренсkи вестници.
В. Искърски фарь” 
бр. 2, 10 окт. 1929г.
• „Редакцията моли своите 

дописници и сътрудници да 
пишатъ само на едната стра-
ница на листовете, четливо и 
на официалния правописъ. 
Молимъ да се съобщава вед-
нага за всички произшествия, 
културни и стопански прояви, 
и начинания. Само по тоя на-
чинъ вестникътъ ще може да е 
огледало на това, що става въ 
района.“

• „Въ Мездра отъ една годи-
на се подготовлява открива-
нето на допълнително земле-
делско училище (курсъ), кое-
то да даде познания на юно-
ши, синове на земледелци – 
стопани. Отстъпени са стаи и 
земя – фондъ за целта. До кол-
ко ни е известно до сега нема 
още съобщение за откриване-
то му. Добре е това да стане на-
време. 

• „Предпремиемачъ за до-
вършване голямата училищна 
сграда въ Мездра е мездрен-
скиятъ жителъ Христо Геор-
гиевъ, търговецъ, бившъ учи-
телъ. Той се отказа отъ всекак-
ви печалби отъ това предпри-
ятие, като работи неуморно за 
по-скорошното довършване 
училището. Самъ г.Георгиевъ 
нема негови деца. Неговото 
усърдие по строежа на учили-
щето заслужава да се посочи 
за примеръ на мнозина.

ВОДОРАВНО: 1. Струнен музикален инструмент, цигулка. 8. Стара дребна монета. 12. Съблазън. 14. 
Воденичен канал. 15. Сем. бозайници, от разред хищници. 16. Продукт. 17. Модерен танц от бразилски 
произход. 19. Река в Румъния, ляв приток на Дунав. 20. Индиански народ в Канада. 21. Река във Франция. 
22. 100. 23. Френски национал в ‚Евертън‘. 25. Костюм за спане. 28. Таралеж. 29. Подарък. 31. Приятел-
ство. 33. Светлочувствителен слой, покриващ вътрешната част на окото. 35. Действие, постъпка. 36. Г-й 
от сериала ‚Женени с деца‘. 37. Древни жители на Огнена земя. 38. Наша попфолк певица, ‚Доза любов‘. 
40. Период от мезозойската ера. 41. Столицата на Украйна. 43. Голям военен тежкотоварен боен кораб 
от нач. на ХХ в. 45. Бразилският национален отбор по футбол. 46. Главен кръвоносен съд. 

ОТВЕСНО: 1. Силен глас, зов. 2. Образ, картина. 3. Черковно-богослужебна книга с песнопения на 
осем гласа. 4. Разкош. 5. Невралгично заболяване на седалищния нерв. 6. Отрицание. 7. Отрицател-
ни йони, който при електролиза се натрупват на анода. 8. Нещастие, злополука. 9. Повторно гласуване 
на избори. 10. Орган за летене при птиците. 11. Тиренски моряк в гръцката митология. 13. Аритметично 
действие. 18. Несправедливост. 20. Копирна машина. 22. Бъркотия. 24. Унгарски поет, революционер и 
публицист (1877-1919), ‚Кръв и злато‘. 26. Боксова рана. 27. Просторна и красива обществена сграда. 
30. Древна арменска столица. 32. Взривно вещество. 34. Мярка за тегло в Китай (37,783 г). 39. Румън-
ски джипове. 40. Държава в Южна Африка. 42. Син на Бор, брат на Один и Вили в скандинавската мито-
логия. 44. Японски театър.

Говорят си двама 
затворници: - Теб за 
какво те вкараха? - 
Закъснях един час за 
работа... - А какво си 
работил? - Авиоди-
спечер...

Бай Славчо ста-
нал фермер и решил 
да отглежда прасе-
та. Горд от добрите 
резултати, които ус-
пял да постигне, той 
се снимал с любими-
те си прасета и после 
показвал снимката 
на приятели с думи-
те: - Това в средата 
съм аз!

Върви си един чо-
век през гората и 
вижда три джуджета. 
- Какви сте вие, бе, 
момчета? – пита чо-
векът. - Ами ние сме 
седемте джуджета. - 
Е, как седем, като сте 
три?! - Нема хора, бе, 
братче! Криза!

Седи един в кръч-
мата и пие бира. Из-
веднъж влита не-
гов приятел и задъ-
хан казва: - Пешо, 
ужас, тъщата ти ей 
сега я смачка ка-
мион! - Айй, каква 
мъка, черна мъка!!! 
Сядай тука. Барман, 
две тъмни бири!

Преглед при док-
тора. Докторът мери 
пулса. - Е, как е? - 
пита пациентът. - До-
бре е. А как спите? - 
Нормално. - Апетит? 
- Имам. - Прекрасно, 
казва докторът -Сега 
ще ви изпиша рецеп-
та и пулсът, и сънят, 
и апетитът, всичко 
ще отзвучи все едно 
не го е имало!

Двама абсолютно 
пияни мъже седят на 
улицата. Срещу тях 

се задава полицай. - Пешо, 
гледай, гледай! - сочи еди-
ният - Този е обратен... - Ти 
пък как разбра? - Ами гле-
дай колко красиви жени 
има по улицата. - Да, пълно 
е с тях. - А тоя ще се лепне 
за нас сега..

Бай Иван, дългогодишен 
продавач на дини, само с 
едно почукване по главата 
на сина си, можеше да по-
знае дали той си е научил 

уроците...

Една жена казва на мъжа 
си, който тръгвал за рабо-
та: - Мили, виж какво пра-
ви Петров, когато тръгва 
за работа - целува жена си! 
Ти защо не правиш така? - 
Ами, защото не сме толко-
ва близки с Петрова...

Въпрос към радио „Ере-
ван“: - Какво означава: 
Жена с черен пояс по ка-

рате? Отговор на радио-
то: - Означава здраво се-
мейство, възпитани деца, 
добра свекърва, любящ и 
верен съпруг…

Две мишки ядат лен-
тата от филма „Отнесе-
ни от вихъра“ в мазето на 
едно кино в София. Една-
та мишка пита: - Как ти се 
струва? - Ами, да ти кажа 
честно, книгата ми харе-
са повече…
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Деца от мездренските дет-
ски градини бяха първи-

те гости на Маратона на че-
тенето, който стартира днес 
в библиотеката на градско-
то читалище. Секретарят на 
културното средище Вален-
тина Цекова приветства мал-
чуганите и им разясни накрат-
ко какво ще включва едноме-
сечната инициатива. Марато-
нът беше открит с новата дет-
ска книга на Вергиния Генова-
“Малкият Зограф и Дъгата“. 

Децата също се бяха под-
готвили с песничка за книги-
те и кратка драматизация по 
народни приказки. 

Маратонът на четенето 
не подмина и другите чита-
лища в общината, като сред 
най-активните дейци се ока-
заха малчуганите от Игнати-
ца, Оселна, Ребърково и Зве-
рино.

Националната кампания 
„Маратон на четенето“ е ини-
циирана от Българската биб-
лиотечно-информационна 
асоциация в партньорство с 
Асоциация „Българска кни-
га“ и е посветена на Меж-
дународния ден на детската 
книга - 2 април и Междуна-
родния ден на книгата и ав-
торското право - 23 април.

Частна обява
Пералнята (валяви-

ца) на фирма „Рашо-
вец“ – гр. Мездра, до 
Керамичния завод, за-
почна работа от 1-ви 
април. 

Телефон: 0879 / 869 
649

Маратон на четенето

ПРЕДИЗВИКАНИ РАЗМИСЛИ

Една книга и 
още нещо…

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Той беше около 
петдесет годи-

шен мъж и беше виж-
дал много разплакани 
деца в живота си. И 
знаеше, че децата пла-
чат по най-различни 
поводи, но това, което 
му се случи в една со-
фийска книжарница, 
го изуми – едно дете 
се разплака за книга. 

Видя ги още кога-
то влязоха. Момче-
то, около десетина 
годишно и възраст-
на жена, навярно баба 
му. Обиколиха раф-
товете и се застояха 
пред един. Малкият 
взе в ръцете си книга. 
Мъжът се надигна на 
пръсти и прочете за-
главието: „Въоръже-
нието на Българската 
армия през вековете“.

Детето помоли 
баба си да му я купи. 
Старата жена извади 
портмонето си, пре-
брои парите си и от-
каза категорично. А 
мотивът ѝ беше, че 
още му е рано за та-
кива книги. Момче-
то пак настоя, примо-
ли се отново, но же-
ната пак отказа. И то-

гава то заплака. А баба 
му няколко пъти повтори 
най-сериозния си агру-
мент. Нямаше пари. Ня-
маше седем лева. Толкова 
струваше книгата. Имала 
само колкото за билет да 
си замине на село. Мом-
чето притисна още по-
силно книгата към гър-
дите си, но тя я издърпа 
от ръцете му и я постави 
обратно на рафта… Тръг-
наха да излизат, а детето 
продължаваше да пла-
че…

Тогава мъжът грабна 
книгата от рафта, хвърли 
на продавачката парите 
и ги настигна току на из-
хода. Подаде мълчешком 
книгата и с бързи стъпки 
се отдалечи в обратна по-
сока…

Разказвам ви тази случ-
ка, защото ѝ бях свидетел, 
защото ме изуми и защо-
то не мога да я забравя. И 
защото такива неща не се 
случват всеки ден. Виж-
дал съм възрастни хора 
да подаряват на непозна-
ти деца играчки, шокола-
ди, дрешки. Но книга…

И знаете ли, помислих 
си, не, по-скоро повяр-
вах, че доброто в бълга-
рина все пак не си е оти-
шло съвсем…

Кметът на Общината инж. Генади Събков бе гост на спе-
циален обяд с децата на семействата, ползващи услуга-

та „Обществена трапезария“ към фонд „Социална закри-
ла“ на Министерство на труда и социалната политика. На 
срещата, проведена в трапезарията на социалния патронаж 
в бишвата сграда на АПК , малчуганите споделиха с кме-
та топла и здравословна зеленчукова супа, основно ястие 
и десерт, като не пропуснаха да споменат за своите мечти 
и занимания.

„Проведохме този обяд, защото трябва да е ясно, че всич-
ки ние имаме равен старт в живота си и че трябва да бъдем 
задружни един към друг. Тези деца са от социално слаби се-
мейства, но въпреки това не спират да мечтаят и да се разви-
ват, а по-радостната новина е, че всички те посещават учеб-
ните заведения в общината с голямо удоволствие.“, заяви 
инж. Събков.

Обществената трапезария в Мездра обслужва 90 лица, 
които получават вкусна и качествена храна.

Грижа
за децата

ПАМЕТ

Да си спомним за тях
Иван Бурин (псевд. на Иван Алексиев) - роден на 25 де-
кември 1913 г. в с. Ребърково, починал на 21 април 1991 
г. Писател, поет. Завършва гимназия във Враца. След-
ва ветеринарна медицина и право в СУ "Св. Климент 
Охридски‘'. Участва в Отечествената война. През 1946 
г. постъпва на работа в Министерство на информация-
та. От 1950 г. до 1965 г. е редактор в издателство "Бъл-
гарски писател‘'. 
Асен Босев - роден на 22 ноември 1913 в с. Руска Бяла, 
починал на 23 април 1997 г. Писател. Завършва дипло-
мация и консулство в Свободния университет и право в 
СУ "Св. Климент Охридски‘'. Творчеството му е посвете-
но на децата. Той е един от основателите и пръв предсе-
дател на българската секция към Международния съвет 
на детската книга. През 1978 г. името му е вписано в по-
четния списък "Х. Кр. Андерсен‘' на съвета.
Ген. Иван Канов - роден на 25 април 1893 г. в с. Люти 
брод, починал на 2 януари 1967 г. Изтъкнат военен деец, 
генерал-полковник. Емигрант в Югославия и Съветския 
съюз. Участва в Първата, а през Втората световна вой-
на в отбраната на Москва и окончателното унищожа-
ване на хитлеро-фашизма. Виден теоретик, професор и 
организатор на Българската народна армия. 

Нови мерки  
за бездомните 

кучета в Мездра
След проведено публич-

но обсъждане специ-
ална комисия от предста-
вители на неправителстве-
ни организации, общинска 
администрация и Общин-
ски съвет - Мездра е из-
готвена нова Програма за 
овладяване популацията 
на безстопанствени кучета 
на територията на Общи-
ната, която бе одобрена с 
пълно мнозинство на мар-
тенската сесия на Общин-
ски съвет.

В документа са отразе-
ни всички стъпки за овла-
дяването на популацията 
на безстопанствените ку-
чета - тяхната регистрация 
в регистрирани амбулато-
рии, залавянето им, транс-
портирането и настанява-
нето им в приют, като за 
целта се сключват догово-
ри с лицензирани ветери-
нарни клиники.

Общинска администра-
ция ще проведе кампания 
за регистриране на домаш-
ните кучета и за ползата от 
тяхното кастриране. Всич-
ки действия по програмата 
ще бъдат наблюдавани от 
организации за защита на 
животните, чиито права са 
разписани детайлно в нея.

През 2015 година об-
щина Мездра чрез подпи-
сан договор наема недви-
жим имот с площ 135 кв.м 
за Общински приемник за 
безстопанствени кучета, 
в който в края на година-
та има 83 животни. В капи-
таловата част на Бюджет- 
2016 на Общината са зало-
жени средства за проекти-
ране и построяване на Об-
щински приют за безсто-
панствени кучета и 15 000 
лева за обезпаразитяване, 
кастрация, ваксиниране, 
храна и режийни разходи.
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Победа и загуба  
за „Локомотив“

„Локомотив 2012“ Ме-
здра най-после зарадва 
привържениците си и по-
стигна първата си победа 
през пролетния полусезон 
в „Б“ група срещу шестия в 
класирането „Банско“. Ти-
мът на Анатоли Тонов и Ге-
орги Бачев показа вече ста-
билна игра, имаше превъз-
ходство през целия мач  и 
заслужено спечели цен-
ните 3 точки в борбата за 
оцеляване след 2:0. Мачът 
тръгна добре за железни-
чарите и в 21-та мин. Ан-
тонио Хаджииванов изве-
де зад защитата Любоя Ар-
сен, който преодоля врата-
ря и вкара за 1:0. Само 2 ми-
нути по-късно удар от фаул 
на Хаджииванов след рико-
шет в стената срещна стра-
ничния стълб. В началото 
на втората част Златко Бо-
нев пропусна от чиста по-
зиция, а в 65-та мин. брани-
телят Емил Петров със са-
мостоятелен рейд премина 
2/3 от терена, но изстрелът 
му бе отбит от вратаря Сто-
янов. В 74-та мин. гостите 
създадоха единствената си 
реална опасност за гол чрез 
Слаев, чийто удар с глава 
бе избит пред голлинията 
от активния Хаджииванов. 
В 76-та мин. Златко Бонев 
оформи крайното 2:0 след 
отлично подаване на Лю-
бомир Христов.

Радостта на привърже-
ниците на „Локомотив“, 
обаче не успя да се запази и 
седмица. Отборът разоча-
рова ръководството и фе-
новете си, като претърпя 
тежка загуба у дома с 1:3 
от последния в класиране-
то „Септември“ Симитли 
в среща от XXIII кръг на 
„Б“ група. Под изливащия 

се в първите минути поро-
ен дъжд домакините не се 
ориентираха добре и при 
грешка в защитата още във 
2-та мин. Виктор Георги-
ев от гостите вкара за 0:1. 
Домакините имаха своите 
не лоши шансове да израв-
нят, но Антонио Хаджии-
ванов на два пъти и Петър 
Златинов веднъж пропус-
наха. И тогава дойде ред 
на съдиите от Плевен, от 
които именно домакини-
те изказаха своето недо-
волство преди мача. В 34-
та мин. страничният съдия 
Асен Крумов си затвори 
очите при почти двуметро-
ва засада, от което се въз-
ползва Франк Коре за 0:2. 
В 48-та мин. Деян Христов 
от воле реализира красив 
гол за 0:3. В 55-та мин. Ев-
гени Тунтев намали на 1:3 
след изпълнение на кор-
нер и върна надеждите 
на локомотивци. В 82-та 
мин. главният рефер Цан-
ко Миндалов не забеляза 
игра с ръка на защитник на 
„Септември“ в наказател-
ното поле и подмина чиста 
дузпа. Така железничарите 
се смъкнаха на 15-о място 
с 20 точки, като пред тях са 
„Спартак“ и „Добруджа“ с 
по 22 точки, „Лудогорец-2“ 
с 25 и „Верея“ с 26 точки.

Старши треньорът на 
домакините Анатоли То-
нов пусна в игра следните 
играчи: Николай Кръстев, 
Любомир Христов, Геор-
ги Георгиев, Евгени Тун-
тев, Стоян Георгиев, Пе-
тър Златинов, Майкъл Те-
вия, Антонио Хаджиива-
нов, Манол Чапов /46 Ко-
либали/, Златко Бонев /35 
Влади Златинов/ и Любоя 
Арсен.

„Скала 2015“ Оселна за-
пази лидерската си пози-
ция в областната „Б“ фут-
болна група на Врачан-
ско, след като победи в 
XIII кръг „Любимец“ като 
гост в Търнава с 3:1. Геор-
ги Иванов вкара два гола 
за отбора, воден от кмета 
Росен Николов, а един път 
се разписа Пламен Йорда-
нов. Домакините стигна-
ха до почетното попаде-

ние едва в 90-ата минута 
от дузпа, изпълнена точно 
от Валери Павлов. Глав-
ният съдия Владимир Па-
лански показа червен кар-
тон на Бранимир Василев 
от „Любимец“, който уда-
ри съперник при спряна 
игра. В следващия кръг в 
областната „Б“ група на 
Врачанско Скала 2015 /
Оселна/ срази Искра /Вла-
сатица/ със 7:0 и остана на 

върха с 30 т. /51:12/. 
За кметския тим на 
Росен Николов хетт-
рик направи Николай 
Гришев, 2 гола доба-
ви Иван Крумов, а по 
един път се разписаха 
Георги Иванов и игра-
ещият треньор Стели-
ян Кръстев-Тежкаря. 
Запазилият суха врата-
та си наставник, бе то-
чен от дузпа.

„Скала 2015“ Оселна води  
в „Б“ групата на Враца

„Локомотив 2012” /Ме-
здра/ бе наказан сурово 
от Дисциплинарна коми-
сия на БФС. Мездренча-
ни понесоха санкции за-
ради провинения по вре-
ме на мача от ХХІІІ кръг 
на „Б” група срещу „Сеп-
тември” /Симитли/. На-
казанието е лишаване от 
домакинство за 2 срещи 
и глоба в размер на 5 000 
лвева, а причината „опит 

за побой на длъжностно 
лице”. Санкцията е наложе-
на на основание чл. 37, ал. 1, 
т. 5 от Дисциплинарния пра-
вилник.

Домакините пострадаха 
заради единия от странич-
ните съдии Асен Крумов /на 
снимката крайният в ляво/. 
Плевенчанинът отнесе гне-
ва на зрители заради фра-
пиращо ощетяване при вто-
рия гол. Въпросният Кру-

мов не даде явна за-
сада, при която напа-
дателят Коре бе зад 
линията на защита-
та поне на 2 метра. 
Тъмнокожият фран-
цузин се възползва, 
напредна и вкара за 
0:2, с което на прак-
тика реши мача. На 
полувремето каме-
рата, с която домаки-
ните заснемаха мача, 
явно доказа неспра-
ведливостта, засне-
майки засадата.

Буди недоумение 
фактът, че плевенча-
нин свири на „Локо-
мотив”/Мз/, при по-
ложение, че „Спар-
так” е пряк конку-
рент на мездренча-
ни в битката за ос-
таване. БФС мълчи 
по този въпрос, но 
подопечната му ДК 
бързо взема решение 
за наказание на клу-
ба от Мездра.

„Локомотив 2012” /Мз/ гори с 2 мача и 5000 лева
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Рисунки на модерни ав-
томобили и тяхното 

вътрешно устройство кра-
сят стените на Професио-
нална гимназия по механи-
зация на аграрното стопан-
ство в Мездра. Те са дело 
на талантливия десетокла-
сник от гимназията Даниел 
Цветков, който демонстри-
ра афинитет към автомо-
билния дизайн още от ма-
лък. Младежът изобразя-
ва колите, отчитайки и най-
дребните детайли в устрой-
ството им. Рисува предим-
но с моливи на хартия, но 
в училище е показал уме-
нията си и върху стените, 
за да направи училищната 
среда по-цветна и привле-
кателна.

Местен парламент
ЗАСЕДАНИЕ 

На 31.03 т.г. се проведе работно заседание на Общински съвет - Мездра, 
при следния
ДНЕВЕН РЕД: 

1.Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на Общи-
на Мездра през 2015 година.

2.Средносрочна бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2017 – 
2019 година.

3.Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните 
данъци на територията на Общината.

4.Допълнение и изменение на Наредба за насърчаване и закрила на деца и 
ученици с изявени дарби и творчески заложби в Общината.

5.Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Общината за пе-
риода 01.01.2016 година до 31.12.2016 година.

6.Стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит в Общината 
за периода 2016 – 2018 година.

7.Нова Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 
на територията на Общината.

8.План за противодействие на тероризма на територията на Община Ме-
здра.

9.Отчет анализ за дейността на Районно управление – Мездра през 2015 го-
дина.

10.Информация за извършената дейност през 2015 година на ОбКОРС и план 
за работата на комисията през 2016 година.

11.Информация за дейността на Общинско предприятие „Чистота” през 
2015 година.

12.Отчет на Програмата за околна среда и Програмата за управление на от-
падъците на Общината за 2015 година.

13.Определяне на упълномощен представител от Община Мездра и начи-
на на гласуване по точките от дневния ред на редовно заседание на Общото 
събрание на „Екопроект” ООД град Враца на 07.04.2016 година /втора дата 
08.04.2016 година /.

14.Дом на железничаря.

15.Приемане на решение за прекратяване на сключени договори между Об-
щина Мездра и ползватели, сключили договори за наем на пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015 година.

16.Докладна записка Вх. №292 / 17.03.2016 година от общинският съветник 
инж. Георги Валентинов.

17.Разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране 
на съсобственост в УПИ VII, пл.№392, кв.6 по плана на село Оселна, общи-
на Мездра.

18.Разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране 
на съсобственост в УПИ II, кв.95 по плана на село Зверино, община Мездра.

19.План за заседанията на Общински съвет – Мездра за II-ро тримесечие на 
2016 година.

Общински съвет - Мездра. Председател: Яна Нинова

Млад дизайнер

Възпитаникът на профе-
сионалната гимназия е ро-
дом от Мездра и от ран-
на детска възраст обича да 
рисува. В началото скици-
ра предимно къщи и коли, 
но впоследствие моторни-
те превозни средства и тех-
ните технически специфи-
кации приковават напълно 
вниманието му. Дани е само 
на 16 години, но демон-
стрира завидно око към де-
тайлите в устройството на 
колите, които изобразява. 
Десетокласникът се обу-
чава в специалност „Мон-
тьор на товароподемна тех-
ника“, но казва, че това не е 
неговият приоритет за про-
фесионална реализация.

Въпреки интереса към 

изучаваната специалност 
обаче, талантливият мла-
деж се ориентира към по-
иновативно професионал-
но направление. Той меч-
тае да постъпи във висше 
учебно заведение със спе-
циалност в сферата на ар-
хитектурата и дизайна.

Младежът от Мездра е 
фен на автомобилната мар-
ка „Ауди“ и твърди, че меч-
тае да конструира именно 
техните автомобили. Сред 
други коли, които харесва, 
Дани нарежда „Ферари“, 
както и някои от известни-
те японски возила. Впечат-
ляват го както визуалните и 
техническите характерис-
тики на автомобилите, така 
и вътрешния им дизайн.

ЗАВЕЩАНИ ТРАДИЦИИ

Послания  
във времето

MИЛКА ПУХАЛСКА

Правим  ли  верен  прочит на  празнично-об-
редната  система? Познаваме  ли  послания-

та  и  уроците  на  българските  празници  и  оби-
чаи? Не  случайно  задаваме  тези  въпроси  на  
всички,  които  по  някакъв  начин разказват, по-
казват, пресъздават  и  предават, докосват  се  до 
тази  векове  наред  пазена  съкровищница на   
културната  памет  на  българина. Всеки  праз-
ник има  свое  послание, адресиран  е   към опре-
делена  група  хора-деца,младежи,моми,към  же-
ните  и  мъжете, стопаните  на  къщата,орачи  и  
жътвари,към  стоката  и  посевите.към  слънце-
то  и земята,водата,билките,празници  за  веселие 
и  заклинание,очакване  за  здраве,плодовитост  и  
берекет. Празници  за  поклонение, прошка  и  бла-
годарност. За  всички  и  всичко  са  помислили  на-
шите  предци,разпределени  във  всички  сезони,от  
най-малките  до  най-старите ,от  раждането  до  
смъртта. Има  празници  за  всичко  и  за  всички.

    Понякога с непознаването  на  специфичния  
език и  смисъла  на посланието  на  празника  се  из-
губваме  в  правилния  превод,  а не  трябва. Всич-
ко,  което  казваме и показваме , трябва  да  знаем  за  
кого  е  предназначено. Не  може  да  преиначаваме  
посланията,  съхранявани  и  предавани във  време-
то. Важно  е  какво   наследство   имаме, но  още  по-
важно  е  как  го  съхраняваме  и  предаваме. Грешно  
е  да учиш  другите грешно, не  е грешно  да  не  зна-
еш, грешно  е  да  не  искаш  да  се  научиш. Младите 
хора  трябва  да  познават  традициите,празниците, 
обичаите такива,  каквито  са, истински, автен-
тични - магията  на  думите, обредите,костюмите, 
движенията  и  мелодията,действията. Нека  зна-
ем  кога  и  защо посрещаме  с  хляб,защо  правим  
китка,палим  огън, целуваме  ръка. Кой  празник  
за кого  е - момчетата  коледуват, момичетата  ла-
заруват, момците  прескачат  огъня и  правят  гер-
гьовска  люлка, Бабин  ден  е  ден  не  на  бабата, а 
на  онази  свята жена, днес  акушерката - която  по-
мага  в   най-светлия  миг  на  майката, когато  идва 
на  бял  свят  нов  живот. Когато отдаваме  почит  на  
онези, които  вече  не  са  сред  нас, се  покланяме, 
свеждаме  глави  в  минута  мълчание.

Има  празници  за  всички. Нека  се  знаят  и  пом-
нят, да  се пазят  и  вярно  да  се  предават. Това  е  
богатство ,съхранявано   във  времето  и  стигна-
ло  до  нас. Длъжни  сме  да  правим  точен  и  верен 
прочит,той  е  там,  записан  в  книгите, ако  нещо 
не  знаем - там  пише. Четете.

Етнографска изложба в АК „Калето“

Събрание на инвалидите
ПЕТЪР КРЪСТЕВ

На 31 март т.г. друже-
ството на инвалидите 

„Надежда“ в Мездра про-
веде своето отчетно-из-
борно събрание. В доклада 
на УС за изминалия пери-
од /2011-2015 г./, изнесен 
от председателя на друже-
ството Камелия Петкова, 
бе направен задълбочен 
анализ и отчет на органи-
зационната и културно-ма-
совата дейности. 

Проведени са пет годиш-
ни отчетни събрания, 28 
общи събрания и 33 засе-
дания на УС. В селата са 
проведени разговори и са 
взети мерки за решаване 
въпроси от битов и друг 
характер. По тържествен 
начин са чествани патрон-
ният празник - 3 декем-
ври, Международният ден 
на инвалида и особено 17 
септември - Вяра, Надеж-
да и Любов. 

Ръководството провеж-
да и участва в срещи за об-
мяна на опит с дружества-
та в Лом, Балчик, Смолян, 
Кърджали, Благоевград и 
Б.Слатина.

Групи са посетили и са се 
запознали с исторически и 
природни забележително-
сти в страната. 

Трета година се събираха 
пластмасови капачки, кои-
то се предават за изработ-
ка на помощни средства 
за деца-инвалиди. Наши 
представители участваха 
в Зоналната гимнастрада 
във В. Търново и се класи-
раха на първо място, а в Ре-
публиканската в Сливница 
на второ. 

Членовете се включва-
ха в инициативата на БЧК 
за боядисване на велик-
денски яйца за хората от 
домашния социален пат-
ронаж.Осъществявани са 
партньорства с обществе-

ни и културни организа-
ции. 

Общата оценка на дей-
ността е, че тя е на по-
високо ниво в сравнение 
с предишни периоди. За 
следващия петгодишен 
мандат събранието из-
бра УС с председател Ка-
мелия Петкова и члено-
ве: Богомил Николов, Да-
рин Кръстев, Павлинка 
Петрова и Петър Кръстев, 
почетен член. 

Избра и Контролно-ре-
визионна комисия с пред-
седател Марияна Гаври-
лова и членове: Еленка 
Умарска и Николица Цве-
ткова. 

На тържествения обяд  
инвалидите бяха поздра-
вени от кмета на Общи-
ната инж. Генади Съб-
ков, който им пожела пре-
ди всичко здраве, да не се 
предават и да живеят с на-
дежда в утрешния ден.

Руина, до която трудно може да стигне човешки 
крак – така изглежда уникалният средновековен 

храм „Свети Николай“ в Ослен Криводол. Останките 
от църквата с редки за страната ни стенописи, строена 
в периода XII-XIII век, днес са купчина камъни, кои-
то едва се крепят на ръба на дерето над река Лишка. 

До малкото оцелели напук на времето и иманяри-
те руини на храма „Св. Николай“ се стига, меко каза-
но трудно. Минава се през изровен земен път, за да се 
стигне до запустелите селски гробища, обрасли с бу-
рен и храсталак. 

Освен окаяното състояние на руините и изсветлели-
те стенописи, впечатление правят и следите от има-
нярски набези около храма. От десетилетия различни 
банди рутят и плячкостват малкото останало от църк-
вата в търсене на ценности. Някои сполучват, разказ-
ва кметският наместник Димитър Цонков. При това не 
местни, а от Хасковско. Бандата копала под някогаш-
ния олтар и според слуховете отмъкнала огромно ко-
личество злато, забравено от Бог и държава до селски-
те гробища. Набезите продължават, при това скоро из-
общо няма да има останки, които да пречат на злато-
търсачите.

В годините немалко ценители на културни експона-
ти посещавали селото и цъкали с език от възмущение 
при вида на порутената сграда и неразличимите сте-
нописи. Група студенти от София дори проявили ини-
циатива и търсели средства за консервация на оста-
налите изображения върху стените, но не сполучили. 

В архитектурно-планово отношение църквата била 
малка, еднокорабна, едноапсидна и с полуцилиндрич-
но сводесто покритие. Градежът ѝ бил от ломени камъ-
ни, споени с хоросан, използвани са и дървени сантра-
чи. Покривът бил двускатов с каменни плочи, за което 
подсказват няколкото от тях, които се крепят на ръба 
на южната стена.

Отвътре храмът бил изписан със стенописи. Преди 
години няколко фрагмента били снети и консервира-
ни и сега се съхраняват в Регионалния исторически 
музей във Враца. Стенописите са увредени и от мно-
гото вандалски графити,някои от които са със стряс-
кащи размери.

Днес красивата някога църква е жалко подобие на 
културен паметник. Обградена от змии, храсталаци и 
изровени гробни площи, крепяща се с магия на ръба 
на дерето над реката, „Св. Николай“ може спокойно 
да се вземе за декор от някогашните хорър филми на 
Хичкок.

Уникално  
светилище

16-30 АПРИЛ 2016
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Рисунки на модерни ав-
томобили и тяхното 

вътрешно устройство кра-
сят стените на Професио-
нална гимназия по механи-
зация на аграрното стопан-
ство в Мездра. Те са дело 
на талантливия десетокла-
сник от гимназията Даниел 
Цветков, който демонстри-
ра афинитет към автомо-
билния дизайн още от ма-
лък. Младежът изобразя-
ва колите, отчитайки и най-
дребните детайли в устрой-
ството им. Рисува предим-
но с моливи на хартия, но 
в училище е показал уме-
нията си и върху стените, 
за да направи училищната 
среда по-цветна и привле-
кателна.

Местен парламент
ЗАСЕДАНИЕ 

На 31.03 т.г. се проведе работно заседание на Общински съвет - Мездра, 
при следния
ДНЕВЕН РЕД: 

1.Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на Общи-
на Мездра през 2015 година.

2.Средносрочна бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2017 – 
2019 година.

3.Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните 
данъци на територията на Общината.

4.Допълнение и изменение на Наредба за насърчаване и закрила на деца и 
ученици с изявени дарби и творчески заложби в Общината.

5.Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Общината за пе-
риода 01.01.2016 година до 31.12.2016 година.

6.Стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит в Общината 
за периода 2016 – 2018 година.

7.Нова Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 
на територията на Общината.

8.План за противодействие на тероризма на територията на Община Ме-
здра.

9.Отчет анализ за дейността на Районно управление – Мездра през 2015 го-
дина.

10.Информация за извършената дейност през 2015 година на ОбКОРС и план 
за работата на комисията през 2016 година.

11.Информация за дейността на Общинско предприятие „Чистота” през 
2015 година.

12.Отчет на Програмата за околна среда и Програмата за управление на от-
падъците на Общината за 2015 година.

13.Определяне на упълномощен представител от Община Мездра и начи-
на на гласуване по точките от дневния ред на редовно заседание на Общото 
събрание на „Екопроект” ООД град Враца на 07.04.2016 година /втора дата 
08.04.2016 година /.

14.Дом на железничаря.

15.Приемане на решение за прекратяване на сключени договори между Об-
щина Мездра и ползватели, сключили договори за наем на пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015 година.

16.Докладна записка Вх. №292 / 17.03.2016 година от общинският съветник 
инж. Георги Валентинов.

17.Разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране 
на съсобственост в УПИ VII, пл.№392, кв.6 по плана на село Оселна, общи-
на Мездра.

18.Разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране 
на съсобственост в УПИ II, кв.95 по плана на село Зверино, община Мездра.

19.План за заседанията на Общински съвет – Мездра за II-ро тримесечие на 
2016 година.

Общински съвет - Мездра. Председател: Яна Нинова

Млад дизайнер

Възпитаникът на профе-
сионалната гимназия е ро-
дом от Мездра и от ран-
на детска възраст обича да 
рисува. В началото скици-
ра предимно къщи и коли, 
но впоследствие моторни-
те превозни средства и тех-
ните технически специфи-
кации приковават напълно 
вниманието му. Дани е само 
на 16 години, но демон-
стрира завидно око към де-
тайлите в устройството на 
колите, които изобразява. 
Десетокласникът се обу-
чава в специалност „Мон-
тьор на товароподемна тех-
ника“, но казва, че това не е 
неговият приоритет за про-
фесионална реализация.

Въпреки интереса към 

изучаваната специалност 
обаче, талантливият мла-
деж се ориентира към по-
иновативно професионал-
но направление. Той меч-
тае да постъпи във висше 
учебно заведение със спе-
циалност в сферата на ар-
хитектурата и дизайна.

Младежът от Мездра е 
фен на автомобилната мар-
ка „Ауди“ и твърди, че меч-
тае да конструира именно 
техните автомобили. Сред 
други коли, които харесва, 
Дани нарежда „Ферари“, 
както и някои от известни-
те японски возила. Впечат-
ляват го както визуалните и 
техническите характерис-
тики на автомобилите, така 
и вътрешния им дизайн.

ЗАВЕЩАНИ ТРАДИЦИИ

Послания  
във времето

MИЛКА ПУХАЛСКА

Правим  ли  верен  прочит на  празнично-об-
редната  система? Познаваме  ли  послания-

та  и  уроците  на  българските  празници  и  оби-
чаи? Не  случайно  задаваме  тези  въпроси  на  
всички,  които  по  някакъв  начин разказват, по-
казват, пресъздават  и  предават, докосват  се  до 
тази  векове  наред  пазена  съкровищница на   
културната  памет  на  българина. Всеки  праз-
ник има  свое  послание, адресиран  е   към опре-
делена  група  хора-деца,младежи,моми,към  же-
ните  и  мъжете, стопаните  на  къщата,орачи  и  
жътвари,към  стоката  и  посевите.към  слънце-
то  и земята,водата,билките,празници  за  веселие 
и  заклинание,очакване  за  здраве,плодовитост  и  
берекет. Празници  за  поклонение, прошка  и  бла-
годарност. За  всички  и  всичко  са  помислили  на-
шите  предци,разпределени  във  всички  сезони,от  
най-малките  до  най-старите ,от  раждането  до  
смъртта. Има  празници  за  всичко  и  за  всички.

    Понякога с непознаването  на  специфичния  
език и  смисъла  на посланието  на  празника  се  из-
губваме  в  правилния  превод,  а не  трябва. Всич-
ко,  което  казваме и показваме , трябва  да  знаем  за  
кого  е  предназначено. Не  може  да  преиначаваме  
посланията,  съхранявани  и  предавани във  време-
то. Важно  е  какво   наследство   имаме, но  още  по-
важно  е  как  го  съхраняваме  и  предаваме. Грешно  
е  да учиш  другите грешно, не  е грешно  да  не  зна-
еш, грешно  е  да  не  искаш  да  се  научиш. Младите 
хора  трябва  да  познават  традициите,празниците, 
обичаите такива,  каквито  са, истински, автен-
тични - магията  на  думите, обредите,костюмите, 
движенията  и  мелодията,действията. Нека  зна-
ем  кога  и  защо посрещаме  с  хляб,защо  правим  
китка,палим  огън, целуваме  ръка. Кой  празник  
за кого  е - момчетата  коледуват, момичетата  ла-
заруват, момците  прескачат  огъня и  правят  гер-
гьовска  люлка, Бабин  ден  е  ден  не  на  бабата, а 
на  онази  свята жена, днес  акушерката - която  по-
мага  в   най-светлия  миг  на  майката, когато  идва 
на  бял  свят  нов  живот. Когато отдаваме  почит  на  
онези, които  вече  не  са  сред  нас, се  покланяме, 
свеждаме  глави  в  минута  мълчание.

Има  празници  за  всички. Нека  се  знаят  и  пом-
нят, да  се пазят  и  вярно  да  се  предават. Това  е  
богатство ,съхранявано   във  времето  и  стигна-
ло  до  нас. Длъжни  сме  да  правим  точен  и  верен 
прочит,той  е  там,  записан  в  книгите, ако  нещо 
не  знаем - там  пише. Четете.

Етнографска изложба в АК „Калето“

Събрание на инвалидите
ПЕТЪР КРЪСТЕВ

На 31 март т.г. друже-
ството на инвалидите 

„Надежда“ в Мездра про-
веде своето отчетно-из-
борно събрание. В доклада 
на УС за изминалия пери-
од /2011-2015 г./, изнесен 
от председателя на друже-
ството Камелия Петкова, 
бе направен задълбочен 
анализ и отчет на органи-
зационната и културно-ма-
совата дейности. 

Проведени са пет годиш-
ни отчетни събрания, 28 
общи събрания и 33 засе-
дания на УС. В селата са 
проведени разговори и са 
взети мерки за решаване 
въпроси от битов и друг 
характер. По тържествен 
начин са чествани патрон-
ният празник - 3 декем-
ври, Международният ден 
на инвалида и особено 17 
септември - Вяра, Надеж-
да и Любов. 

Ръководството провеж-
да и участва в срещи за об-
мяна на опит с дружества-
та в Лом, Балчик, Смолян, 
Кърджали, Благоевград и 
Б.Слатина.

Групи са посетили и са се 
запознали с исторически и 
природни забележително-
сти в страната. 

Трета година се събираха 
пластмасови капачки, кои-
то се предават за изработ-
ка на помощни средства 
за деца-инвалиди. Наши 
представители участваха 
в Зоналната гимнастрада 
във В. Търново и се класи-
раха на първо място, а в Ре-
публиканската в Сливница 
на второ. 

Членовете се включва-
ха в инициативата на БЧК 
за боядисване на велик-
денски яйца за хората от 
домашния социален пат-
ронаж.Осъществявани са 
партньорства с обществе-

ни и културни организа-
ции. 

Общата оценка на дей-
ността е, че тя е на по-
високо ниво в сравнение 
с предишни периоди. За 
следващия петгодишен 
мандат събранието из-
бра УС с председател Ка-
мелия Петкова и члено-
ве: Богомил Николов, Да-
рин Кръстев, Павлинка 
Петрова и Петър Кръстев, 
почетен член. 

Избра и Контролно-ре-
визионна комисия с пред-
седател Марияна Гаври-
лова и членове: Еленка 
Умарска и Николица Цве-
ткова. 

На тържествения обяд  
инвалидите бяха поздра-
вени от кмета на Общи-
ната инж. Генади Съб-
ков, който им пожела пре-
ди всичко здраве, да не се 
предават и да живеят с на-
дежда в утрешния ден.

Руина, до която трудно може да стигне човешки 
крак – така изглежда уникалният средновековен 

храм „Свети Николай“ в Ослен Криводол. Останките 
от църквата с редки за страната ни стенописи, строена 
в периода XII-XIII век, днес са купчина камъни, кои-
то едва се крепят на ръба на дерето над река Лишка. 

До малкото оцелели напук на времето и иманяри-
те руини на храма „Св. Николай“ се стига, меко каза-
но трудно. Минава се през изровен земен път, за да се 
стигне до запустелите селски гробища, обрасли с бу-
рен и храсталак. 

Освен окаяното състояние на руините и изсветлели-
те стенописи, впечатление правят и следите от има-
нярски набези около храма. От десетилетия различни 
банди рутят и плячкостват малкото останало от църк-
вата в търсене на ценности. Някои сполучват, разказ-
ва кметският наместник Димитър Цонков. При това не 
местни, а от Хасковско. Бандата копала под някогаш-
ния олтар и според слуховете отмъкнала огромно ко-
личество злато, забравено от Бог и държава до селски-
те гробища. Набезите продължават, при това скоро из-
общо няма да има останки, които да пречат на злато-
търсачите.

В годините немалко ценители на културни експона-
ти посещавали селото и цъкали с език от възмущение 
при вида на порутената сграда и неразличимите сте-
нописи. Група студенти от София дори проявили ини-
циатива и търсели средства за консервация на оста-
налите изображения върху стените, но не сполучили. 

В архитектурно-планово отношение църквата била 
малка, еднокорабна, едноапсидна и с полуцилиндрич-
но сводесто покритие. Градежът ѝ бил от ломени камъ-
ни, споени с хоросан, използвани са и дървени сантра-
чи. Покривът бил двускатов с каменни плочи, за което 
подсказват няколкото от тях, които се крепят на ръба 
на южната стена.

Отвътре храмът бил изписан със стенописи. Преди 
години няколко фрагмента били снети и консервира-
ни и сега се съхраняват в Регионалния исторически 
музей във Враца. Стенописите са увредени и от мно-
гото вандалски графити,някои от които са със стряс-
кащи размери.

Днес красивата някога църква е жалко подобие на 
културен паметник. Обградена от змии, храсталаци и 
изровени гробни площи, крепяща се с магия на ръба 
на дерето над реката, „Св. Николай“ може спокойно 
да се вземе за декор от някогашните хорър филми на 
Хичкок.

Уникално  
светилище
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6Спорт 3Събития

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

Деца от мездренските дет-
ски градини бяха първи-

те гости на Маратона на че-
тенето, който стартира днес 
в библиотеката на градско-
то читалище. Секретарят на 
културното средище Вален-
тина Цекова приветства мал-
чуганите и им разясни накрат-
ко какво ще включва едноме-
сечната инициатива. Марато-
нът беше открит с новата дет-
ска книга на Вергиния Генова-
“Малкият Зограф и Дъгата“. 

Децата също се бяха под-
готвили с песничка за книги-
те и кратка драматизация по 
народни приказки. 

Маратонът на четенето 
не подмина и другите чита-
лища в общината, като сред 
най-активните дейци се ока-
заха малчуганите от Игнати-
ца, Оселна, Ребърково и Зве-
рино.

Националната кампания 
„Маратон на четенето“ е ини-
циирана от Българската биб-
лиотечно-информационна 
асоциация в партньорство с 
Асоциация „Българска кни-
га“ и е посветена на Меж-
дународния ден на детската 
книга - 2 април и Междуна-
родния ден на книгата и ав-
торското право - 23 април.

Частна обява
Пералнята (валяви-

ца) на фирма „Рашо-
вец“ – гр. Мездра, до 
Керамичния завод, за-
почна работа от 1-ви 
април. 

Телефон: 0879 / 869 
649

Маратон на четенето

ПРЕДИЗВИКАНИ РАЗМИСЛИ

Една книга и 
още нещо…

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Той беше около 
петдесет годи-

шен мъж и беше виж-
дал много разплакани 
деца в живота си. И 
знаеше, че децата пла-
чат по най-различни 
поводи, но това, което 
му се случи в една со-
фийска книжарница, 
го изуми – едно дете 
се разплака за книга. 

Видя ги още кога-
то влязоха. Момче-
то, около десетина 
годишно и възраст-
на жена, навярно баба 
му. Обиколиха раф-
товете и се застояха 
пред един. Малкият 
взе в ръцете си книга. 
Мъжът се надигна на 
пръсти и прочете за-
главието: „Въоръже-
нието на Българската 
армия през вековете“.

Детето помоли 
баба си да му я купи. 
Старата жена извади 
портмонето си, пре-
брои парите си и от-
каза категорично. А 
мотивът ѝ беше, че 
още му е рано за та-
кива книги. Момче-
то пак настоя, примо-
ли се отново, но же-
ната пак отказа. И то-

гава то заплака. А баба 
му няколко пъти повтори 
най-сериозния си агру-
мент. Нямаше пари. Ня-
маше седем лева. Толкова 
струваше книгата. Имала 
само колкото за билет да 
си замине на село. Мом-
чето притисна още по-
силно книгата към гър-
дите си, но тя я издърпа 
от ръцете му и я постави 
обратно на рафта… Тръг-
наха да излизат, а детето 
продължаваше да пла-
че…

Тогава мъжът грабна 
книгата от рафта, хвърли 
на продавачката парите 
и ги настигна току на из-
хода. Подаде мълчешком 
книгата и с бързи стъпки 
се отдалечи в обратна по-
сока…

Разказвам ви тази случ-
ка, защото ѝ бях свидетел, 
защото ме изуми и защо-
то не мога да я забравя. И 
защото такива неща не се 
случват всеки ден. Виж-
дал съм възрастни хора 
да подаряват на непозна-
ти деца играчки, шокола-
ди, дрешки. Но книга…

И знаете ли, помислих 
си, не, по-скоро повяр-
вах, че доброто в бълга-
рина все пак не си е оти-
шло съвсем…

Кметът на Общината инж. Генади Събков бе гост на спе-
циален обяд с децата на семействата, ползващи услуга-

та „Обществена трапезария“ към фонд „Социална закри-
ла“ на Министерство на труда и социалната политика. На 
срещата, проведена в трапезарията на социалния патронаж 
в бишвата сграда на АПК , малчуганите споделиха с кме-
та топла и здравословна зеленчукова супа, основно ястие 
и десерт, като не пропуснаха да споменат за своите мечти 
и занимания.

„Проведохме този обяд, защото трябва да е ясно, че всич-
ки ние имаме равен старт в живота си и че трябва да бъдем 
задружни един към друг. Тези деца са от социално слаби се-
мейства, но въпреки това не спират да мечтаят и да се разви-
ват, а по-радостната новина е, че всички те посещават учеб-
ните заведения в общината с голямо удоволствие.“, заяви 
инж. Събков.

Обществената трапезария в Мездра обслужва 90 лица, 
които получават вкусна и качествена храна.

Грижа
за децата

ПАМЕТ

Да си спомним за тях
Иван Бурин (псевд. на Иван Алексиев) - роден на 25 де-
кември 1913 г. в с. Ребърково, починал на 21 април 1991 
г. Писател, поет. Завършва гимназия във Враца. След-
ва ветеринарна медицина и право в СУ "Св. Климент 
Охридски‘'. Участва в Отечествената война. През 1946 
г. постъпва на работа в Министерство на информация-
та. От 1950 г. до 1965 г. е редактор в издателство "Бъл-
гарски писател‘'. 
Асен Босев - роден на 22 ноември 1913 в с. Руска Бяла, 
починал на 23 април 1997 г. Писател. Завършва дипло-
мация и консулство в Свободния университет и право в 
СУ "Св. Климент Охридски‘'. Творчеството му е посвете-
но на децата. Той е един от основателите и пръв предсе-
дател на българската секция към Международния съвет 
на детската книга. През 1978 г. името му е вписано в по-
четния списък "Х. Кр. Андерсен‘' на съвета.
Ген. Иван Канов - роден на 25 април 1893 г. в с. Люти 
брод, починал на 2 януари 1967 г. Изтъкнат военен деец, 
генерал-полковник. Емигрант в Югославия и Съветския 
съюз. Участва в Първата, а през Втората световна вой-
на в отбраната на Москва и окончателното унищожа-
ване на хитлеро-фашизма. Виден теоретик, професор и 
организатор на Българската народна армия. 

Нови мерки  
за бездомните 

кучета в Мездра
След проведено публич-

но обсъждане специ-
ална комисия от предста-
вители на неправителстве-
ни организации, общинска 
администрация и Общин-
ски съвет - Мездра е из-
готвена нова Програма за 
овладяване популацията 
на безстопанствени кучета 
на територията на Общи-
ната, която бе одобрена с 
пълно мнозинство на мар-
тенската сесия на Общин-
ски съвет.

В документа са отразе-
ни всички стъпки за овла-
дяването на популацията 
на безстопанствените ку-
чета - тяхната регистрация 
в регистрирани амбулато-
рии, залавянето им, транс-
портирането и настанява-
нето им в приют, като за 
целта се сключват догово-
ри с лицензирани ветери-
нарни клиники.

Общинска администра-
ция ще проведе кампания 
за регистриране на домаш-
ните кучета и за ползата от 
тяхното кастриране. Всич-
ки действия по програмата 
ще бъдат наблюдавани от 
организации за защита на 
животните, чиито права са 
разписани детайлно в нея.

През 2015 година об-
щина Мездра чрез подпи-
сан договор наема недви-
жим имот с площ 135 кв.м 
за Общински приемник за 
безстопанствени кучета, 
в който в края на година-
та има 83 животни. В капи-
таловата част на Бюджет- 
2016 на Общината са зало-
жени средства за проекти-
ране и построяване на Об-
щински приют за безсто-
панствени кучета и 15 000 
лева за обезпаразитяване, 
кастрация, ваксиниране, 
храна и режийни разходи.
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Победа и загуба  
за „Локомотив“

„Локомотив 2012“ Ме-
здра най-после зарадва 
привържениците си и по-
стигна първата си победа 
през пролетния полусезон 
в „Б“ група срещу шестия в 
класирането „Банско“. Ти-
мът на Анатоли Тонов и Ге-
орги Бачев показа вече ста-
билна игра, имаше превъз-
ходство през целия мач  и 
заслужено спечели цен-
ните 3 точки в борбата за 
оцеляване след 2:0. Мачът 
тръгна добре за железни-
чарите и в 21-та мин. Ан-
тонио Хаджииванов изве-
де зад защитата Любоя Ар-
сен, който преодоля врата-
ря и вкара за 1:0. Само 2 ми-
нути по-късно удар от фаул 
на Хаджииванов след рико-
шет в стената срещна стра-
ничния стълб. В началото 
на втората част Златко Бо-
нев пропусна от чиста по-
зиция, а в 65-та мин. брани-
телят Емил Петров със са-
мостоятелен рейд премина 
2/3 от терена, но изстрелът 
му бе отбит от вратаря Сто-
янов. В 74-та мин. гостите 
създадоха единствената си 
реална опасност за гол чрез 
Слаев, чийто удар с глава 
бе избит пред голлинията 
от активния Хаджииванов. 
В 76-та мин. Златко Бонев 
оформи крайното 2:0 след 
отлично подаване на Лю-
бомир Христов.

Радостта на привърже-
ниците на „Локомотив“, 
обаче не успя да се запази и 
седмица. Отборът разоча-
рова ръководството и фе-
новете си, като претърпя 
тежка загуба у дома с 1:3 
от последния в класиране-
то „Септември“ Симитли 
в среща от XXIII кръг на 
„Б“ група. Под изливащия 

се в първите минути поро-
ен дъжд домакините не се 
ориентираха добре и при 
грешка в защитата още във 
2-та мин. Виктор Георги-
ев от гостите вкара за 0:1. 
Домакините имаха своите 
не лоши шансове да израв-
нят, но Антонио Хаджии-
ванов на два пъти и Петър 
Златинов веднъж пропус-
наха. И тогава дойде ред 
на съдиите от Плевен, от 
които именно домакини-
те изказаха своето недо-
волство преди мача. В 34-
та мин. страничният съдия 
Асен Крумов си затвори 
очите при почти двуметро-
ва засада, от което се въз-
ползва Франк Коре за 0:2. 
В 48-та мин. Деян Христов 
от воле реализира красив 
гол за 0:3. В 55-та мин. Ев-
гени Тунтев намали на 1:3 
след изпълнение на кор-
нер и върна надеждите 
на локомотивци. В 82-та 
мин. главният рефер Цан-
ко Миндалов не забеляза 
игра с ръка на защитник на 
„Септември“ в наказател-
ното поле и подмина чиста 
дузпа. Така железничарите 
се смъкнаха на 15-о място 
с 20 точки, като пред тях са 
„Спартак“ и „Добруджа“ с 
по 22 точки, „Лудогорец-2“ 
с 25 и „Верея“ с 26 точки.

Старши треньорът на 
домакините Анатоли То-
нов пусна в игра следните 
играчи: Николай Кръстев, 
Любомир Христов, Геор-
ги Георгиев, Евгени Тун-
тев, Стоян Георгиев, Пе-
тър Златинов, Майкъл Те-
вия, Антонио Хаджиива-
нов, Манол Чапов /46 Ко-
либали/, Златко Бонев /35 
Влади Златинов/ и Любоя 
Арсен.

„Скала 2015“ Оселна за-
пази лидерската си пози-
ция в областната „Б“ фут-
болна група на Врачан-
ско, след като победи в 
XIII кръг „Любимец“ като 
гост в Търнава с 3:1. Геор-
ги Иванов вкара два гола 
за отбора, воден от кмета 
Росен Николов, а един път 
се разписа Пламен Йорда-
нов. Домакините стигна-
ха до почетното попаде-

ние едва в 90-ата минута 
от дузпа, изпълнена точно 
от Валери Павлов. Глав-
ният съдия Владимир Па-
лански показа червен кар-
тон на Бранимир Василев 
от „Любимец“, който уда-
ри съперник при спряна 
игра. В следващия кръг в 
областната „Б“ група на 
Врачанско Скала 2015 /
Оселна/ срази Искра /Вла-
сатица/ със 7:0 и остана на 

върха с 30 т. /51:12/. 
За кметския тим на 
Росен Николов хетт-
рик направи Николай 
Гришев, 2 гола доба-
ви Иван Крумов, а по 
един път се разписаха 
Георги Иванов и игра-
ещият треньор Стели-
ян Кръстев-Тежкаря. 
Запазилият суха врата-
та си наставник, бе то-
чен от дузпа.

„Скала 2015“ Оселна води  
в „Б“ групата на Враца

„Локомотив 2012” /Ме-
здра/ бе наказан сурово 
от Дисциплинарна коми-
сия на БФС. Мездренча-
ни понесоха санкции за-
ради провинения по вре-
ме на мача от ХХІІІ кръг 
на „Б” група срещу „Сеп-
тември” /Симитли/. На-
казанието е лишаване от 
домакинство за 2 срещи 
и глоба в размер на 5 000 
лвева, а причината „опит 

за побой на длъжностно 
лице”. Санкцията е наложе-
на на основание чл. 37, ал. 1, 
т. 5 от Дисциплинарния пра-
вилник.

Домакините пострадаха 
заради единия от странич-
ните съдии Асен Крумов /на 
снимката крайният в ляво/. 
Плевенчанинът отнесе гне-
ва на зрители заради фра-
пиращо ощетяване при вто-
рия гол. Въпросният Кру-

мов не даде явна за-
сада, при която напа-
дателят Коре бе зад 
линията на защита-
та поне на 2 метра. 
Тъмнокожият фран-
цузин се възползва, 
напредна и вкара за 
0:2, с което на прак-
тика реши мача. На 
полувремето каме-
рата, с която домаки-
ните заснемаха мача, 
явно доказа неспра-
ведливостта, засне-
майки засадата.

Буди недоумение 
фактът, че плевенча-
нин свири на „Локо-
мотив”/Мз/, при по-
ложение, че „Спар-
так” е пряк конку-
рент на мездренча-
ни в битката за ос-
таване. БФС мълчи 
по този въпрос, но 
подопечната му ДК 
бързо взема решение 
за наказание на клу-
ба от Мездра.

„Локомотив 2012” /Мз/ гори с 2 мача и 5000 лева
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По случай 7 април – 
Деня на здравния 
работник, Кметът 

на Общината инж. Генади 
Събков, както и предста-
вители на Общинската ад-
министрация уважиха неу-
морния труд на здравните 
работници в МБАЛ – Ме-
здра, спешния център и об-
щопрактикуващите лекари 
в града.

Инж. Събков поднесе бу-
кет с цветя на всички лека-
ри, фелдшери, медицински 
сестри и здравни работни-
ци, които бяха на смяна, 
дори и на професионалния 
им празник. Всички оста-
наха очаровани от неочак-

Поздрави за празника
ваната визита на кмета.

Обиколката из кабинети-
те и отделенията продъл-
жи и в сградата на полик-
линиката, където д-р Баев и 
д-р Анков се представиха и 
като хора на изящните изку-
ства – дървопластика и жи-
вопис. На специално подре-
дена за целта изложба във 
фоайето на поликлинично-
то отделение докторите по-
казаха страстта си към из-
куствата. Инж. Стефчо Си-
меонов и синът му инж. 
Петър Симеонов показа-
ха колекцията си от пощен-
ски марки, а Кото Умарски 
представи богата колекция 
от значки.

Продължение от стр. 2
Магазините на коопера-

цията поемат и социални 
функции, явяват се на мо-
менти и като единственото 
културно средище в мал-
ките села.

През годината е продъл-
жил прегледът на член-
ството и безплатната под-
мяна на старите членски 
книжки с нови. В селата 
материално-отговорните 
лица са били ангажирани 
с подмяната на книжките 
и прехвърлянето на член-
ството от починали члено-
ве на наследници. Прие-
мани са молби за прекра-
тяване на членството и 
молби на желаещи да ста-
нат членове. Оценката е, 
че се е достигнало ниво 
на реалност, което отра-
зява действителното по-
ложение на член-коопера-
торския състав, за което 
съществено са помогнали 

Стъпки към...
кметовете и кметските на-
местници по селата. През 
изминалата година са от-
писани с молба или пора-
ди смърт 46 член-коопера-
тори, новопостъпили или 
с възстановено членстово 
са 7, а общо редовни спо-
ред устава са 601 чове-
ка с дялов капитал от 120 
000 лева. Средният размер 
на дяловата вноска е око-
ло 200 лева, което е близо 
с 12 лева на човек повече, 
отколкото предходния пе-
риод. На напусналите или 
на редовни член-коопера-
тори са изплатени близо 22 
000 лева от дялови вноски. 
С тях сумата за последни-
те пет години изплатен дя-
лов капитал наближава 
119 000 лв. 

Както и преди главното 
внимание на Управител-
ния съвет е насочено:

- На първо място – 
към стопанската дейност и 

търсене на пътища за раз-
витие и повишаване ефек-
тивността от работата, усъ-
вършенстван е моделът на 
търговската дейност в но-
вооткрития КООП обект 
в Мездра чрез изгражда-
не на нова териториално-
изчислителна система и 
включването ѝ в Единна-
та териториално-изчисли-
телна система на ЦКС;

- На второ място 
– усилията са насочвани 
към осигуряване на собст-
вени и привлечени сред-
ства, за да се отговори на 
високите изисквания, кои-
то ежедневно се поставят 
от европейските търгов-
ски практики, новото зако-
нодателство и желанието 
да се продължи започнато-
то преструктуриране;

- На трето място – 
важността и значението 
на човешкия фактор, визи-
райки както член-коопера-
торите, така и работещите 
в кооперацията. 

Общият обем  на прихо-
дите, който кооперация-
та реализира за 2015 годи-
на е 1 150 000 лв. Резулта-
тите в основната дейност – 
търговията, е повече от на-
сърчителна. В търговската 
мрежа е реализиран стоко-
оборот от 1 081 000 лв. с 
ДДС, а относителният дял 
на стоките от Единния ко-
оперативен пазар е 291 000 
лв. или близо 27 процента.

Твърде успешен е стар-
тът на новия КООП супер-
маркет. Макар и с непъл-
на година на работа, обек-
тът приключва с 400 000 
лв. реализиран стокообо-
рот. Първоначално той е 
експлоатиран при заваре-
но положение на интери-
ора, но от края на месец 
септември вече е част от 

КООП търговски обекти с 
доказано име и постоянна 
клиентела. Перспективен 
е и поради факта, че със 
сравнително малко сред-
ства кооперацията придо-
би и съседния търговски 
обект, който отдаде под 
наем на фирма за бяла тех-
ника. Помещението може 
успешно да се присъеди-
ни към супермаркета, но 
се нуждае от ремонт и до-
оборудване в стил КООП, 
за което ще се разчита и 
на ЦКС за проектиране и 
частично финансиране. С 
две думи това трябва да е 
флагманът на търговията 
на дребно, за да продължа-
ва да се прави добра обра-
щаемост на стоките на ме-
сечна база. В бизнес плана 
за тази година е предвиден 
за преустройство още един 
обект, но кой ще бъде – до-
пълнително ще се реши съ-
образно финансовите въз-
можности.

Ръководството на коопе-
рацията прави всичко не-
обходимо за реализиране 
Концепцията на ЦКС за 
усъвършенстване на тър-
говската дейност и утвър-
ждаване на Единния коо-
перативен пазар, като се 
ръководи от общите ико-
номически принципи за 
търсенето и предлагането. 
Голяма помощ за изготвя-
нето на проектите  и осигу-
ряване на средства се оказ-
ва от ЦКС – София и КС – 
Враца.

За да се изпълни предви-
деният разчет от 1 милион 
лева без ДДС, са набеляза-
ни мерки в няколко направ-
ления: ще се подготви още 
един обект от търговската 
верига КООП; ще се опти-
мизира системата за раз-
нообразяване асортимен-

та на стоките и начи-
ните на доставка; по-
голямо внимание ще се 
обърне на рекламата и 
празничната търговия; 
ще се направи опит да 
се осигурят средства 
за ремонт и обновле-
ние на част от обекти-
те и за привеждането 
им в още по-добър вид; 
ще се контролира под-
държането на образцо-
ва хигиена и порядък в 
тях и около тях. 

Основание за оптими-
зъм дава и фактът, че за 
първи път от три годи-
ни ПК „Труд“ приключ-
ва годината със счето-
водна печалба. А това 
допълнително мотиви-
ра за усърдна работа и 
намиране на пътища за 
осигуряване на финан-
сов ресурс, за да про-
дължат реформите. Пе-
чалбата ще бъде час-
тично преобразувана 
съгласно устава и зако-
ните.

Безспорно е, че колек-
тивът приема присърце 
грижата и желанието за 
утвърждаване и все по-
осезателно присъствие 
на своите магазини в 
пазара на стоки на дреб-
но, както по селата, така 
и в града. Постигане-
то на добри финансови 
показатели ще позволи 
завръщането и в някои 
специфични дейности – 
изкупуването на билки, 
търговия на едро, дист-
рибуция и логистика, а 
защо не и външнотър-
говски операции…

Материалът е под-
готвен със съдействи-
ето на председателя 
на ПК „Труд“ Краси-
мир Тодоров http://mezdra.bg http://facebook.com/mezdra
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В СЛЕДВАЩИТЕ 
ДНИ РОЖДЕНИЦИ 

СА:
Инж. Стефан Стаме-

нов, общественик – 15 ап-
рил

Инж. Илия Цончев, 
общественик – 16 април

Вихър Ганчев, бивш 
кмет на с. Игнатица – 20 
април

Лидия Илиева, общест-
веник – 21 април

Дойка Владинова, биз-
несмен – 23 април

Любомир Минковски, 
художник – 23 април

Цветко Симеонов, биз-
несмен – 23 април

Прочетено в старите 
мездренсkи вестници.
В. Искърски фарь” 
бр. 2, 10 окт. 1929г.
• „Редакцията моли своите 

дописници и сътрудници да 
пишатъ само на едната стра-
ница на листовете, четливо и 
на официалния правописъ. 
Молимъ да се съобщава вед-
нага за всички произшествия, 
културни и стопански прояви, 
и начинания. Само по тоя на-
чинъ вестникътъ ще може да е 
огледало на това, що става въ 
района.“

• „Въ Мездра отъ една годи-
на се подготовлява открива-
нето на допълнително земле-
делско училище (курсъ), кое-
то да даде познания на юно-
ши, синове на земледелци – 
стопани. Отстъпени са стаи и 
земя – фондъ за целта. До кол-
ко ни е известно до сега нема 
още съобщение за откриване-
то му. Добре е това да стане на-
време. 

• „Предпремиемачъ за до-
вършване голямата училищна 
сграда въ Мездра е мездрен-
скиятъ жителъ Христо Геор-
гиевъ, търговецъ, бившъ учи-
телъ. Той се отказа отъ всекак-
ви печалби отъ това предпри-
ятие, като работи неуморно за 
по-скорошното довършване 
училището. Самъ г.Георгиевъ 
нема негови деца. Неговото 
усърдие по строежа на учили-
щето заслужава да се посочи 
за примеръ на мнозина.

ВОДОРАВНО: 1. Струнен музикален инструмент, цигулка. 8. Стара дребна монета. 12. Съблазън. 14. 
Воденичен канал. 15. Сем. бозайници, от разред хищници. 16. Продукт. 17. Модерен танц от бразилски 
произход. 19. Река в Румъния, ляв приток на Дунав. 20. Индиански народ в Канада. 21. Река във Франция. 
22. 100. 23. Френски национал в ‚Евертън‘. 25. Костюм за спане. 28. Таралеж. 29. Подарък. 31. Приятел-
ство. 33. Светлочувствителен слой, покриващ вътрешната част на окото. 35. Действие, постъпка. 36. Г-й 
от сериала ‚Женени с деца‘. 37. Древни жители на Огнена земя. 38. Наша попфолк певица, ‚Доза любов‘. 
40. Период от мезозойската ера. 41. Столицата на Украйна. 43. Голям военен тежкотоварен боен кораб 
от нач. на ХХ в. 45. Бразилският национален отбор по футбол. 46. Главен кръвоносен съд. 

ОТВЕСНО: 1. Силен глас, зов. 2. Образ, картина. 3. Черковно-богослужебна книга с песнопения на 
осем гласа. 4. Разкош. 5. Невралгично заболяване на седалищния нерв. 6. Отрицание. 7. Отрицател-
ни йони, който при електролиза се натрупват на анода. 8. Нещастие, злополука. 9. Повторно гласуване 
на избори. 10. Орган за летене при птиците. 11. Тиренски моряк в гръцката митология. 13. Аритметично 
действие. 18. Несправедливост. 20. Копирна машина. 22. Бъркотия. 24. Унгарски поет, революционер и 
публицист (1877-1919), ‚Кръв и злато‘. 26. Боксова рана. 27. Просторна и красива обществена сграда. 
30. Древна арменска столица. 32. Взривно вещество. 34. Мярка за тегло в Китай (37,783 г). 39. Румън-
ски джипове. 40. Държава в Южна Африка. 42. Син на Бор, брат на Один и Вили в скандинавската мито-
логия. 44. Японски театър.

Говорят си двама 
затворници: - Теб за 
какво те вкараха? - 
Закъснях един час за 
работа... - А какво си 
работил? - Авиоди-
спечер...

Бай Славчо ста-
нал фермер и решил 
да отглежда прасе-
та. Горд от добрите 
резултати, които ус-
пял да постигне, той 
се снимал с любими-
те си прасета и после 
показвал снимката 
на приятели с думи-
те: - Това в средата 
съм аз!

Върви си един чо-
век през гората и 
вижда три джуджета. 
- Какви сте вие, бе, 
момчета? – пита чо-
векът. - Ами ние сме 
седемте джуджета. - 
Е, как седем, като сте 
три?! - Нема хора, бе, 
братче! Криза!

Седи един в кръч-
мата и пие бира. Из-
веднъж влита не-
гов приятел и задъ-
хан казва: - Пешо, 
ужас, тъщата ти ей 
сега я смачка ка-
мион! - Айй, каква 
мъка, черна мъка!!! 
Сядай тука. Барман, 
две тъмни бири!

Преглед при док-
тора. Докторът мери 
пулса. - Е, как е? - 
пита пациентът. - До-
бре е. А как спите? - 
Нормално. - Апетит? 
- Имам. - Прекрасно, 
казва докторът -Сега 
ще ви изпиша рецеп-
та и пулсът, и сънят, 
и апетитът, всичко 
ще отзвучи все едно 
не го е имало!

Двама абсолютно 
пияни мъже седят на 
улицата. Срещу тях 

се задава полицай. - Пешо, 
гледай, гледай! - сочи еди-
ният - Този е обратен... - Ти 
пък как разбра? - Ами гле-
дай колко красиви жени 
има по улицата. - Да, пълно 
е с тях. - А тоя ще се лепне 
за нас сега..

Бай Иван, дългогодишен 
продавач на дини, само с 
едно почукване по главата 
на сина си, можеше да по-
знае дали той си е научил 

уроците...

Една жена казва на мъжа 
си, който тръгвал за рабо-
та: - Мили, виж какво пра-
ви Петров, когато тръгва 
за работа - целува жена си! 
Ти защо не правиш така? - 
Ами, защото не сме толко-
ва близки с Петрова...

Въпрос към радио „Ере-
ван“: - Какво означава: 
Жена с черен пояс по ка-

рате? Отговор на радио-
то: - Означава здраво се-
мейство, възпитани деца, 
добра свекърва, любящ и 
верен съпруг…

Две мишки ядат лен-
тата от филма „Отнесе-
ни от вихъра“ в мазето на 
едно кино в София. Една-
та мишка пита: - Как ти се 
струва? - Ами, да ти кажа 
честно, книгата ми харе-
са повече…
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18 творби са предста-
вени за участие в кон-
курса, обявен от Народ-
но читалище „Просве-
та 1925“-Мездра в памет 
на Георги Тодоров - дъл-
гогодишен преподавател 
по български език и ли-
тература, културен деец, 
краевед, общественик и 
писател. 

Конкурсът е анони-
мен и се провежда в три 
раздела - проза, поезия 
и краеведство. Право на 
участие имат автори, на-
вършили 18 години, с 
непубликувани творби - 
разкази, стихотворения 
и краеведски материали 
не по-дълги от 3 страни-
ци.

Творбите ще бъдат 
оценени от жури, ръко-
водено от председателя 
на градското читалище 
Валентин Вълчев. Отчи-
тането ще бъде извърше-
но на 26 април, от 17.00 
часа. В трите раздела ще 
бъде връчена по една па-
рична награда, а на всич-
ки участници - грамоти.

Литературен 
конкурс

ОТЗИВ

Д-Р ГЕРГО ЦОНКОВ
„СПОМЕН ЗА ВЯРА-

ТА НА ЗАБРАВЕНИТЕ“ 
е заглавието на книгата, 
която неотдавна бе отпе-
чата в БГ „Принт“ ООД, 
Враца. Тя е съставена в 
основната си част от спо-
мени на антифашиста от 
с. Цаконица Къто Петков 
Данов – Джондера, почи-
нал в далечната 1987 г.

      Кои са забравените и 
каква е била тяхната вяра 
се питаме с повишен ин-
терес и бързаме час по-
скоро да прочетем книга-
та, която веднага ни впе-
чатлява  с  изобразените  
повяхнали червени мако-
ве на челната корица За „Забравените” научаваме от главния 
герой на книгата Къто Петков Данов – Джондера. В записките 
си той разказва честно, конкретно и обективно за свои съвре-
менници, приятели и съратници. Те, което е  характерно въоб-
ще за съселяните му, са работливи, доблестни, образец на ро-
долюбие и хуманизъм, Тези им качества особено ярко се про-
явяват  в отношението и поведението им към последвалите съ-
бития в навечерието и по време на най-жестоката, опустоши-
телна и  кръвопролитна  война - Втората световна, когато пъл-
чищата на Хитлер нахлуват вероломно в  Съветския съюз . 
България , която е съюзник на Германия , на практика е окупи-
рана от нея. На безценица се изнасят родните селскостопан-
ски продукти, животинското и птиче месо и други жизнено 
необходими местни стоки. Цените скачат главоломно Населе-
нието изнемогва. От единични случаи недоволството в стра-
ната придобива масов характер Бедното село Цаконица , кое-
то е известно със своя буден, непокорен и революционен дух 
, се включва без колебание във всенародната съпротива сре-
щу монархофашистката власт. Озлобената полиция предпри-
ема незабавно преследване на народните борци: масови арес-
ти, затвор , издаване на смъртни присъди,  убийства без съд и 
присъда, опожаряване  домовете на ятаци и партизани Жерт-
ва на жестокия и безмилостен фашистки терор стават не само  
заловените нелегални , ятаци и партизани , но и техните близ-
ки .Не биват пощадени дори невръстни деца , болни и немощ-
ни възрастни мъже и жени. А вярата на „забравените” неустра-
шимите борци , които жертват не само своя живот, но и живота 
на членовете на своите семейства и близки, се изразява в това, 
че може  да бъде свалено продажното правителство и да бъде 
установено народнодемократично.

Днес това се отрича от всезнайковците. Участниците в Съ-
противата се наричат с какви ли не обидни епитети, а се „забра-
вя“ за отрязаните партизански глави, за разстреляните ни по-
ети, за удушените интелигенти, за изгорелите яташки къщи... 
Преиначава се историческата истина. Гледа се само едната 
страна на медала, а другата, ако има как трябва да се изтрие... 
Е, то бива лицемерие, ама нашето край няма, както нямат край 
и предателствата. 

Колкото до книгата на Къто Петков Данов, лично аз препо-
ръчвам на онези, които обичат родината си, да я прочетат. Тя 
съдържа една неподправена реалност. Спомените на този чо-
век по един простичък начин отразяват кое как е било в пери-
ода 1941 - 1944 г., за който толкова нелепости се изрекоха. И 
най-накрая ще спомена, че за да се събере и отпечата тази кни-
га заслугата е на цакончанина Христо Музийски. За него ще 
прочетете редове на последните ѝ страници. но нека още тук 
и сега му изкажем заслужени благодарности за стореното до-
бро и патриотично дело.

Истината срещу лъжата
ИСТОРИЧЕСКИ 

ДАТИ:
15 април 1865 г. – 

Убит американският 
президент Ейбрахам 
Линкълн.

17 април 1821 – Ро-
ден Георги С. Раков-
ски, български рево-
люционер.

18 април – Между-
народен ден за опаз-
ване паметниците на 
културата.

22 април 1915 г. – 
Загинал Яне Сандан-
ски, български рево-
люционер, борец за 
освобождението на 
Македония.

1945 г. – Освободе-
ни затворниците от 
фашисткия концла-
гер „Заксенхаусен“ 
край Берлин.

24 април 1877 г. – 
Начало на Руско-тур-
ската освободителна 
за България война.

ДЕЦАТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

АДЕЛИНА, 10 Г.

Община Мездра обявява дарителска кампания за ре-
монт и реставрация на военния паметник в града. 

Монументът, започна да се руши едва няколко години 
след неговото финализиране. Паметникът на загинали-
те във войните „Св. Георги Победоносец“ в Мездра, про-
ектиран от Любомир Добрев и издигнат през 2007 годи-
на, в момента се ремонтира основно. Всички плочи от 
черен гранит, с които бе облепен, бяха демонтирани. Ре-
монтът се прави, защото през последните месеци част от 
тях започнаха да падат и носят риск за преминаващите. 
Според специалистите причината за това е проникване-
то на вода между плочите и бетоновата конструкция на 
паметника.

Дарителска кампания

Названието на изложбата 
„Флорални мотиви” на 

нашата съгражданка Светла 
Дамяновска подсеща, че кар-
тините, които можете да раз-
гледате в Библиотеката на НЧ 
”Просвета-1925“ - Мездра, са 
посветени на растителнос-
тта, а наближаващият праз-
ник Цветница е най-подходя-
щият повод за откриването 
на такава експозиция. Свет-
ла Дамяновска отдавна рабо-
ти в областта на живописвана-
та пластика, но тази изложба 
не просто пресъздава красо-
тата на изобразяваните обек-
ти, а показва истински херба-
ризирани растения,  вписани в 
картините. Успешното вграж-
дане на стебла, листа, цветове, 
пъпки и тяхното последващо 
живописване е било истинско 
предизвикателство за автор-
ката. В резултат се е получил 
един голям букет от 27 мал-
ки картини. Малките разме-
ри на произведенията са пре-
допределени от „камерна-
та зала” (Читалнята на биб-
лиотеката), която позволява 
само камерни експозиции. 
Картините са почти сувени-
рен формат, но за част от тях 
това е обусловено и от мал-

ките естествени размери на 
използваните растения. 

„Малка част от картините 
са рисувани през втората по-
ловина на 2015 г., повечето – 
в първите месеци на 2016 г. 
Тяхното създаване ме кара-
ше да забравя зимата и да се 
пренеса мислено в други го-
дишни времена.” – споделя 

авторката. И се обръща 
към всички нас: „Каня 
ценителите на изобра-
зителното изкуство от 
града и региона в моята 
пъстра българска гради-
на!” 

Изложбата е на ваше 
разположение до 9 май 
2016 г.  

САМОСТОЯТЕЛНА  
ИЗЛОЖБА 

Стъпки към по-осезателно  
присъствие
Общият обем на приходите  
за м.г. е за над 1 милион лева.

Обществено-ико-
номическите от-
ношения недву-

смислено доказват, че ко-
оперативният модел, ба-
зиран на  специфичните 
си принципи, е една спо-
лучлива форма на соб-
ственост и управление, 
спомага за подобряване 
и улеснява живота на хо-
рата. Успешно се спра-
вя с решаването на ня-
кои социални проблеми, 
част от които не са в при-
оритетите дори на дър-
жавата и нейните инсти-
туции.

През изтеклата 2015 
година ПК „Труд“ – Ме-
здра навърши 108 годи-
ни и това е стимул за ко-
лектива да гради и рабо-
ти в най-стария, дейст-
ващ икономически су-

бект в Общината. Стопанис-
ва 11 търговски обекта – сме-
сени магазини в 10 села, а от 
септември м.г. КООП мага-
зин в Мездра. 5 обекта са в се-
лата. На територията на Об-
щината действат още две ко-
операции, членуващи в КС – 
Враца – „Балкан“, с. Звери-
но и „Медна“, с. Елисейна. 
С „Медна“ са правени първи 
стъпки за обединение, но не-
щата не са финализирани по 
ред причини.

Миналата година е изпъл-
нена изцяло с търговска дей-
ност, като не се изключва 
билкосъбирането и изварява-
нето на ракия в единствения 
действащ казан в Боденец, 
чийто обеми са малки. Фа-
ктът, че няма производство 
повдига значително отговор-
ностите и дава допълнителен 
стимул за работа на заетите в 

ПК „Труд“, за да не допуснат 
срив в приходите.

Вследствие обезлюдяване-
то на селата основни клиенти 
са хора на пенсионна възраст 
и месечните обороти, които 
се отчитат, следват графика 
на получаване на пенсиите. 
За съжаление през последни-
те години хората са принуде-
ни да живеят в недоимък и да 

търсят „вересията“ като на-
чин на оцеляване. Пазарува-
нето на „вересия“ не е разре-
шено, но е ясно, че се правят 
компромиси, а повечето хора 
знаят това и се разплащат на-
време. Разбира се, има и из-
ключения и това понякога на-
лага да се търсят вземанията 
по съдебен ред.

Продължава на стр.2

Грижа  за  децата стр. 3

Нови мерки  за бездомните кучета стр. 3
Поздрави  за  празника стр. 2

В  броя  четете:

Община Мездра
3100, Мездра, ул. „Христо Ботев” 27, тел.: 0910 / 92 116; 0910 / 92 321

e-mail: mezdra@mail.bg, http://mezdra.bg

5% OТСТЪПКА 5%
Уважаеми съграждани, 

   Тече срока за плащане на местни данъци и такси. Възползвайте се от въз-
можността да заплатите: 

   1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: 
Първа вноска до 30 юни; втора вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка от 5% 

   2.Дaнък върху превозните средства:
Първа вноска до 30 юни; втора вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок  до 30 април се прави отстъпка от 5%

  Отдел “Местни данъци и такси”

c ym k


	br6_1
	br6_2
	br6_3
	br6_4
	br6_5
	br6_6
	br6_7
	br6_8

