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Стабилизиране финансовото
състояние на Общината
стр. 2

Десетки жители и гости на
Община Мездра отбелязаха
днес Съединението на Княжество България и Източна
Румелия. Млади и стари се
събраха на централния площад „България“, за да се насладят на тържественото отбелязване на празника.
В началото на програмата
Светла Дамяновска, гл. експерт „Култура и художествена галерия“ припомни исторически факти за паметната дата.
Под звуците на Химна на
Република България кметът на Община Мездра инж.
Генади Събков издигна националния флаг. В словото
си инж. Събков отбеляза, че
в учебниците по история са
описани причините и действията, довели до провъзгласяването на Съединението на Княжество България

Почетохме 132 години съединена България

и Източна Румелия на 6-ти
септември 1885г., а различни специалисти са оценявали значимостта му. В словото си кметът на Община Мездра припомни, че „ именно
ние, потомците на поборниците, които воюваха за българската свобода, рамо до

рамо с братята руси и ратуваха за съединение на раздробената от Берлинския
конгрес българска държава“, трябва да осъзнаем важността на тази дата и това
колко е важно да се радваме
и да ценим днешната скъпоценна свобода и да живеем

с достойнство на свещената
българска земя. Да помним
делото на предците си в знак
на признателност и да отстояваме не само с идеи, но и на
дело българщината, защото
единствено тя ни идентифицира пред лицето на Европа
и света.

ОФК се създава с най-чисти намерения
Ще получи символична финансова помощ от Общината
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Общинският
футболен клуб „Локомотив-Мездра“ се създава с най-чисти намерения и ще получи символична финансова
помощ от Общината.
„Виждаме, че всичко се
прави от сърце, затова
призовавам хората, които милеят за футбола и
имат възможност да помогнат финансово на новия ОФК, да го направят.
Пожелаваме му успех!“.
Това бе заключението на
Катя Йотова, председател

на ПК по „Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция” към Общински
съвет-Мездра, след като
кметът инж. Генади Събков отговори на въпроси
на членовете на комисията, свързани с новосформирания общински футболен клуб. Кметът съобщи, че общинският футболен клуб „Локомотив-Мездра“ е регистриран с Решение № 81/15.08.2017 г.
на Окръжен съд-Враца.
Той е създаден по Закона
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за юридическите лица с
нестопанска цел за работа
в обществена полза. Причината за създаването на
този клуб е практическата невъзможност на функциониралия през предходния сезон 2016 г.-2017 г.
ФК „Локомотив“-Мездра
да продължи участието си
във футболните първенства на областно ниво.
„Не инициирахме създаването на клуб по
лека атлетика, по хандбал или по художествена гимнастика. Задайте

си въпроса защо Общината не тръгна да създава такива клубове. Истината е, че те развиват
нормална дейност, съществуват и носят успех, защо се наложи обаче да направим футболен клуб? Защото последният действащ „Локомотив” дерайлира с
фиаско в началото на
август поради неразбирателство между членовете на Управителния
съвет.
Продължава на стр.3

Кой ще вози мездренчани?
Ясни са фирмите, които ще
осъществяват превоза на
пътниците на територията на
Общината

Фирмите-превозвачи
бяха определени от 5-членна комисия с председател
инж. Розалина Георгиева,
началник отдел „Общинска
собственост, инвестиции,
проекти и обществени поръчки“ в Общинска администрация на база най-ниската предложена цена за
извършване на услугата.
Процедурата по Обществена поръчка с предмет:
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии
от утвърдените общинска и
областна транспортни схеми“ се проведе по 4 обособени позиции /ОП/. ОП-1:
Пакет 1, включващ маршрутни разписания: Мездра
– Враца; Мездра – Крапец –
Върбешница; Мездра – Руска Бяла – Моравица; Мездра – Старо село, комисията класира на първо място
„Цветина – Мездра“ ЕООД.
Фирмата е предложила
най-ниска средна цена на
билети по маршрути от начална до крайна спирка1.07 лв. По Обособена позиция 2, Пакет 2, включващ маршрутни разписания: Мездра-Долна Кремена – Горна Кремена; Мездра
– Д. Кремена – Г. Кремена
– Кален – Горна Бешовица; Мездра-Долна Кремена – Горна Кремена- Кален
– Цаконица; Мездра – Ка-

лен – Горна Бешовица – Камено поле – Драшан, няма
класиран участник. Фирма
„Транс -Авто 2015“ ЕООДгр. Мездра е отстранена от
комисията от участие в процедурата по Обособена позиция №2, тъй като в определения от комисията срок
за отстраняване на констатирани несъответствия към
личното състояние и критериите за подбор, участникът не е предоставил изискуемите документи, поради което не отговаря на поставените от възложителя критерии. Фирма „Цецо
Транс 63“ ЕООД- гр. Правец е предложила най-ниска средна цена на билети по маршрути от начална до крайна спирка в размер на 1.35лв. за маршрути:
Мездра – Ребърково – Люти
дол – Типченица; Мездра –
Дърманци – Лик – Ослен
Криводол; Мездра – Зверино – Елисейна – Очин дол.
„Цецо Транс 63“ ЕООД е
класирана на първо място
и за Обособена позиция 4,
Пакет 4, включващ маршрутни разписания: Зверино – Игнатица; Зверино –
Оселна; Зверино – Мездра.
Фирмата е предложила найниска средна цена на билети по маршрути от начална
до крайна спирка в размер
на 1.08 лв.

http://facebook.com/mezdra
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Приоритет в Бюджет 2016г. и Бюджет 2017г.

ÀËÁÅÍÀ ÌÈËÀÍÎÂÀ

Стабилизиране на финансовото състояние на Общината е основният приоритет
в Бюджет 2016 г. и този за
2017г. От 8.5 млн. лв. задължения, които кметът инж.
Генади Събков е наследил в
началото на мандата си през
2015г., към 30.06.2017г. задълженията възлизат на 4
320 000лв. Предстои изплащането на 2 основни заема.
Единият е към Фонд „Флаг“
в размер на 2 631 000 лв. за
водния цикъл и 1 689 000лв
безлихвен кредит, взет от
Министерство на финансите. Това показват данните от Изпълнението на Бюджета на Общината към
30.06.2017г., които бяха
представени на последното
редовно заседание на Общинския съвет.
„За отчетния период сме

постигнали 50.6% от приходната част на бюджета
при уточнен размер на бюджета в приходна част в размер на 13.5 млн.лв. Собственият ни принос е 3.5 млн.
лв. Цифрите са красноречиви, че сме се справили добре. Това ни дава стимул да
продължим в същото темпо
и през второто полугодие.“,
уточни кметът инж. Генади
Събков.
От данъчните приходи
най-важният приходоизточник е данък недвижими
имоти-приходът е изпълнен в размер на 64%. С помалък размер, но също толкова важен, е данъкът на
превозните средства – изпълнението е 58%. 47.8% са
неданъчни приходи. Приходите и доходи от собственост са 75%, като от наемите са 55%.

Общината отчита изключително успешно първо полугодие на база събраните данъци от земя. Кметът
отчете, че приходната част
към отчетния период е изпълнена на 95% и изрази
становище, че до края на
септември тя ще бъде изпълнена 100% . Общината реализира големи разходи за осигуряване чистотата и приветливия вид на населените места и отбеляза,
че събираемостта на такса
битови отпадъци е малка.
Той отправи апел към гражданите да бъдат коректни и
да намерят начин своевременно да изпълнят задълженията си по заплащане
на дължимите такси. Към
30.06.2017 г. Общината се
справя успешно и по отношение на операциите с финансови активи или пасиви.

„Успяхме да погасим 2
заема и сериозно да повишим кредитния си рейтинг.
Двата заема бяха свързани с изпълнение на проекти от минали периоди. Общата сума, която сме погасили, е над 377 000 лв.,като
днес подписахме и документи, свързани с освобождаване на залога, направен
пред централния регистър,
за да можем в бъдещи периоди да сме с положително кредитно минало и да
имаме възможност безпроблемно да получаваме нови
кредити. Те ще са ни особено необходими за изпълнение на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“, допълни инж.
Събков.
Кметът поясни, че от данните за изпълнението на
бюджета е видно, че про-

Започна изграждането на „ресторант на открито“ З

ÀËÁÅÍÀ ÌÈËÀÍÎÂÀ

апочна
изграждането
на своеобразен „ресторант на открито“ в двора на
ПГ „Алеко Константинов“ в
Мездра. Новата придобивка се създава по проект, който учебното заведение е спечелило пред Предприятието
за управление на дейностите
по опазване на околната среда /ПУДООС/ на Министерството на околната среда и
водите. Целта на т.нар. „ресторант на открито“ е да повиши мотивацията на учениците към специалните предмети. След завършването му
ще се създаде по-приятна обстановка за преподаватели и
възпитаници, както и за жителите на града, които често прекарват свободното си

Обсъдиха готовността
за новата учебна година
ÀËÁÅÍÀ ÌÈËÀÍÎÂÀ

Кметът инж. Генади
Събков проведе работна среща с директорите и
счетоводителите на учебните заведения на територията на Общината. На
нея бяха обсъдени готовността за започване на новата учебна 2017/2018г.,
извършените ремонтни
дейности в сградите, кадровата обезпеченост, свободните работни места и
маломерните паралелки.
Присъстващите дебатираха и разпределението на допълнителни средства в размер на 197 475
лв., които ще бъдат преведени по бюджета на Общината за учебните заведения и Центъра за под-

крепа за личностно развитие. Сумата се осигурява във връзка с изпълнение на Постановление №170 на Министерски съвет от 11.08. 2017г.
То касае одобрени от правителството допълнителни разходи/трансфери в
размер на 79 942 068 лв.
по бюджетите на първостепенни разпоредители
с бюджет, финансиращи
училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
за 2017 г.
Според разчетите 62 515
лв. ще бъдат разпределени
между детските градини
в периода септември-декември 2017г. Училищата
ще получат общо 133 610
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лв. СУ „Климент Охридски“ –с.Зверино ще получи 17 171лв., ОУ „Св. Св.
Кирил и Методии“- 28 276
лв., ОУ „Христо Ботев“35 006 лв., СУ „ Иван Вазов“- 33 361 лв., ОУ „Х.
Димитър“ в с. Елисейна1 360 лв., ОУ „В. Кънчов“
в с. Моравица- 3 355 лв.,
ПГ „Ал. Константинов“6 739 лв., ПГ по МСС- 8
342 лв. На центъра за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ ще бъдат преведени общо 1 350 лв. Допълнителните средствата,
които детските и учебни
заведения и ЦПЛР ще получат в периода септември-декември 2017г., ще
бъдат превеждани поетапно ежемесечно.

2

центът собствени приходи е много малък. От 13.5
млн. бюджет, собствените приходи са 3.5 млн. лв.
През 2017г. 100 % от второстепенните разпоредители
с бюджетен кредит стартираха без задължения, а през
2016г. Община Мездра погаси голяма част от задължения от предходни периоди. За това сравненията в
разходната част на бюджета са безсмислени.
Разходите в делегираните от държавата дейности
са изпълнени на 49%, местните дейности- на 35%. Съфинансирането от страна
на Общината на делегирани от държавата дейности
е 22% от плануваните средства, изразходвани за тази
дейност.
Кметът отбеляза, че за
делегираните от държавата дейности са изразходвани 81% от средствата, които Община Мездра е получила от държавата и са разпределени за Фонд „Работна заплата“ и осигуровки. В
местните дейности за тази
цел се изразходват едва 33%.
„Зад цифрите се крият ниски заплати на хората в местните дейности и все по-малка възможност служителите
да работят последователно,

неуморно и отговорно за изпълнение на професионалните си задачи. Тук е ролята и на НСОРБ да потърсим
разрешение на казуса, защото общинските администрации все повече ще се обезлюдяват. Смятам, че държавната политика в тази насока следва да се коригира
още в следващия бюджет“,
категоричен бе кметът.
Анализът на изпълнението на бюджета към
30.06.2017г. показва, че разходите в сферата на образованието са изпълнени в размер на 69%. В здравеопазването 41%, социално осигуряване и грижи- 48%.
54 000 лв. по-малко е изразходила Община Мездра
за поддържане на уличното осветление през първото
полугодие на 2017г. в сравнение със същия период на
миналата година.
„Това означава, че вишката, която закупихме, отдавна
се е изплатила и сме създали
прекрасен ред в поддръжката на уличното осветление.“,
категоричен бе инж. Събков.
Отчетът за изпълнението на бюджета към
30.06.2017г. бе приет от Общинския съвет с 11 гласа
„За“, 0-„Против“ и 7-„Въздържал се“.

време в двора на училището
Инж. Силвия Атанасова,
учител по математика, поясни, че проектът включва поставяне на маси с пейки, 6
единични пейки, шатра, 10
дръвчета-5 плачещи върби и
5 брезички.
„В алеята пред училището
ще бъдат засадени и цъфтящи храсти. Ще поставим и 6
кошчета, за да може отпадъците, които се изхвърлят от
„ресторанта на открито“, да
бъдат добре съхранени. Закупили сме си и компостер.
В него ще разграждаме част
от отпадъчните продукти,
които остават след часовете
по учебна практика.“, допълни инж. Атанасова.
В създаването на „ресторанта на открито“ активно и

доброволно участват не само
учители и ученици, но и родители. Един от тях е Даниел Генов, чиито син е в 11-ти
клас.
„Помагам с удоволствие,
за да може децата ни да се
чувстват още по-комфортно
в училище. Призовавам всеки, който има свободно време, възможност и желание,
също да се включи с доброволен труд“, допълни Даниел Генов.
Според предварителните планове „ресторант на открито“ в двора на ПГ „Алеко Константинов“ трябва
да бъде готов за първия учебен ден-15-ти септември. До
1-ви октомври пак там учители и ученици ще проведат и
първия си открит урок.

Общината популяризира таланта
на уникалния майстор-дърворезбар
ÀËÁÅÍÀ ÌÈËÀÍÎÂÀ

Уникалният
майстор на произведения
от дърво Тихомир Николов вече се радва на
вълна от поръчки. След
като Общината популяризира таланта на местния жител, който е глухоням, клиенти от цяла
България и наши сънародници, работещи в
чужбина, започнаха да
поръчват негови произведения. Други пък желаят да се сдобият с портрет на свой любим човек,
изваян от майсторските
ръце на Тихомир. За целта хората изпращат снимки, благодарение на които
даровитият мъж прави детайлни репродукции на образа.
„Клиентите на Тихомир,
които поръчват чрез мен,
имат различни вкусове и

индивидуални предпочитания. Той се съобразява с
тях, като се договарят и за
крайната цена на продуктите. Благодарим на Общината, че съдейства повече
хора да узнаят за таланта на
Тихомир. Сега той се чувства по-щастлив и пълноценен, защото има работа
и може да дава своя принос
за сформиране на семейния
бюджет.“, каза Нина Дими-

трова, благодарение на която “случаят Тихомир“ достигна до обществеността.
Тя потърси съдействие от
инж. Димитър Павлов, ръководител на АК „Калето“,
за популяризиране на таланта му.
В края на септември в
Арт центъра на АК „Калето“ ще бъде открита изложба с произведения на даровития жител на Мездра.

http://facebook.com/mezdra
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Спортен комплекс „Локомотив“ е в перфектно състояние
ÀËÁÅÍÀ ÌÈËÀÍÎÂÀ
ÏÀÂÅË ÏÅÒÐÎÂ

Стадион „Локомотив“
е в перфектно състояние.
Базата е добре поддържана
и е подходяща за осъществяването на тренировъчна и игрова дейност. Стадионът се използва пълноценно и напълно свободно от спортни клубове
и граждани, които желаят да спортуват през свободното си време, като не
се заплащат никакви такси. Това констатира кметът на Общината инж. Генади Събков по време на
проверка на материалнотехническото състояние
на обекта. Кметът бе категоричен, че лансираните в
медийното пространство
твърдения, че не е изпълнявал заявки за ремонтни
дейности на стадиона или
е забранявал достъпа до
него на граждани и спортисти са манипулативни и
неверни.
„Декларирам, че всяка
една заявка, която съм получил от директора на ОП
„Чистота”, който към момента е и председател на

ÏÀÂÅË ÏÅÒÐÎÂ

извън територията на Общината, ще плащат наем“,
поясни инж. Събков.
Отговорникът на комплекса Трайко Михов е
категоричен, че Общината обезпечава в най-кратки срокове направените
от него поръчки за консумативи и материали. Той
обаче заяви, че държи да
се въведе ред за ползване на всички спортни съоръжения, тъй като основно в интервала от 06.00-

21.00ч. в спортния комплекса винаги има посетители.
„ Няма друг спортен
комплекс в света, на който
така свободно да се пускат граждани или отбори
да играят или тренират.
Най-много посетители
има вечерно време. Често
майки с деца идват тук и
се радват на базата, която
благодарение на Общината е в това добро състояние“, поясни Михов.

OÔÊ ce cúçäaâa c íaé-÷ècòè íaìepeíèÿ
Клубът ще получи символична финансова помощ от Общината

Продължение от стр.1
Инициирах създаването
на ОФК, тъй като Мездра
бе изправена пред угрозата да няма представителен
отбор в този спорт.“, поясни инж. Събков.
Кметът допълни, че към
момента ОФК има минимални шансове за успех.

Ключът към успеха е желанието на децата и останалите играчи да спортуват и най-вече подкрепата и доверието от обществеността в Мездра. Кметът
бе категоричен, че Общината няма да превежда финансови средства в големи размери на ОФК. В устава на

клуба е записано ,че той ще
се финансира чрез дарения,
членски внос и осъществяване на стопанска дейност. Община Мездра има
финансови ангажименти
към всички функциониращи в Общината клубове.
Средствата се разпределят
по методика в зависимост

от постигнатите резултати
през предходната година.
Общински футболен клуб
„Локомотив-Мездра“, като
новосформиран клуб, има
право, съгласно общинските правила, на финансиране в размер до 500 лв. в срок
от три месеца от регистрирането му.

ОФК „Локомотив-Мездра“ срази
„Септември-98“ с голово фиаско
Новосформираният Общински футболен отбор
„Локомотив-Мездра“ се наложи убедително над новака в „А“ Областна футболна
група „Септември-98“, Гложене като домакин във втория кръг на първенството в
„А“ Областна футболна група – Враца. Още във втората минута след асистенция
на Марио Иванов, Валдемар Стоянов отбеляза първото попадение във вратата на
„Септември -98“. Шест минути по-късно след разбъркване пред вратата на гостите Тихомир Найденов прониза вратаря на „Септември
-98“ Илиян Петров с 2:0. Интригата в срещата се изпари,

Новосформираният „Ботевъ Брусен“
с победа на старта на „Б“ ОФГ - Враца
Брусен отново ще има
свой представител във
футболните първенства.
На 1 септември бе учреден
новият футболен клуб „Ботевъ Брусен“, който ще вземе участие в петото ниво
на българския футбол - „Б“
ОФГ - Враца. Зад идеята
да се сформира футболен
клуб стои местният бизнесмен Петко Карашлийски, който е и негов председател. В Управителния
съвет влизат също кметът
на селото Георги Николов

УС на ОФК, е била разписана и са били осигурени
средства. Намалихме разходите за охрана, защото
назначихме наши служители, които се занимават
не само с охраната, но и
с поддръжка на стадиона.
Достъпът до него е отворен. Вероятно скоро ще
направим график, по който гражданите да го ползват. Същото важи и за изкуствения терен. А онези,
които имат регистрация

след като след извеждащ пас
на Валдемар Стоянов, Илия
Илиев също успя да намери вратата зад Петров, с което направи резултата класически. Така завърши и първото полувреме на срещата.
През втората част домакините от ОФК „Локомотив-Мездра“ продължиха с пресата, като на няколко пъти Валдемар Стоянов, Илия Илиев
и Марио Иванов бяха на косъм от отбелязване на повече попадения. В 52-ата минута Валдемар Стоянов отново
прониза вратата на гостите и
покачи резултата на 4:0. Две
минути по-късно Илия Илиев записа второто си попадение в срещата и направи ре-

зултата в срещата 5:0 след чудесна асистенция на 9-ката
на ОФК „Локомотив – Мездра“ – Валдемар Стоянов.
В 56-ата минута Стоянов записа името си като временен
голмайстор в „А“ ОФГ с още
едно попадение.Съвсем логично играта се премести изцяло в половината на „Септември-98“. До края на сре-

щата точни за ОФК „Локомотив-Мездра“ бяха Любослав
Петров, Момчил Манчев и
на два пъти Валдемар Стоянов, който отбеляза общо
5 попадения във вратата на
„Септември-98“. Срещата бе
реферирана от врачанското
трио Ивайло Живков /главен
съдия/, Емил Тодоров и Димитър Стоянов.

http://mezdra.bg

и част от радетелите за футбола в Брусен.
В първия кръг от първенството във Врачанската „Б“
областна група „Ботевъ
Брусен“ срази като домакин командата на Строител
(Кунино) с 5:2. Точни в срещата, играла се на изкуственото игрище на спортен
комплекс
„Локомотив“,
бяха Габриел Петров – Каранга, отбелязал три попадения, а Пламен Московски и Петко Карашлийски
отбелязаха по едно попадение.

Завърши седмото издание
на „Зверино 4х4 Екстрийм“

На 27.08 т.г завърши
седмото издание на състезанието за високопроходими автомобили до 3
тона „Зверино 4x4 Екстрийм“. В надпреварата,
провела се в местността „Родината“ край мездренското село Зверино, взеха участие над 20
екипажа от цялата страна.
Състезателите премериха сили в три основни класа - „Стандартен“,
„Модифициран” и „Прототип”. Затвореното трасе, по което любителите
на офроуда трябваше да
преминат, бе специално
проектирано за максимална трудност, без това
да застрашава живота на
участниците.
Победител в най-масовия клас - „Стандартен“, стана дуото Камен
Каменов/Ивайло Дамянов от отбора-домакин
АСК „Зверино 4х4 Екстрийм“ със своя „Сузуки Витара”, което събра
най-малко наказателни
точки по трасето - 240.

След първенците се
нареди отборът Йордан
Фотев/ Дечо Чакъров от
Смолян с „Лада Нива”.
Те инкасираха 353 наказателни точки, а трети
останаха Георги Радев/
Милен Дечев от АСК
„Загора 4х4” със „Сузуки Витара” и 474 наказателни точки.
В клас „Прототип”,
който се оказа най-атрактивен, екипажът Павел
Павлов/ Светослав Христов с автомобил „Шумер” финишира трасето
с 977 наказателни точки. На втора позиция останаха Костадин Георгиев/ Борко Вапцаров
от София със своя силно
модифициран „Газ 69”.
Трети се нареди дуото
Цоньо Христов/ Здравко Дамянов от Плевен с
„Желязната бубoлечка”.
Призьорите в трите класа получиха предметни и парични награди. Купите за състезанието бяха осигурени от
Общинска администрация – Мездра.

Частна обява

Новооткритият магазин „ Гечи“ - за парфюмерия и перилни и почистващи препарати се намира на ул“М.Дринов“ №2.
При нас ще намерите богат асортимент от препарати
за бита, парфюми и козметика. Заповядайте!

Äóìèòå îòëèòàò, íàïèñàíîòî îñòàâà

Èçäàâà è ðàçïðîñòðàíÿâà
Îáùèíà Ìåçäðà
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Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Ïàâåë Ïåòðîâ
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Традиции

Десислава Костова, общински съветник - 14 септември;
О.р. полк. Ивайло Христов - 15 септември;
Цветелина
Христова,
кмет на с. Очин дол - 15 септември;
Д-р Тодор Лозанов – 15
септември;

Гаврил Павлов, адвокат –
17 септември;
Мирчо Мирчев, общински съветник – на 23 септември;
Иван Владимиров, музикант – на 24 септември
Д-р Галина Лещарска –
26 септември;
Мария Йотова, мл. експерт в Общинска администрация – 27 септември

16 септември 1938г. –
Към Черепишкия манастир
„Успение Богородично“ е
открит Пастирско –Богословски институт. За негов ректор е назаначен архимандрит Климент – игумен на манастира, по-късно Старозагорски митрополит.
22 септември 1908г. –
Обявена Независимостта
на България.
26 септември 1996г. –
Общинският съвет в Ме-

здра с председател инж. Делян Дамяновски утвърждава нов герб и знаме на Общината. Проектът на герба е дело на студенти от Националната художествена
академия. Той съдържа 4
символи на града: крепостта Калето, природната забележителност Ритлите, река
Искър и железницата. За
знамето е предпочетен хоризонтален трикольор на
бял фон, върху който е изобразен гербът на Общината.

Исторически дати:

Писма от лекаря

Поради лекарска грешка
Ä-Ð ÃÅÐÃÎ ÖÎÍÊÎÂ

Чета интервюто на известен журналист и публицист, което е дал за един
централен вестник. Сред
многобройните интерсни
данни за своя живот и професия съвсем неочаквано
и някак си между другото казва, че съпругата му е
починала поради лекарска
грешка, без да дава, каквито и да са други пояснения.
Втори случей. Дама, която е популярна личност,
споделя в друг ежедневник мнението си по редица интерсни за читателите
въпроси и както се казва „
ни в клин , ни в ръкав“, заявява, че майка й е починала поради лекарска грешка. Трети случей, четвърти...., а когато неосведоменият вземе под внимание и
многобройните, непубликувани коментари за починали също “ поради лекарска грешка“ , ще остане с убеждението, че едва
ли има други причини за
смърт, освен поради лекарски гершки. Такъв извод
обаче е на светлинни години от истината. И ние не
можем да го подминем без
внимание. В нашата страна
има прекрасни лекари. Те
не жалят време и сили, за
да помагат на нуждаещите
се. Не са единични случите, когато по време на тежки дежурства, пренебрегвайки собственото си здраве и живот, лекари са покосявани от инфаркт или инсулт, погубвали са собствения си живот, но са успявали да спасят тежко болни.
Такъв е случаят с д-р Стефан Черкезов, който, без да
се колебае нито за секунда, се хвърля в огнения ад
на горящ автобус и със сетни сили успява да помогне и на последния от из-
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Инициатива

Èíòåðåñíî
В следващите дни
рожденици са:
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падналите в смъртна опасност. Всички биват спасени, но той не оцелява. По
инициатива на известния и
с висок лекарски и човешки морал д-р Тотко Найденов- журналист, публицист
и писател, главен редактор
на вестник „Български лекар“- Министерският съвет официализира саможертвата на д-р Черкезов.
Той олицетворява всички
българи, загинали при спасяване на наши сънародници в мирно време. Сред тях
са над 130 лекари, в това
число и лекарка от Мездра.
През 2005 г. с държавен акт
е обявен „Ден на оказване
признателност към загиналите при спасяване на човешки живот- ден на спасението“. От тогава той ежегодно се отбелязва.
Лекарите заслужават безрезервното доверие на пациентите, а не да разчитат
на недобросъвестни лица и
шарлатани и други подобни, които им препоръчват
„ изпитани“ и „много ефикасни средства“ за лечение.
Колкото до това , че в отделни случаи , макар и много
рядко, се срещат медици,
които поради небрежност
или недостатъчна квалификация и отговорност допускат грешки по време на
работа, трябва добре да се
знае и разбере, че не са те,
които дават истинския облик на лекарското съсловие. Провинените са наказвани най-строго, включително и от съдебните органи. Към тях и в бъдеще
няма да има никаква търпимост или толерантност.
П.П. Лекарката от Мездра, която е включена в
списъка на загиналите след
спасяване на човешки живот, е д-р Фабиана Владимирова.

http://mezdra.bg

Oãpoìeí èíòepec êúì âòopèÿ
Haöèoíaëeí ôoëêëopeí
ôecòèâaë „Áeëoêaìeíèöa“
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ÏÀÂÅË ÏÅÒÐÎÂ
ÀËÁÅÍÀ ÌÈËÀÍÎÂÀ

громен
интерес
предизвика второто
издание на Националния фолклорен фестивал „Белокаменица“, който се проведе в мездренското село Царевец. Тази
година преди официалното откриване на фестивалната програма се проведе
дефиле на участниците. Те
се включиха заедно с Мото
Клуб „Велика България“ и
техни съмишленици в инициатива по облагородяване
на пространството между
пощенската служба и пенсионерския клуб в селото.
За първи път фестивалът е с конкурсен характер, като задачата да определят най-добрите певчески и танцови състави се
падна на 3-членно жури.
Негов председател бе народният певец Венцислав
Пенев, а членове Мирослав Аспарухов, общински съветник и художествен ръководител на Представителен танцов ансамбъл „Мездра“ и Валентин
Вълчев, председател на
НЧ“Просвета-1925“-Мездра.
Празничната програма
бе открита от кмета на селото Маргарита Петкова. В
словото си тя отбеляза, че
тази година във фестивала
участват над 400 самодейци от цялата страна.

Äåöàòà îò òàíöîâ ñúñòàâ “Ñóõà÷åí÷å‘' ñ. Ñóõà÷åíå, îáë. Ïëåâåí

„Неслучайно избрахме
фестивалът да се провежда
в Деня на голяма Богородица /по стар стил/ и Празника на каменоделеца, защото заедно с ритмите на
българското народно творчество показваме и красотата на един от най-добре
развитите занаяти в с. Царевец, а именно добиването и обработването на прочутия в цял свят врачански камък“, каза Маргарита Петкова.
Сред официалните гости на празника бяха народният представител Красен Кръстев, председателят на Общинския съвет
в Мездра Яна Нинова, общинските съветници Наталия Христова, Данаил Димитров и Ангел Йорданов,
кметът на с. Брусен Георги Николов и директорът

на ЦСМП – Враца Галина
Лещарска.
Гост-изпълнител на фестивала бе голямата звезда
на народната музика Гуна
Иванова. Тя зарадва жителите и гостите на с. Царевец с едночасова музикална програма. В раздел
„Танци“ журито класира
на първо място два танцови клуба – „Свирец-игралец“ oт с. Царевец и Детски танцов състав „Сухаченче“ oт с. Сухаче. Втори
се нареди Танцов клуб „На
мегдана“от София.
Най-добри в категория
„Групи за народни песни“ бяха изпълнителите
от Женска певческа група „Българка“, с. Борован.
На второ място - Женска
певческа група от с. Копиловци, а трети се класираха певците от Група за на-

Елате хиляди младежи
70 години организирано бригадирско движение
ÈÂÀÍ ÁÐÀÒÈÍÎÂ

В началото м.юли 1947 г.
четиридесет девойки и младежи доброволно участват в
строителството на различни
обекти от национално значение. Тогава Централните комитети на БКП и РМС решават да се създаде Централен бригадирски щаб. Започва организирането на доброволни бригади. Строят се различни обекти, сред които и
далекопроводът „МездраБойчиновци“. В следващите
три месеца на тези обекти доброволно работят над 50 000
младежи. Митка Христова от
с.Долна Бешовица, сега на 91
години, с умиление разказва
пред екипа ни за този период:
-В последните години слушам какви ли не думи и обиди
за участието ни в бригадирското движение и социалистическото изграждане на Родината ни…Къде отиде онзи
идеал за доброволен труд в
полза на държавата и обще-

ството?
През лятото на 1947 г. в Мездра се установява щабът на
Пети отряд на националната бригада за строителството на дълекопровода „Мездра-Бойчиновци”.В изграждането на обектите „Бент на
р.Искър”, „Вадата ”и ВЕЦ
„Трайчо Костов” (след 1950 г.
- ВЕЦ „Тотка Илиева-Роза”, а
след 1990 г. -„ВЕЦ с.Брусен”)
на смени се включват хиляди
младежи от селата на днешнатаобщинаМездра.През50те години съществуваха главно местни (по села) бригади
за направа (ръчно)на тухли
и строителство на стопански
и битови сгради на ТКЗС-та,
детски градини,училища и
читалища. Нов подем на бригадирското движение възникна по повод 20-годишнината
на социалистическата революция. Тогава във Врачански окръг действаха национални бригади за строителството на Химическия ком-

бинат-Враца и АЕЦ-Козлодуй. В Мездра организираните от ГК на ДКМС средношколски бригади работеха в ПЗ„Леденика”,
ДПТК„Станке Димитров”,
Строителната организация,
Консервната фабрика, Керамична фабрика, Горско стопанство, ОТКЗС „Гаврил Генов” и АПК. Наред с производството в бригадите се
провеждаше съдържателна
културно-просветна, спортна и туристическа дейности.
През лятото на 1972 г. създадохме първата средношколска бригада под ръководството на учителите – историци
Слави Русев и Йордан Иванов, която започна разкопки
на крепостта „Калето”. Комсомолците от СПТУ по текстил бригадирстваха в учебния завод към ДПТК „Станке
Димитров”, а тези от СПТУ
по МСС „Георги Димитров”
- в учебно опитните участъци към АПК „Искър”. Пол-

родни песни „Китка“ от с.
Спанчевци.
За най-добър дует бе отличена двойката Сава Михайлова и Цеца Йончева,
от с. Малорад. В ожесточена битка за първото място в раздел „Солови изпълнители“ голямата награда
грабна малката Ния Петкова от с. Царевец. Йоанна
Миланова от София се нареди на второ място. Журито реши да даде още един
приз за второ място, който отиде при Никола Цолев
от с.Дъбене, общ. Пловдив.
Трета в категорията се класира Калинка Костадинова
от Малорад.
След
награждаването
председателят на журито, народният певец Венцислав Пенев, изнесе празнична програма, която завърши с невероятна заря.
зотворна дейност развиваха
земляческите групи в селата
Горна Кремена, Долна Кремена, Върбешница, Крапец,
Ребърково, Моравица, Руска
Бяла. По примера на първите младежки бригади през 5080 –те години се формираха
в Мездра и селата бригади и
работни групи за изграждане на обекти за благоустрояване, озеленяване и залесяване. Тези форми на работа създаваха рационални възможности за използване силите
и уменията на населението
за благоустрояването на селата и новите квартали на града.
Чрез участието на младежите
и населението в помощните
бригади се изграждаха значими народо-стопански обекти,
прибираше се цялостно земеделската продукция и се осигуряваха разнообразни и евтини храни. Опитът от бригадирското движение може
успешно да се прилага и от
днешните и бъдещи поколения. Пример затова е организираната ежегодно от Община Мездра студентска бригада за благоустрояване на общински обекти.

http://facebook.com/mezdra

