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Литературен
конкурс
18 творби са представени за участие в конкурса, обявен от Народно читалище „Просвета 1925“-Мездра в памет
на Георги Тодоров - дългогодишен преподавател
по български език и литература, културен деец,
краевед, общественик и
писател.
Конкурсът е анонимен и се провежда в три
раздела - проза, поезия
и краеведство. Право на
участие имат автори, навършили 18 години, с
непубликувани творби разкази, стихотворения
и краеведски материали
не по-дълги от 3 страници.
Творбите ще бъдат
оценени от жури, ръководено от председателя
на градското читалище
Валентин Вълчев. Отчитането ще бъде извършено на 26 април, от 17.00
часа. В трите раздела ще
бъде връчена по една парична награда, а на всички участници - грамоти.

БРОЙ 6 (376), ГОДИНА XV

ЦЕНА: 0,40 ЛВ.

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

О

бществено-икономическите отношения недвусмислено доказват, че кооперативният модел, базиран на специфичните
си принципи, е една сполучлива форма на собственост и управление,
спомага за подобряване
и улеснява живота на хората. Успешно се справя с решаването на някои социални проблеми,
част от които не са в приоритетите дори на държавата и нейните институции.
През изтеклата 2015
година ПК „Труд“ – Мездра навърши 108 години и това е стимул за колектива да гради и работи в най-стария, действащ икономически су-

бект в Общината. Стопанисва 11 търговски обекта – смесени магазини в 10 села, а от
септември м.г. КООП магазин в Мездра. 5 обекта са в селата. На територията на Общината действат още две кооперации, членуващи в КС –
Враца – „Балкан“, с. Зверино и „Медна“, с. Елисейна.
С „Медна“ са правени първи
стъпки за обединение, но нещата не са финализирани по
ред причини.
Миналата година е изпълнена изцяло с търговска дейност, като не се изключва
билкосъбирането и изваряването на ракия в единствения
действащ казан в Боденец,
чийто обеми са малки. Фактът, че няма производство
повдига значително отговорностите и дава допълнителен
стимул за работа на заетите в

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 възможността 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”

http://mezdra.bg

ПК „Труд“, за да не допуснат
срив в приходите.
Вследствие обезлюдяването на селата основни клиенти
са хора на пенсионна възраст
и месечните обороти, които
се отчитат, следват графика
на получаване на пенсиите.
За съжаление през последните години хората са принудени да живеят в недоимък и да

търсят „вересията“ като начин на оцеляване. Пазаруването на „вересия“ не е разрешено, но е ясно, че се правят
компромиси, а повечето хора
знаят това и се разплащат навреме. Разбира се, има и изключения и това понякога налага да се търсят вземанията
по съдебен ред.
Продължава на стр.2

В броя четете:

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

Дарителска кампания
О

бщина Мездра обявява дарителска кампания за ремонт и реставрация на военния паметник в града.
Монументът, започна да се руши едва няколко години
след неговото финализиране. Паметникът на загиналите във войните „Св. Георги Победоносец“ в Мездра, проектиран от Любомир Добрев и издигнат през 2007 година, в момента се ремонтира основно. Всички плочи от
черен гранит, с които бе облепен, бяха демонтирани. Ремонтът се прави, защото през последните месеци част от
тях започнаха да падат и носят риск за преминаващите.
Според специалистите причината за това е проникването на вода между плочите и бетоновата конструкция на
паметника.
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА: IBAN BG95 STSA 9300 8425 4145 00
BIC STSABGSF БАНКА ДСК, ВИД ПЛАЩАНЕ 445100

http://facebook.com/mezdra
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Поздрави за празника

П

о случай 7 април –
Деня на здравния
работник, Кметът
на Общината инж. Генади
Събков, както и представители на Общинската администрация уважиха неуморния труд на здравните
работници в МБАЛ – Мездра, спешния център и общопрактикуващите лекари
в града.
Инж. Събков поднесе букет с цветя на всички лекари, фелдшери, медицински
сестри и здравни работници, които бяха на смяна,
дори и на професионалния
им празник. Всички останаха очаровани от неочак-

ваната визита на кмета.
Обиколката из кабинетите и отделенията продължи и в сградата на поликлиниката, където д-р Баев и
д-р Анков се представиха и
като хора на изящните изкуства – дървопластика и живопис. На специално подредена за целта изложба във
фоайето на поликлиничното отделение докторите показаха страстта си към изкуствата. Инж. Стефчо Симеонов и синът му инж.
Петър Симеонов показаха колекцията си от пощенски марки, а Кото Умарски
представи богата колекция
от значки.

Стъпки към...

Продължение от стр. 2
Магазините на кооперацията поемат и социални
функции, явяват се на моменти и като единственото
културно средище в малките села.
През годината е продължил прегледът на членството и безплатната подмяна на старите членски
книжки с нови. В селата
материално-отговорните
лица са били ангажирани
с подмяната на книжките
и прехвърлянето на членството от починали членове на наследници. Приемани са молби за прекратяване на членството и
молби на желаещи да станат членове. Оценката е,
че се е достигнало ниво
на реалност, което отразява действителното положение на член-кооператорския състав, за което
съществено са помогнали

кметовете и кметските наместници по селата. През
изминалата година са отписани с молба или поради смърт 46 член-кооператори, новопостъпили или
с възстановено членстово
са 7, а общо редовни според устава са 601 човека с дялов капитал от 120
000 лева. Средният размер
на дяловата вноска е около 200 лева, което е близо
с 12 лева на човек повече,
отколкото предходния период. На напусналите или
на редовни член-кооператори са изплатени близо 22
000 лева от дялови вноски.
С тях сумата за последните пет години изплатен дялов капитал наближава
119 000 лв.
Както и преди главното
внимание на Управителния съвет е насочено:
На първо място –
към стопанската дейност и

търсене на пътища за развитие и повишаване ефективността от работата, усъвършенстван е моделът на
търговската дейност в новооткрития КООП обект
в Мездра чрез изграждане на нова териториалноизчислителна система и
включването ѝ в Единната териториално-изчислителна система на ЦКС;
На второ място
– усилията са насочвани
към осигуряване на собствени и привлечени средства, за да се отговори на
високите изисквания, които ежедневно се поставят
от европейските търговски практики, новото законодателство и желанието
да се продължи започнатото преструктуриране;
На трето място –
важността и значението
на човешкия фактор, визирайки както член-кооператорите, така и работещите
в кооперацията.
Общият обем на приходите, който кооперацията реализира за 2015 година е 1 150 000 лв. Резултатите в основната дейност –
търговията, е повече от насърчителна. В търговската
мрежа е реализиран стокооборот от 1 081 000 лв. с
ДДС, а относителният дял
на стоките от Единния кооперативен пазар е 291 000
лв. или близо 27 процента.
Твърде успешен е стартът на новия КООП супермаркет. Макар и с непълна година на работа, обектът приключва с 400 000
лв. реализиран стокооборот. Първоначално той е
експлоатиран при заварено положение на интериора, 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 средства кооперацията придоби и съседния търговски
обект, който отдаде под
наем на фирма за бяла техника. Помещението може
успешно да се присъедини към супермаркета, но
се нуждае от ремонт и дооборудване 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 продължава да се прави добра обращаемост на стоките на месечна база. В бизнес плана
за тази година е предвиден
за преустройство още един
обект, но кой ще бъде – допълнително ще се реши съобразно финансовите възможности.
Ръководството на кооперацията прави всичко необходимо за реализиране
Концепцията на ЦКС за
усъвършенстване на търговската дейност и утвърждаване на Единния кооперативен пазар, като се
ръководи от общите икономически принципи за
търсенето и предлагането.
Голяма помощ за изготвянето на проектите и осигуряване на средства се оказва от ЦКС – София и КС –
Враца.
За да се изпълни предвиденият разчет от 1 милион
лева без ДДС, са набелязани мерки в няколко направления: ще се подготви още
един обект от търговската
верига КООП; ще се оптимизира системата за разнообразяване асортимен-

та на стоките и начините на доставка; поголямо внимание ще се
обърне на рекламата и
празничната търговия;
ще се направи опит да
се осигурят средства
за ремонт и обновление на част от обектите и за привеждането
им в още по-добър вид;
ще се контролира поддържането на образцова хигиена и порядък в
тях и около тях.
Основание за оптимизъм дава и фактът, че за
първи път от три години ПК „Труд“ приключва годината със счетоводна печалба. А това
допълнително мотивира за усърдна работа и
намиране на пътища за
осигуряване на финансов ресурс, за да продължат реформите. Печалбата ще бъде частично преобразувана
съгласно устава и законите.
Безспорно е, че колективът приема присърце
грижата и желанието за
утвърждаване и все поосезателно присъствие
на своите магазини в
пазара на стоки на дребно, както по селата, така
и в града. Постигането на добри финансови
показатели ще позволи
завръщането и в някои
специфични дейности –
изкупуването на билки,
търговия на едро, дистрибуция и логистика, а
защо не и външнотърговски операции…
Материалът е подготвен със съдействието на председателя
на ПК „Труд“ Красимир Тодоров

Събития
ПРЕДИЗВИКАНИ РАЗМИСЛИ

Една книга и
още нещо…
КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Т

ой беше около
петдесет
годишен мъж и беше виждал много разплакани
деца в живота си. И
знаеше, че децата плачат по най-различни
поводи, но това, което
му се случи в една софийска книжарница,
го изуми – едно дете
се разплака за книга.
Видя ги още когато влязоха. Момчето, около десетина
годишно и възрастна жена, навярно баба
му. Обиколиха рафтовете и се застояха
пред един. Малкият
взе в ръцете си книга.
Мъжът се надигна на
пръсти и прочете заглавието: „Въоръжението на Българската
армия през вековете“.
Детето
помоли
баба си да му я купи.
Старата жена извади
портмонето си, преброи парите си и отказа категорично. А
мотивът ѝ беше, че
още му е рано за такива книги. Момчето пак настоя, примоли се отново, но жената пак отказа. И то-

гава то заплака. А баба
му няколко пъти повтори
най-сериозния си агрумент. Нямаше пари. Нямаше седем лева. Толкова
струваше книгата. Имала
само колкото за билет да
си замине на село. Момчето притисна още посилно книгата към гърдите си, но тя я издърпа
от ръцете му и я постави
обратно на рафта… Тръгнаха да излизат, а детето
продължаваше да плаче…
Тогава мъжът грабна
книгата от рафта, хвърли
на продавачката парите
и ги настигна току на изхода. Подаде мълчешком
книгата и с бързи стъпки
се отдалечи в обратна посока…
Разказвам ви тази случка, защото ѝ бях свидетел,
защото ме изуми и защото не мога да я забравя. И
защото такива неща не се
случват всеки ден. Виждал съм възрастни хора
да подаряват на непознати деца играчки, шоколади, дрешки. Но книга…
И знаете ли, помислих
си, не, по-скоро повярвах, че доброто в българина все пак не си е отишло съвсем…

ПАМЕТ

Да си спомним за тях
Иван Бурин (псевд. на Иван Алексиев) - роден на 25 декември 1913 г. в с. Ребърково, починал на 21 април 1991
г. Писател, поет. Завършва гимназия във Враца. Следва ветеринарна медицина и право в СУ "Св. Климент
Охридски‘'. Участва в Отечествената война. През 1946
г. постъпва на работа в Министерство на информацията. От 1950 г. до 1965 г. е редактор в издателство "Български писател‘'.
Асен Босев - роден на 22 ноември 1913 в с. Руска Бяла,
починал на 23 април 1997 г. Писател. Завършва дипломация и консулство в Свободния университет и право в
СУ "Св. Климент Охридски‘'. Творчеството му е посветено на децата. Той е един от основателите и пръв председател на българската секция към Международния съвет
на детската книга. През 1978 г. името му е вписано в почетния 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 война в отбраната на Москва и окончателното унищожаване на хитлеро-фашизма. Виден теоретик, професор и
организатор на Българската народна армия.

http://mezdra.bg

16-30 АПРИЛ 2016

3

Нови мерки
за бездомните
кучета в Мездра
С

лед проведено публично обсъждане специална комисия от представители на неправителствени организации, общинска
администрация и Общински съвет - Мездра е изготвена нова Програма за
овладяване популацията
на безстопанствени кучета
на територията на Общината, която бе одобрена с
пълно мнозинство на мартенската сесия на Общински съвет.
В документа са отразени всички стъпки за овладяването на популацията
на безстопанствените кучета - тяхната регистрация
в регистрирани амбулатории, залавянето им, транспортирането и настаняването им в приют, като за
целта се сключват договори с лицензирани ветеринарни клиники.
Общинска администрация ще проведе кампания
за регистриране на домашните кучета и за ползата от
тяхното кастриране. Всички действия по програмата
ще бъдат наблюдавани от
организации за защита на
животните, чиито права са
разписани детайлно в нея.
През 2015 година община Мездра чрез подписан договор наема недвижим имот с площ 135 кв.м
за Общински приемник за
безстопанствени кучета,
в който в края на годината има 83 животни. В капиталовата част на Бюджет2016 на Общината са заложени средства за проектиране и построяване на Общински приют за безстопанствени кучета и 15 000
лева за обезпаразитяване,
кастрация, ваксиниране,
храна и режийни разходи.

Частна обява
Пералнята (валявица) на фирма „Рашовец“ – гр. Мездра, до
Керамичния завод, започна работа от 1-ви
април.
Телефон: 0879 / 869
649

Грижа
за децата

К

метът на Общината инж. Генади Събков бе гост на специален обяд с децата на семействата, ползващи услугата „Обществена трапезария“ към фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика. На
срещата, проведена в трапезарията на социалния патронаж
в бишвата сграда на АПК , малчуганите споделиха с кмета 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 всички ние имаме равен старт в живота си и че трябва да бъдем
задружни един към друг. Тези деца са от социално слаби семейства, но въпреки това не спират да мечтаят и да се развиват, а по-радостната новина е, че всички те посещават учебните заведения в общината с голямо удоволствие.“, заяви
инж. Събков.
Обществената трапезария в Мездра обслужва 90 лица,
които получават вкусна и качествена храна.

Маратон на четенето
Д

еца от мездренските детски градини бяха първите гости на Маратона на четенето, който стартира днес
в библиотеката на градското читалище. Секретарят на
културното средище Валентина Цекова приветства малчуганите и им разясни накратко какво ще включва едномесечната инициатива. Маратонът беше открит с новата детска книга на Вергиния Генова“Малкият Зограф и Дъгата“.
Децата също се бяха подготвили с песничка за книгите и кратка драматизация по
народни приказки.

Маратонът на четенето
не подмина и другите читалища в общината, като сред
най-активните дейци се оказаха малчуганите от Игнатица, Оселна, Ребърково и Зверино.
Националната кампания
„Маратон на четенето“ е инициирана от Българската библиотечно-информационна
асоциация в партньорство с
Асоциация „Българска книга“ и е посветена на Международния ден на детската
книга - 2 април и Международния ден на книгата и авторското право - 23 април.

http://facebook.com/mezdra

Интереси

Млад дизайнер
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ЗАВЕЩАНИ ТРАДИЦИИ

Послания
във времето
Етнографска изложба в АК „Калето“

Р

исунки на модерни автомобили и тяхното
вътрешно устройство красят стените на Професионална гимназия по механизация на аграрното стопанство в Мездра. Те са дело
на талантливия десетокласник от гимназията Даниел
Цветков, който демонстрира афинитет към автомобилния дизайн още от малък. Младежът изобразява колите, отчитайки и найдребните детайли в устройството им. Рисува предимно с моливи на хартия, но
в училище е показал уменията си и върху стените,
за да направи училищната
среда по-цветна и привлекателна.

Възпитаникът на професионалната гимназия е родом от Мездра и от ранна детска възраст обича да
рисува. В началото скицира предимно къщи и коли,
но впоследствие моторните превозни средства и техните технически спецификации приковават напълно
вниманието му. Дани е само
на 16 години, но демонстрира завидно око към детайлите в устройството на
колите, които изобразява.
Десетокласникът се обучава в специалност „Монтьор на товароподемна техника“, но казва, че това не е
неговият приоритет за професионална реализация.
Въпреки интереса към

изучаваната специалност
обаче, талантливият младеж се ориентира към поиновативно професионално направление. Той мечтае да постъпи във висше
учебно заведение със специалност в сферата на архитектурата и дизайна.
Младежът от Мездра е
фен на автомобилната марка „Ауди“ и твърди, че мечтае да конструира именно
техните автомобили. Сред
други коли, които харесва,
Дани нарежда „Ферари“,
както и някои от известните японски возила. Впечатляват го както визуалните и
техническите характеристики на автомобилите, така
и вътрешния им дизайн.

Събрание на инвалидите
Н

ПЕТЪР КРЪСТЕВ

а 31 март т.г. дружеството на инвалидите
„Надежда“ в Мездра проведе своето отчетно-изборно събрание. В доклада
на УС за изминалия период /2011-2015 г./, изнесен
от председателя на дружеството Камелия Петкова,
бе направен задълбочен
анализ и отчет на организационната и културно-масовата дейности.
Проведени са пет годишни отчетни събрания, 28
общи събрания и 33 заседания на УС. В селата са
проведени разговори и са
взети мерки за решаване
въпроси от битов и друг
характер. По тържествен
начин са чествани патронният празник - 3 декември, Международният ден
на инвалида и особено 17
септември - Вяра, Надежда и Любов.

Ръководството провежда и участва в срещи за обмяна на опит с дружествата в Лом, Балчик, Смолян,
Кърджали, Благоевград и
Б.Слатина.
Групи са посетили и са се
запознали с исторически и
природни забележителности в страната.
Трета година се събираха
пластмасови капачки, които се предават за изработка на помощни средства
за деца-инвалиди. Наши
представители участваха
в Зоналната гимнастрада
във В. Търново и се класираха на първо място, а в Републиканската в Сливница
на второ.
Членовете се включваха в инициативата на БЧК
за боядисване на великденски яйца за хората от
домашния социален патронаж.Осъществявани са
партньорства с обществе-

ни и културни организации.
Общата оценка на дейността е, че тя е на повисоко ниво в сравнение
с предишни периоди. За
следващия
петгодишен
мандат събранието избра УС с председател Камелия Петкова и членове: Богомил Николов, Дарин Кръстев, Павлинка
Петрова и Петър Кръстев,
почетен член.
Избра и Контролно-ревизионна комисия с председател Марияна Гаврилова и членове: Еленка
Умарска и Николица Цветкова.
На тържествения обяд
инвалидите бяха поздравени от кмета на Общината инж. Генади Събков, който им пожела преди всичко здраве, да не се
предават и да живеят с надежда в утрешния ден.

П

MИЛКА ПУХАЛСКА

равим ли верен прочит на празнично-обредната система? Познаваме ли посланията и уроците на българските празници и обичаи? Не случайно задаваме тези въпроси на
всички, които по някакъв начин разказват, показват, пресъздават и предават, докосват се до
тази векове наред пазена съкровищница на
културната памет на българина. Всеки празник има свое послание, адресиран е към определена група хора-деца,младежи,моми,към жените и мъжете, стопаните на къщата,орачи и
жътвари,към стоката и посевите.към слънцето и земята,водата,билките,празници за веселие
и заклинание,очакване за здраве,плодовитост и
берекет. Празници за поклонение, прошка и благодарност. За всички и всичко са помислили нашите 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 изгубваме в правилния превод, а не трябва. Всичко, което казваме и показваме , трябва да знаем за
кого е предназначено. Не може да преиначаваме
посланията, съхранявани и предавани във времето. Важно е какво наследство имаме, но още поважно е как го съхраняваме и предаваме. Грешно
е да учиш другите грешно, не е грешно да не знаеш, грешно е да не искаш да се научиш. Младите
хора трябва да познават традициите,празниците,
обичаите такива, каквито са, истински, автентични - магията на думите, обредите,костюмите,
движенията и мелодията,действията. Нека знаем кога и защо посрещаме с хляб,защо правим
китка,палим огън, целуваме ръка. Кой празник
за кого е - момчетата коледуват, момичетата лазаруват, момците прескачат огъня и правят гергьовска люлка, Бабин ден е ден не на бабата, а
на онази свята жена, днес акушерката - която помага 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 помнят, да се пазят и вярно да се предават. Това е
богатство ,съхранявано във времето и стигнало до нас. Длъжни сме да правим точен и верен
прочит,той е там, записан в книгите, ако нещо
не знаем - там пише. Четете.

Събития
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 Община Мездра през 2015 година.
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Уникално
светилище

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 периода 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 Мездра.
9.Отчет анализ за дейността на Районно управление – Мездра през 2015 година.
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 отпадъците на Общината за 2015 година.
13.Определяне на упълномощен представител от Община Мездра и начина 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 Община 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, община 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

Р

уина, 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, които едва се крепят на ръба на дерето над река Лишка.
До малкото оцелели напук на времето и иманярите руини на храма „Св. Николай“ се стига, меко казано трудно. Минава се през изровен земен път, за да се
стигне до запустелите селски гробища, обрасли с бурен и храсталак.
Освен окаяното състояние на руините и изсветлелите стенописи, впечатление правят и следите от иманярски набези около храма. От десетилетия различни
банди рутят и плячкостват малкото останало от църквата в търсене на ценности. Някои сполучват, разказва кметският наместник Димитър Цонков. При това не
местни, а от Хасковско. Бандата копала под някогашния олтар и според слуховете отмъкнала огромно количество злато, забравено от Бог и държава до селските гробища. Набезите продължават, при това скоро изобщо няма да има останки, които да пречат на златотърсачите.
В годините немалко ценители на културни експонати посещавали селото и цъкали с език от възмущение
при вида на порутената сграда и неразличимите стенописи. Група студенти от София дори проявили инициатива и търсели средства за консервация на останалите изображения върху стените, но не сполучили.
В архитектурно-планово отношение църквата била
малка, еднокорабна, едноапсидна и с полуцилиндрично сводесто покритие. Градежът ѝ бил от ломени камъни, споени с хоросан, използвани са и дървени сантрачи. 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 консервирани и сега се съхраняват в Регионалния исторически
музей във Враца. Стенописите са увредени и от многото вандалски графити,някои от които са със стряскащи 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.

Спорт
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Победа и загуба „Скала 2015“ Оселна води
за „Локомотив“ в „Б“ групата на Враца

„Локомотив 2012“ Мездра най-после зарадва
привържениците си и постигна първата си победа
през пролетния полусезон
в „Б“ група срещу шестия в
класирането „Банско“. Тимът на Анатоли Тонов и Георги Бачев показа вече стабилна игра, имаше превъзходство през целия мач и
заслужено спечели ценните 3 точки в борбата за
оцеляване след 2:0. Мачът
тръгна добре за железничарите и в 21-та мин. Антонио Хаджииванов изведе зад защитата Любоя Арсен, който преодоля вратаря и вкара за 1:0. Само 2 минути по-късно удар от фаул
на Хаджииванов след рикошет в стената срещна страничния стълб. В началото
на втората част Златко Бонев пропусна от чиста позиция, а в 65-та мин. бранителят Емил Петров със самостоятелен рейд премина
2/3 от терена, но изстрелът
му бе отбит от вратаря Стоянов. 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 Любомир Христов.
Радостта на привържениците на „Локомотив“,
обаче не успя да се запази и
седмица. Отборът разочарова ръководството и феновете си, като претърпя
тежка загуба у дома с 1:3
от последния в класирането „Септември“ Симитли
в среща от XXIII кръг на
„Б“ група. Под изливащия

се в първите минути пороен дъжд домакините не се
ориентираха добре и при
грешка в защитата още във
2-та мин. Виктор Георгиев от гостите вкара за 0:1.
Домакините имаха своите
не лоши шансове да изравнят, но Антонио Хаджииванов на два пъти и Петър
Златинов веднъж пропуснаха. И тогава дойде ред
на съдиите от Плевен, от
които именно домакините изказаха своето недоволство преди мача. В 34та мин. страничният съдия
Асен Крумов си затвори
очите при почти двуметрова засада, от което се възползва Франк Коре за 0:2.
В 48-та мин. Деян Христов
от воле реализира красив
гол за 0:3. В 55-та мин. Евгени Тунтев намали на 1:3
след изпълнение на корнер и върна надеждите
на локомотивци. В 82-та
мин. главният рефер Цанко Миндалов не забеляза
игра с ръка на защитник на
„Септември“ в наказателното 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 Тонов пусна в игра следните
играчи: Николай Кръстев,
Любомир Христов, Георги Георгиев, Евгени Тунтев, Стоян Георгиев, Петър Златинов, Майкъл Тевия, Антонио Хаджииванов, Манол Чапов /46 Колибали/, Златко Бонев /35
Влади Златинов/ и Любоя
Арсен.

http://mezdra.bg

„Скала 2015“ Оселна запази лидерската си позиция в областната „Б“ футболна група на Врачанско, след като победи в
XIII кръг „Любимец“ като
гост в Търнава с 3:1. Георги Иванов вкара два гола
за отбора, воден от кмета
Росен Николов, а един път
се разписа Пламен Йорданов. Домакините стигнаха до почетното попаде-

ние едва в 90-ата минута
от дузпа, изпълнена точно
от Валери Павлов. Главният съдия Владимир Палански показа червен картон на Бранимир Василев
от „Любимец“, който удари съперник при спряна
игра. В следващия кръг в
областната „Б“ група на
Врачанско Скала 2015 /
Оселна/ срази Искра /Власатица/ със 7:0 и остана на

върха с 30 т. /51:12/.
За кметския тим на
Росен Николов хеттрик направи Николай
Гришев, 2 гола добави Иван Крумов, а по
един път се разписаха
Георги Иванов и играещият треньор Стелиян Кръстев-Тежкаря.
Запазилият суха вратата си наставник, бе точен от дузпа.

„Локомотив 2012” /Мз/ гори с 2 мача и 5000 лева

„Локомотив 2012” /Мездра/ бе наказан сурово
от Дисциплинарна комисия на БФС. Мездренчани понесоха санкции заради провинения по време на мача от ХХІІІ кръг
на „Б” група срещу „Септември” /Симитли/. Наказанието 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 наложена на основание чл. 37, ал. 1,
т. 5 от Дисциплинарния правилник.
Домакините пострадаха
заради единия от страничните съдии Асен Крумов /на
снимката крайният в ляво/.
Плевенчанинът отнесе гнева на зрители заради фрапиращо ощетяване при втория гол. Въпросният Кру-

мов не даде явна засада, при която нападателят Коре бе зад
линията на защитата поне на 2 метра.
Тъмнокожият французин се възползва,
напредна и вкара за
0:2, с което на практика реши мача. На
полувремето камерата, с която домакините заснемаха мача,
явно доказа несправедливостта, заснемайки засадата.
Буди недоумение
фактът, че плевенчанин свири на „Локомотив”/Мз/, при положение, че „Спартак” е пряк конкурент на мездренчани в битката за оставане. БФС мълчи
по този въпрос, но
подопечната му ДК
бързо взема решение
за наказание на клуба от Мездра.

http://facebook.com/mezdra

Хумор и забава
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В СЛЕДВАЩИТЕ
ДНИ РОЖДЕНИЦИ
СА:
Инж. Стефан Стаменов, общественик – 15 април
Инж. Илия Цончев,
общественик – 16 април
Вихър Ганчев, бивш
кмет на с. Игнатица – 20
април
Лидия Илиева, общественик – 21 април
Дойка Владинова, бизнесмен – 23 април
Любомир Минковски,
художник – 23 април
Цветко Симеонов, бизнесмен – 23 април

Минути за забава
Говорят си двама
затворници: - Теб за
какво те вкараха? Закъснях един час за
работа... - А какво си
работил? - Авиодиспечер...
Бай Славчо станал фермер и решил
да отглежда прасета. Горд от добрите
резултати, които успял да постигне, той
се снимал с любимите си прасета и после
показвал снимката
на приятели с думите: - Това в средата
съм аз!

Прочетено в старите
мездренсkи вестници.
В. Искърски фарь”
бр. 2, 10 окт. 1929г.

Върви си един човек през гората и
вижда три джуджета.
- Какви сте вие, бе,
момчета? – пита човекът. - Ами ние сме
седемте джуджета. Е, как седем, като сте
три?! - Нема хора, бе,
братче! Криза!
Седи един в кръчмата и пие бира. Изведнъж влита негов приятел и задъхан казва: - Пешо,
ужас, тъщата ти ей
сега я смачка камион! - Айй, каква
мъка, черна мъка!!!
Сядай тука. Барман,
две тъмни бири!
Преглед при доктора. Докторът мери
пулса. - Е, как е? пита пациентът. - Добре е. А как спите? Нормално. - Апетит?
- Имам. - Прекрасно,
казва докторът -Сега
ще ви изпиша рецепта и пулсът, и сънят,
и апетитът, всичко
ще отзвучи все едно
не го е имало!
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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. Приятелство. 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. Отрицателни 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. Румънски джипове. 40. Държава в Южна Африка. 42. Син на Бор, брат на Один и Вили в скандинавската митология. 44. Японски театър.

се задава полицай. - Пешо,
гледай, гледай! - сочи единият - Този е обратен... - Ти
пък как разбра? - Ами гледай 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
Двама абсолютно едно почукване по главата
пияни мъже седят на на сина си, можеше да поулицата. Срещу тях знае дали той си е научил

рате? Отговор на радиото: - Означава здраво сеЕдна жена казва на мъжа мейство, възпитани деца,
си, който тръгвал за рабо- добра свекърва, любящ и
та: - Мили, виж какво пра- верен съпруг…
ви Петров, когато тръгва
Две мишки ядат ленза работа - целува жена си!
Ти защо не правиш така? - тата от филма „ОтнесеАми, защото не сме толко- ни от вихъра“ в мазето на
едно кино в София. Еднава близки с Петрова...
та мишка пита: - Как ти се
Въпрос към радио „Ере- струва? - Ами, да ти кажа
ван“: - Какво означава: честно, книгата ми хареЖена с черен пояс по ка- са повече…
уроците...

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра
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ДЕЦАТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

Д-Р ГЕРГО ЦОНКОВ

„СПОМЕН ЗА ВЯРАТА НА ЗАБРАВЕНИТЕ“
е заглавието на книгата,
която неотдавна бе отпечата в БГ „Принт“ ООД,
Враца. Тя е съставена в
основната си част от спомени на антифашиста от
с. Цаконица Къто Петков
Данов – Джондера, починал в далечната 1987 г.
Кои са забравените и
каква е била тяхната вяра
се питаме с повишен интерес и бързаме час поскоро да прочетем книгата, която веднага ни впечатлява с изобразените
повяхнали червени макове 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 съвременници, приятели и съратници. Те, което е характерно въобще за съселяните му, са работливи, доблестни, образец на родолюбие и хуманизъм, Тези им качества особено ярко се проявяват в отношението и поведението им към последвалите събития в навечерието и по време на най-жестоката, опустошителна и кръвопролитна война - Втората световна, когато пълчищата на Хитлер нахлуват вероломно в Съветския съюз .
България , която е съюзник на Германия , на практика е окупирана от нея. На безценица се изнасят родните селскостопански продукти, животинското и птиче месо и други жизнено
необходими местни стоки. Цените скачат главоломно Населението изнемогва. От единични случаи недоволството в страната придобива масов характер Бедното село Цаконица , което е известно със своя буден, непокорен и революционен дух
, се включва без колебание във всенародната съпротива срещу монархофашистката власт. Озлобената полиция предприема незабавно преследване на народните борци: масови арести, затвор , издаване на смъртни присъди, убийства без съд и
присъда, опожаряване домовете на ятаци и партизани Жертва на жестокия и безмилостен фашистки терор стават не само
заловените нелегални , ятаци и партизани , но и техните близки .Не биват пощадени дори невръстни деца , болни и немощни възрастни мъже и жени. А вярата на „забравените” неустрашимите 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 Съпротивата се наричат с какви ли не обидни епитети, а се „забравя“ за отрязаните партизански глави, за разстреляните ни поети, 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 препоръчвам на онези, които обичат родината си, да я прочетат. Тя
съдържа една неподправена реалност. Спомените на този човек по един простичък начин отразяват кое как е било в периода 1941 - 1944 г., за който толкова нелепости се изрекоха. И
най-накрая ще спомена, че за да се събере и отпечата тази книга 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 добро и патриотично дело.
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8

ИСТОРИЧЕСКИ
ДАТИ:
15 април 1865 г. –
Убит американският
президент Ейбрахам
Линкълн.
17 април 1821 – Роден Георги С. Раковски, български революционер.
18 април – Международен ден за опазване паметниците на
културата.
22 април 1915 г. –
Загинал Яне Сандански, български революционер, борец за
освобождението на
Македония.
1945 г. – Освободени затворниците от
фашисткия концлагер „Заксенхаусен“
край Берлин.
24 април 1877 г. –
Начало на Руско-турската освободителна
за България война.

САМОСТОЯТЕЛНА
ИЗЛОЖБА
Н

азванието на изложбата
„Флорални мотиви” на
нашата съгражданка Светла
Дамяновска подсеща, че картините, които можете да разгледате в Библиотеката на НЧ
”Просвета-1925“ - Мездра, са
посветени на растителността, а наближаващият празник Цветница е най-подходящият повод за откриването
на такава експозиция. Светла Дамяновска отдавна работи в областта на живописваната пластика, но тази изложба
не просто пресъздава красотата на изобразяваните обекти, а показва истински хербаризирани растения, вписани в
картините. Успешното вграждане на стебла, листа, цветове,
пъпки и тяхното последващо
живописване е било истинско
предизвикателство за авторката. В резултат се е получил
един голям букет от 27 малки картини. Малките размери на произведенията са предопределени от „камерната зала” (Читалнята на библиотеката), която позволява
само камерни експозиции.
Картините са почти сувенирен 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 половина на 2015 г., повечето –
в първите месеци на 2016 г.
Тяхното създаване ме караше да забравя зимата и да се
пренеса мислено в други годишни времена.” – споделя

авторката. И се обръща
към всички нас: „Каня
ценителите на изобразителното изкуство от
града и региона в моята
пъстра българска градина!”
Изложбата е на ваше
разположение до 9 май
2016 г.
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