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Общински план за развитие:

Последователно и
целенасочено изпълнение
С 12 гласа „За“, нито един
„Против“ и един „Въздържал
се“ Общински съвет-Мездра
прие годишния доклад на кмета на Общината инж. Генади
Събков за изпълнението на
Общинския план за развитие
на Община Мездра /2014 –
2020 г./ Това стана на редовно
заседание на местния парламент, което се проведе на 31
май т. г.

дава се развитие на конкурентоспособна местна икономика
чрез ефективно използване на
ресурсите и привличане на
нови инвестиции; запазване и
подобряване на качествата на
човешкия капитал чрез социално развитие на всички групи от населението; устойчиво
развитие на Общината чрез
подобряване на техническата
инфраструктура, околната и

зани основно с устойчивост и
перспективност, съгласно времетраенето и срока на изпълнение на проекта.
В Общинския план за развитие е отбелязано, че продължава развитието и усъвършенстването на социалната
политика на Община Мездра
в посока подобряване качеството на живот и създаване
на благоприятни условия за

Ремонтни дейности в с. Люти брод
Инж. Събков подробно запозна съветниците с напредъка в
изпълнението на плана, който
отразява последователната и
отговорна работа на кмета, на
ръководството на Общината,
общинската администрация,
общинските съветници и другите заинтересувани институции и организации през изминалата 2017 г. Стана ясно,
че е постигнат напредък при
изпълнение на трите стратегически цели на плана. Наблю-

селищна среда.
Отчита се и надграждане
на натрупания опит, добрите
практики и успех в реализирането на проектите, независимо
от трудностите, които съществуват, основно свързани с недостиг на местен и държавен
финансов ресурс. Проектите,
които общинска администрация изпълнява в момента, са
с по-дълъг хоризонт на действие, което изисква стегната
организация и качество, свър-

задоволяване на жизнените
потребности на населението.
Предлага се широк спектър от
висококачествени социални
услуги и техният брой и обхват
се увеличават. Традициите в
областта на културните изяви
е наситена с многобройни прояви и участия, което е знак за
продължаване на обичайте в
община Мездра, популяризирането им и запазване самобитността и идентичността.
Независимо от недостига на

Изопачени решения на Общински съвет

Ангажименти

Некомпетентност, поети
ангажименти или други причини?
Непознаването на нормативната уредба, касаеща
местното самоуправление
от председателя на Общински съвет-Мездра, е причината местният парламент
„да гласува“ решения в ущърб на благото на хората в
Общината и правото им да
имат достъп до качествена
водоснабдителна услуга.
На редовното заседание на
31 май г-жа Яна Нинова за
пореден път демонстрира
управленска немощ и явно
непознаване на законите.

По време на гласуването за
определяне на упълномощен представител на Общината и начина на гласуване
по точките от дневния ред
на извънредно общо събрание на Асоциацията по
ВиК, което се проведе на
11.06.2018 г., председателят
на ОбС направи множество
недопустими грешки. Те
бяха свързани с определяне
начина на гласуване на предложените точки и по-точно с
какво мнозинство следва да
бъдат приети. Заради г-жа

http://mezdra.bg

финансови ресурси се отчита оживление в областта на
спорта, туризма, енергийната
ефективност и други дейности
на Общината. Подобряват се
условията в училищата и детските заведения.
Предлагат се все по-добри
условия за спорт, развлечения
и отдих. Полагат се усилия за
подобряване на транспортната
инфраструктура и средата на
живот на гражданите – улична
мрежа, тротоари, междублокови пространства и общински
пътища.
Всичко това от една страна
допринася за изпълнение на
водещия стратегически документ – Общинският план за
развитие, а от друга – създава
предпоставки за устойчиво
развитие на Община Мездра.
За подобряване на работата
по изпълнение на Общинския
план за развитие усилията на
общинското ръководство ще
бъдат насочени към насърчаване на активното сътрудничество между публичната администрация и бизнеса; създаване
на успешни публично-частни
партньорства; подобряване на
услугите за предприемачите и
създаване на условия за привличане на инвеститори, разкриващи нови работни места;
засилване на съвместната дейност с НПО и други.

Нинова гласуването премина по т.8 от ЗМСМА, вместо
по т.15 от чл.21, ал.1 и част
от точките бяха гласувани с
квалфицирано, а не с изискващото се обикновено мнозинство. Председателят върло защитаваше „ВиК“ ООД
Враца и се опитваше да убеди съветниците, че операторът е предложил достатъчна
по обем инвестиционна програма за 2018 г., изпълнявайки поети ангажименти в населените места.
на стр. 3

Обещаното се
изпълнява

142 години

Последното сражение

Стотици жители и гости на Мездра се изкачиха до местността Рашов дол край с. Люти брод, където почетоха паметта на загиналите в последната битка Ботеви четници.
Възпоменанието бе организирано от кметството и местното
читалище „Колката”. Сред поклонниците бе и кметът на Общината инж. Генади Събков.
Кметът на селото Иван Коцев припомни историческите факти, според които последните гърмежи срещу турското робство са изстреляни от местността Рашов дол. Част от Ботевата
чета решава да премине р. Искър при Люти брод и оттам да
поеме дебрите на Стара планина. С първите лъчи на утрото
на 3-ти юни 1876 г. четниците, които са близо до природния
феномен Ритлите и кошарата, смятат все още, че могат да
намерят спасителния брод към свободата. След неравен бой
загиват 12 четници, сред които и Георги Апостолов - един от
помощниците на Христо Ботев. С горещата си кръв те слагат
епилога на Ботевата епопея, завършек на една героична съдба.
Панихида в памет на загиналите четници отслужи свещеноиконом Тома Ангелов.
Женският народен хор към НЧ „Колката” – Люти брод с музикален ръководител Кръстьо Стефанов и младежи от населеното място възпяха подвига на падналите за свободата и независимостта на България с богата музикална и рецитаторска
програма.
Кулминация в програмата бе реалистичната възстановка на
тази последна битка, която по традиция се провежда вече от
36 години.

Преклонение пред подвига
Зверино
С митинг-заря край паметния знак на Ботевите четници в с.
Зверино бе почетена паметта на Христо Ботев и на загиналите
за свободата и независимостта на България. Жители и гости на
населеното място имаха възможността да наблюдават възстановката на преминаването на Ботевите четници през р. Искър.
Слово, посветено на годишнината от подвига на Христо Ботев
и неговата чета, произнесе кметът на селото Цанко Цанев, а
ученици от местното СУ „Св. Климент Охридски“ изпълниха
патриотичен рецитал.
Признателност към подвига на героите и усилията на местните за съхраняване традициите и устоите на българската култура поднесе и кметът на Общината инж. Генади Събков.
„Традицията повелява на това място да се извършват подобни ритуали. Впечатляващо е поведението на младите жители
на селото, защото енергията, която излъчват е страхотна. След
като ги има тях, след като вярват и живеят с Ботевите стихове,
ще я има България, бъдещето ни ще бъде сигурно.
Преди 142 години едни обикновени хора извършиха необикновен подвиг. Днес ние можем гордо да заявим, че живеем тук
– в свободна България. Това място обаче има висока цена –
всяка педя от тази наша земя е напоена с кръвта на нашите
предци“, каза инж. Събков.
Точно в 21:00ч. се проведе и вечерна заря-проверка в памет
на героите.

Изпълняват се ангажиментите,
които кметът на Общината пое
към жителите на всички населени места на територията на общината. Към момента се работи
по поправянето на покрива на
читалището в с. Люти брод. От
края на миналата седмица жителите на с. Зверино пък се радват
на прекрасно изглеждащ площад
и пространство пред пенсионерския клуб.
Ремонтните дейности се осъществяват от служители на ОбМисъл на броя
щинско предприятие „Чистота“,
като инж. Събков лично следи по- „Всеки вид привилегии са гроб за свободата и спраетите ангажименти към хората да ведливостта.“
се изпълняват качествено и в срок.
Й. Зойме

http://facebook.com/mezdra

Отзвуци

1 юни – Ден на детето

За втори път „Змей горянин“

Национален фолклорен фестивал

С разнообразна програма
бяха отбелязани Ботевите празници в с. Зверино.
През целия неделен ден – 3
юни, жители и гости на селото имаха възможност да
се насладят на множество
мероприятия. С една обща
идея – запазване на богатото културно наследство на
България.
Още в 9:00 часа на комплекс
„Оазис“ бе даден старт на
тържествата с откриването на
Национален фолклорен фестивал „Змей Горянин“. Той
се провежда за втора поредна
година и е с конкурсен характер. На сцената своите таланти демонстрираха самодейци
от 8 читалища от Община
Мездра, както и гости от 16
други населени места от областите Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Те бяха оценени от жури с председател
Жорсен Златев, корепетитор

на Ансамбъл „Атомик“ – гр.
Козлодуй.
Първо място при танцовите
групи до 16-годишна възраст заслужено бе присъдено
на Средношколския състав
на Представителен танцов
ансамбъл „Мездра“. Второ място зае Танцова група
„Хоп-троп на хорото“ при СУ
„Св. Климент Охридски“ – с.
Зверино, а на трето се нареди
Танцова група „Факел“ към
НЧ „Факел“ също от с. Зверино.
При танцовите групи над 16
годишна възраст се отличи
Танцова формация „Стрешер“ – с. Горно Озирово, а
второто място остана за Танцов състав „Миланово“ – с.
Миланово.
В Раздел „Народни хорове“
голямата награда отиде при
Женски народен хор „Типченски майки“. Втора награда взе Женската певческа

група „Балканска китка“ – с.
Згориград. Оспорваното трето място си поделиха Женска
фолклорна група „Плетеница“ при НЧ „Факел-1926“ – с.
Зверино и Фолклорна певческа група от врачанския квартал Бистрец.
При индивидуалните изпълнения над 16 години на първо
място се нареди Вивиан Павлова от Луковит. Второ място
зае Мирела Николова от Игнатица, а Ванеса Богданова
от Оселна и Венци Медени от
кв. Бистрец си поделиха третото място.
Голямата награда на второто издание на фестивала бе
присъдена на ПТА „Мездра“
с художествен ръководител
Мирослав Аспарухов. Специална награда за цялостен
принос получи Мъжка вокална група „Змей Горянин“ – с.
Зверино.
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Радост, усмивки, веселие

Тържествата по случай
1 юни – Международен
ден на детето стартираха
с откриване на изложба на
рисунки и фотографии на
детските градини от Мездра във фоайето на сградата на общинска администрация. Изложбата е част
от проект „Многообразие
без граници за децата на
Община Мездра“ по Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“.
Актрисите Капка Пеняшка и Анна Ахчийска от
Драматично-куклен театър Враца изиграха постановката „Калпазански
рай“ от Панайот Цанев.
Това стана на откритата
сцена на пл. „България“.
Участие взеха и деца от

нашия град. Те преминаха през различни забавни
игри, като целта бе да се
отличат тримата най-големи калпазани. Децата
получиха награди от организаторите.
На сцената се качиха и
ученици от I до IV клас на
ОУ „Христо Ботев“, които
бяха подготвили специална програма за своя патронен празник.
Кметът на Общината
инж. Генади Събков поздрави учениците и техните учители и поднесе
изненада на най-малките
- подари им книги с приказки, които те ще могат
да прочетат през лятната
си ваканция.
По време на тържеството,
служители на SEBN BG

раздаваха на малчуганите балони и лакомства. А
представители на Христова евангелска църква
„Шалом“ ги зарадваха
с множество интересни
и забавни инициативи.
На централния площад
и прилежащите тревни
площи бяха разположени
ателиета за изработка на
сувенири, маски за селфи,
поставки за снимки, играчки. Най-голяма радост
на децата донесе възможността да бъдат „превъплътени“ в образите на
любимите си герои чрез
рисуване със специални
безвредни бои върху усмихнатите им лица, което
също бе част от инициативите на Христова евангелска църква „Шалом“.

Равносметка

Традиция

Празник на Оселна
С разнообразна програма бе отбелязан традиционният Ден на селото
в Оселна. Жители и гости
на балканското село имаха възможността да се
насладят на завладяващи
изпълнения на местни самодейци и техни колеги
от Игнатица, Зверино и
Центъра за подкрепа за
личностно развитие – гр.
Мездра.
Гост на празника бе кметът на Общината инж.
Генади Събков. Той поздрави кмета на Оселна
Росен Николов и всички,
допринесли за добрата организация на тържеството
и пожела на оселиани да
бъдат живи, здрави и все
така добронамерени и успешни.
Жители и гости на селото се преклониха пред
подвига на поета-революционер Христо Ботев
и загиналите за свободата и независимостта на
България. В началото на
художествената програма
Мирела Стефанова изпълни баладата „Хаджи Димитър”.
Програмата продължи с
изпълнения на най-малки-
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тя участници-малчуганите
от Детска градина „Здравец“ – с. Оселна. След тях
към концерта се присъединиха Женската певческа
група „Оселнишки напеви“ и Детската танцова
група „Оселнишки ритми“
към НЧ „Просвета-1929“.
Със свои изпълнения
участваха и Танцова група „Факел” при НЧ „Факел-1926“ – Зверино, Фолклорна формация „Хоп
– троп на хорото“ при СУ
„Св. Климент Охридски“
– Зверино, Женска фолклорна група „Плетеница“
при НЧ „Факел-1926“ –
Зверино. А Групата за авторски и шлагерни песни
„Тинтява” при НЧ „Н. Й.
Вапцаров” – с. Игнатица
зарадва гостите на празника с богат репертоар. Поля
Росенова пък рецитира
стихотворението „Родното
ми село“.
За присъстващите пяха
и танцуваха и децата от
Център за подкрепа за
личностно развитие – гр.
Мездра.
Участниците в празничната програма бяха удостоени със специални плакети от организаторите.

http://mezdra.bg

Отчетно
събрание Преклонение пред подвига

Териториалната организация на Съюза на слепите
в България за общините
Мездра и Роман проведе
годишно отчетно събрание
за дейността си през 2017г.
На срещата присъстваха
председателят на местната структура Веселин
Петров, Камелия Петкова- председател на териториалната организация на
съюза на инвалидите, Наталия Христова – директор
на Общинския център за
социални услуги и дейности и членове на организацията.
Сътрудникът на незрящите хора Христина Тодорова представи финансов
отчет и план-програма за
дейността на структурата.
Хората поставиха на дневен ред желанието си за
реформи на национално
ниво относно облекчаване
на административната тежест и изказаха благодарност към ръководството на
Общината и Общинския
център за социални услуги
и дейности за ползотворната съвместна работа и
оказваното съдействие за
справяне с ежедневни неудобства.

Люти брод
С концерт и заря в с.
Люти брод почетоха паметта на Христо Ботев
и на загиналите за свободата и независимостта
на България и празника
на селото.
Програмата
включваше изпълнения на Женски народен хор към НЧ
„Колката“ – с. Люти брод
с музикален ръководител
маестро Кръстьо Стефанов, Мъжка вокална група
„Змей горянин“ – с. Зверино, Представителен танцов ансамбъл „Мездра“
с художествен ръководител Мирослав Аспарухов,
Танцова група „Мераклии“ – с. Ребърково с ръководител Ненчо Мариос.
Сред официалните гости
бяха кметът на Общината
инж. Генади Събков, кметът на с. Люти брод Иван

Коцев и кметове на населени места от Общината.
Инж. Събков поздрави
присъстващите и благодари на всички, участвали в
организацията на тържеството.
„ Вие доказвате, че днес
не сме се събрали на празник, а наблюдаваме урок
по родолюбие и българщина. Вие, самодейците,
предавате в поколенията
заветите на хората, дали
живота си за свободата и
независимостта на България. Вие сте благословени
да се родите и да живеете
на прекрасно място. Години наред поддържате традициите и правите всичко
възможно България да я
има“, каза инж. Събков.
Програмата завърши с
тържествена заря- проверка.

Култура на
поведението ни

Кой поздравява
пръв?

Като правило се е изработило, че младият приветства първи възрастния, мъжът жената, подчиненият
началника, детето възрастния. Млада девойка оставя
много добро впечатление,
когато приветства първа
един мъж на гости, а не
чака, докато той я поздрави
пръв. Влизащият поздравява първи присъстващите, а
отиващият се прощава пръв
с оставащите. Правилото за
влизащия и излизащия е валидно и за жените.
Отивайки на гости, най-напред се здрависваме с домакинята, след това с домакина и чак тогава с останалите
жени и мъже. С гостите
можем да се здрависваме
и по реда, по който са седнали, без да се съобразяваме нито с пола, нито със
старшинството. На улицаПрочетено в старите мездренски вестници та изпреварващият винаги
„Хроника
поздравява първи в моменОбщинскиятъ кметъ Иванъ Мишевъ е отправилъ до Минис- та, когато се изравни с потъра на железниците г-нъ Рашко Маджаровъ, отъ името на
знатия си. По същия начин
гражданството една благодараствена телеграма № 3910 отъ 22 постъпва и жената. Ако ваXI т. г. по случай утвърждаването на протоколите и условията шият спътник се поздравява
за водоснабдяването на Мездра от „Заминецъ“.
със свой познат, вие също
в. „Искърски фаръ“ бр. 9 от 29 ноемврий 1929 г.
трябва да го поздравите.

http://facebook.com/mezdra
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Проблеми
ОФК „ЛокомотивИзопачени решения на Общински съвет
Търси се управител на „Мездра – Мездра“
В по-висша
Некомпетентност, поети
Автотранспорт – 2003“
футболна група
ангажименти или други СРешение№544/06.06.2018г. ма за развитието и дей- конкурса се подават в запена ОбС-Мездра е обявен кон- ността на търговското чатан плик в деловодството
причини?
курс за заемане на длъжност- дружество за 3-годишен на Общински съвет – Ме-

от стр. 1
Инж. Генади Събков обаче аргументирано доказа, че твърденията на г-жа Нинова не кореспондират с реалните действия
на оператора и фактическата обстановка. Кметът поясни, че
подаваните за Мездра водни количества са два пъти по-малки
от необходимите. Въпреки че „ВиК“ ООД Враца разполага с 5
млн. лв. оборотни средства, не са планувани нужните ремонти
в Общината. Кметът уточни, че в Инвестиционната програма
на водоснабдителното дружество е заложена реконструкция на
едва 13% от улиците, които община Мездра ще ремонтира през
годината. По тази причина неминуемо ще се стигне до многократно разкопаване на вече асфалтирани улици и ежедневно
хората в Мездра ще бъдат подложени на неудобството от спряно водоподаване.
Това бяха основните аргументи, с които инж. Събков предложи на общинските съветници да не приемат предложената
инвестиционна програма на „ВиК“ дружеството за община Мездра за 2018 г. и тази за целия срок на договора с Асоциацията.
7 от присъстващите 13 съветници приеха тези аргументи и
гласуваха „За“ това предложение. Въпреки положителния вот,
Яна Нинова обяви от председателския стол, че няма решение
на Общинския съвет и така не само изопачи волята на съвета,
но лиши Община Мездра от възможността да настоява за разширяване на инвестициите и решително подобряване на водоснабдителната мрежа.
Кметът бе предложил и допълнителна точка- с решение на
ОбС да се допълни дневния ред на извънредното заседание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Враца. Той настоя Асоциацията да задължи оператора „ВиК“ ООД Враца да извърши
проверка и да установи причините за намаления дебит на постъпващата питейна вода от довеждащия водопровод от Враца.
Предложението на инж. Събков бе одобрено от съветниците.
Кметът поясни още, че в най-кратки срокове ще внесе за разглеждане в Общинския съвет и Наредба за възстановяване на
настилки след аварийни действия, извършени от оператори.
„Не можем повече да бъдем безкритични към онези, които
рушат и не възстановяват своевременно и качествено инфраструктурата на Общината. Ще се боря с всички сили жителите
на Мездра да получават качествена водоснабдителна услуга“,
категоричен бе инж. Събков.

та „управител“ на „Мездра –
Автотранспорт – 2003″ ЕООД
– гр. Мездра.
Кандидатите за заемане на
длъжността следва да притежават висше образование
с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър. Минималният изискуем трудов стаж е 3
години. Лицата, които имат
желание да заемат поста,
следва да притежават компютърна грамотност, като
опитът на подобна позиция
е преимущество.
Конкурсът ще се проведе
на три етапа. Първоначално ще бъде извършен
предварителен подбор по
документи. Допуснатите
до конкурса кандидати
да представят програ-

Инициатива

период, след което ще се
проведе и събеседване с
кандидатите,
Кандидатите за управител
на „Мездра – Автотранспорт
– 2003″ трябва да подадат
заявление в свободен текст;
автобиография; нотариално
заверени копия от диплом
за завършено висше образование и други документи,
удостоверяващи квалификация; копие от трудова и/
или служебна книжка /ако
има такава/; свидетелство
за съдимост и декларация за
липсата на обстоятелства по
чл. 19 от Наредбата за реда
за упражняване правата на
собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества.
Документите за участие в

здра, в 30 – дневен срок
от деня на публикуване на
обявата за конкурса в медиите.
Общинският съвет избра
за подготовка и провеждането на конкурса да отговаря временна комисия в
състав: председател- Сашо
Илиев/ зам. кмет на община
Мездра/, секретар – Цветомир Стоев /Адвокатска
кантора „Пешковски и Карамелски”/, Цеца Костова /
директор на Дирекция „Финанси, икономика и проекти”/, Христина Чулева /гл.
специалист „Придобиване
и разпореждане с общинска
собственост”/ и общинските съветници Ивайло Тодоров, Десислава Костова ,
Гергана Петрова.

Урок по родолюбие

В истински произведения на изкуството се превърнаха част от
старите автобусни спирки в Мездра. По инициатива на кмета на
Общината инж. Генади Събков
художникът Евгени Кучков изрисува ликове на едни от най-известните личности в историята на
България, сред които царе и възрожденци. Редом до тях са изписани и патриотични стихове. Така
хората ежедневно ще получават
незаменим урок по родолюбие.

Джиу-джицу

Проведен семинар
На 28 май т. г. в залата
по източни бойни изкуства в гр. Мездра се
проведе обучителен семинар по Джиу-джицу.
13 млади каратеки на
учителя Василий Ковяр
от Клуб по източни бойни изкуства „Лотос- М“
бяха обучени в различни
техники по самозащита
от Сенсей Кирил Хинков- майстор по източни
бойни изкуства каратедо, черен пояс, III дан.
След двучасовия семинар Сенсей Кирил
Хинков връчи на децата
информационни брошури и обеща през месец
октомври отново да им
гостува за традиционните есенни изпити за
придобиване на степени
в карате-до.

Конфликтно гласуване
С гласовете на 12 от общинските съветници бе допуснато „Роял“
ООД да изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за
регулация и застрояване, за регламентиране обхвата на пл. „България” и пешеходните пространства към прилежащите улици в
гр. Мездра. Заявителят желае новият ПУП да обхване не само
кв. 64, обхващащ пл. „България“, където е съсобственик на търговски обект, но и съседните кв. 65 и кв. 66., като по този начин
твърди, че прави дарение на Общината. Това стана на извънредно
заседание на ОбС на 6 юни т. г.
В отговор на запитвания защо обхватът на посочените квартали не е регламентиран, кметът на Общината уточни, че съгласно
Закона за общинската собственост не се изисква да се съставят
актове за общинска собственост на улици и площади. Инж. Събков точно очерта настоящите граници на площада, а именно от
юг- ж.п. гара Мездра, от изток - ул. „П. Р. Славейков“, от западул. “Г. Димитров“, от север - ул. „Ал. Стамболийски“.
Преди гласуването съветниците от БСП напуснаха залата в знак
на протест срещу предложение, което многократно бе връщано от
областния управител, съда и прокуратурата за преразглеждане.
В крайна сметка 12 от присъстващите 14 общински съветници
подкрепиха предложението на „Роял“ ООД, а двама бяха „Против“.

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg

С класически резултат 3:0
в среща от 26-ят последен кръг на първенството
на „А“ОФГ Общинският
футболен клуб „Локомотив-Мездра“ надигра
тима на ФК „Скала 2015“
- Оселна. Срещата бе изиграна на градския стадион
„Локомотив“ на 3 юни т. г.
За шампионската победа
точни бяха Илия Илиев,
който отбеляза 2 гола, а
един път се разписа Камен
Каменов. Отборът на Иван
Георгиев - Саки заслужено
извоюва правото за влизане в по-горната, трета
аматьорска футболна лига
с 61 т. и голова разлика
113:20.
Купата на шампионите
връчи делегатът на мача
Бойчо Бойчев - председател на Спортно-техническата комисия на Областния съвет на БФС - Враца.
Той връчи и купата за вицешампионската титла на
детския отбор на общинския тим.
ОФК
„Локомотив-Мездра“ бяха подкрепени
и от кмета на Общината инж. Генади Събков
и председателя на УС на
ОФК- Николай Несторов,
които първи поздравиха
футболистите за успеха.

Редактор: Кирил Радовенски
Обществена редколегия:
Албена Миланова-Каменова, Иванка Начева, д-р Герго Цонков
Предпечатна подготовка: Даниел Драганов
Телефон за връзка: 0897 83 03 95

Хонорари не се изплащат;
Всеки автор е отговорен за материалите си;

Адрес на
редакцията:
Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27,
ет. 4, Радиоцентър

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Нравственост

14 - 28 ЮНИ 2018 г.

Децата на
Община
Мездра

На социално-етични теми

Ние и новото време
Ивайло Христов
Присъстващите в съдебната зала и
заседаващият съдебен състав бяха
на крака за прочитане на съдебното определение. В този момент
от първата скамейка, където се бе
„свила“ и дори не се забелязваше,
бързо се изправи Екатерина. С бавна походка се приближи към своя
син и се изплю в лицето му. Никой
не очакваше такава реакция от тази
дребна на ръст жена. Още повече
това, което изрече: „Сине, ти си се
подвел по акъла на своята жена,
бъди проклет!“
Слушал бях, че, когато България
падала под византийска власт, горе,
на „Градището“, имало българска
крепост, командвана от комитата
Слав. Византийците обсадили крепостта, но защитниците добре се
отбранявали, а и подстъпите били
непристъпни към нея. Завоевателите се разположили на лагер, дори
семействата си докарали. Младежите от крепостта проявявали интерес към живота на чужденците
и без разрешението на военните,
през тайния проход на крепостта
нощем излизали и обикаляли около
лагера на ромеите. Сред тях бил и
Кортен, синът на Слав. Една вечер
при реката случайно срещнал едно
момиче, ромейка. Влюбил се от
пръв поглед. Тя била с дълги коси,
очите и сини като планински езера,
а походката ѝ гъвкава и грациозна.
Това било достатъчно, когато се
прибирал в крепостта, да ходи като
омагьосан. Ромейката споделила
със своя баща за срещите.
Младите продължили да се срещат по тъмните доби, но един ден
бащата поискал от дъщеря си да научи къде е тайният вход, от който
излизал Кортен. Нищо неподозиращият Кортен вечерта разказал на
изгората си за тайния проход, дори
я завел да ѝ покаже входа. Изобщо
не се съобразил на каква опасност
излага обсадените в крепостта.
След няколко дена ромеите атакували крепостта и я превзели, като
една част от тях проникнала през
тайния вход. Пленили комитата
Слав и, за да му е още по-тежко,
му казали как са успели. Раненият Слав помолил да доведат сина
му, заплюл го в лицето с думите:

„Предател това заслужава!“ и със
скритата си кама понечил да го
убие, но ромеите го изпреварили
и съсекли воеводата с мечовете си.
Изведнъж станало чудо. Телата на
баща и син се вкаменили... Сега,
като се загледате нагоре към „Градището“, ще видите две скали, които досущ приличат на хора. Старци
са ми разказвали тази легенда, но
сега самият аз станах свидетел на
подобно заплюване.
...Делото, което се разглеждаше,
бе за настаняване на майката Екатерина в психиатрично заведение.
По жалба от нейния син, макар че
тя твърдеше, че снахата е написала
жалбата и депозирала в прокуратурата и че снахата е причината за
този фарс.
В хода на делото се установи, че
още от самото начало двете не си
допаднали. Младата винаги нарушавала реда, който старата била
наложила. Потърпевш се оказал
синът, който се опитвал да балансира между двете, но в последните години нервите на майка му ѝ
изневерили. Добрият тон бил забравен... Многократно полицаите и
Спешният център потушавали семейните разпри между свекърва и
снаха, но в края на краищата всички тези натрупвания ги бяха довели
в съдебната зала, настръхнали една
срещу друга.
С равномерен и безпристрастен
глас съдията прочете решението на
съда: Настанява Екатерина за срок
от три месеца в психиатрично заведение. Определението да се изпълни веднага.
Санитарката подхвана под ръка
майката и я поведе по определения
ѝ път. Синът дълго стоя, без да реагира и в един момент с бърза походка напусна залата.
Споделяйки този случай с вас,
си давам сметка, че времето, в
което живеем, е сложно, динамично, изпълнено с напрегнати
ситуации, объркано. Голяма част
от ценностите, които крепяха
българщината, се загубиха. Загубихме родовата си памет, човечността и изконните ценности на
българското семейство. Традициите вече не са това, което бяха.
Вие как мислите?

Писмо от редакционната поща
Писмото и снимката, които поместваме тук, ни изпрати нашата съгражданка и дългогодишен служител в общинска администрация Цеца
Младенова. През1993 г. тя ги получава от Камен Механджиев от гр. Тутракан. През 30-те години на миналия век този човек е работил в Мездра.
Сметнахме, че ще бъде интересно за читателите да публикуваме това
писмо. Очакваме и други подобни спомени и снимки за родния ни край.
„Уважаема г-жо Младенова,
Изпращам фотоснимката на служителите на Община Мездра през 1937
г., която е направена по случай изпращането на кмета Димитър Ат. Данков, който е в средата с букет цветя. От дясната му страна е финансовият началник Стоян Танчев, счетоводителят Иван Коцев, строителният
техник (инженер) Никола Леонкиев. Аз съм в края на лявата страна на
снимката и съм застанал мирно като войник в строя.
Общинската сграда беше на едни богаташи – дали на Новкиришки, дали
на Бушнякови.
Желая лично на теб и колежките ти в отдела приятна работа в тази прекрасна общинска палата и с пожелание да навършите 82 години като мен.
Още един път ви желая здраве, за да се справите с всичките проблеми,
които ежедневието ви поднася в това трудно време.
Поздрави:
Камен Механджиев, гр. Тутракан

http://mezdra.bg

В рубриката „Децата
на Община Мездра“
вестникът продължава
да публикува снимки
на
деца до 10-годишна
възраст.
Очакваме вашите
снимки на адреса на
редакцията.

Славена на 2 г. и
6 месеца
Откровение

Избледнели слънчеви квадрати
Кирил Радовенсик
Времето ли отминава или
хората отминават във времето? Това е философска
дилема и не за нея е думата... Напоследък той си
мислеше за друго, за следите, които времето оставя в душите и телата на
простосмъртните. Гледаше
старите снимки, после се
гледаше в огледалото и осъзнаваше невъзвратимото.
Но въпреки философията,
човекът искрено се стъписа, когато срещна на улицата един свой бивш със
студент от Университета.
Едва го позна. Беше се променил до неузнаваемост.
Бившият пръв го спря и
заговори. С мъка се сети за
името му, но след минута
спомените се завъртяха и
общото им минало изплува като на филмова лента.
Този мъж някога беше
най-веселият в техния
курс, цял извор на вицове
и закачки, шегаджия и добряк. Усмивката не слизаше от лицето му. Сега пред
него стоеше съвсем друг
човек – с празен и тъжен
поглед.
Седнаха в близкото кафене и човекът дума подир
дума се върна в годините
назад. От начало животът
му тръгнал добре, оженил

се, родили му се деца, преподавал бългаски език и
литература в една гимназия. После се появили внуците... В житейската залисия обаче не усетил как
изтича времето. Първата
тревожна камбана ударила, когато съпругата му се
разболяла и починала, след
което камбаната зазвъняла
по-често. Децата и внуците заминали по чужбина и
го забравили. Останал сам,
беден и болен.
- Питат ме познати – говореше другият, - Питат
ме защо ходя все намръщен по улиците, защо не
се усмихвам? Какво да им
отговоря! Да викна – ей,
хора, не съм сърдит, на никому за нищо не се сърдя,
просто... Замълча. И другият мълчеше. Слушаше.
А и какво да каже! И той
самият беше изхвърлен зад
борда, обиден, ненужен и
забравен.
- А ти как си, как я караш? - не чу въпроса на
другаря си, защото си бе
припомнил един цитат от
книгата „Слънчеви квадрати по зимния плаж“ на
вече забравения писател
Кольо Николов: младеж
и девойка влюбено гонят по студения морски
бряг проблясъците на

слънцето между облаците. И нищо, че плажът
е пуст, те са щастливи в
своето младо безгрижие.
Но после..., после, след
младостта, след любовта,
след всичко останало „ти
ще си спомняш слънчевите квадрати по зимния
плаж – казва писателят,
- ще зъзнеш в зимите на
свойта самота и ден след
ден ще осъзнаваш, че
нищо на този свят не се
връща, приятелю, нищо
не може да бъде повече
същото...“
- Как я караш, а? - отдалече чу повторения въпрос.
Излъга го. Протегна му
ръка и си тръгна. Дълго
обикаля улиците, а когато
отключи вратата на празния си дом, първото нещо,
което го погледна, беше
огледалото. Опита се да му
се усмихне. Господи.
П.П.
Разказаното по-горе надхвърля рамките на „частен случай“. По време на
т. н. преход в подобно положение се озоваха стотици хиляди хора, които
са на ръба на оцеляването. Но по тази тема ще си
поговорим следващиятпът. А вие, драги читатели, ако решите, може да я
допълните.
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Исторически дати
16 юни 1938 г. - В салона на
училище „Т. Балабанов“ (дн.
ОУ „Христо Ботев) е открита самостоятелна изложба
на Борис Колев – учител по
рисуване в Мездра; живописец и изкуствовед; по-късно
професор и преподавател
във ВИАС.
19 юни 1935 г. - В Мездра е
основано просветно дружество. За негов председател
е избран учителят Никола
Алипиев, за подпредседател
Хр. Койчев а за секретаркасиер Мито Ненчев. В надзорния съвет на дружеството влизат Хр. п. Андреев
– председател, Цветко Исаев
– секретар и Боян Петров –
член (художник, по късно
професор).
20 юни 1954 г. - Между Русе
и Гюргево тържествено е открит „Дунав мост“, който
тогава е наречен „Мостът на
дружбата“.
22 юни 1941 г. - Хитлеристка Германия вероломно
напада Съветския съюз. Започва Велика Отечествена
война на съветските народи.
1871 г. Под редакцията на
Хр. Ботев в Букурещ излиза
първият брой на в. „Дума на
българските емигранти“.
25 юни – Ден на работещите в транспорта и съобщенията.
1966 г. Официално в експлатация електрифицираната ж. п. линия МездраГорна Оряховица.
26 юни 1945 г. - Създадена
Организацията на обединените нации (ООН).
27 юни 1877 г. - Освободителните руски войски
преминават р. Дунав край
Свищов.
Юни 1990 г. - По инициатива на треньорката Лили
Николова в Мездра за пръв
път се провежда градско
първенство по художествена гимнастика. Победителка в многобоя при 3-то
разрядничките става Цветелина Благовестова, а при
2-ро разрядничките Валя
Христова. Главен съдия на
турнира, който се превръща
в ежегоден, е старши учителят по физическо възпитание Надежда Ганчева.

В следващите дни
рожденици са:
Здравка Борисова, общественик – на 17 юни.
Д-р Цеца Каменова, личен
лекар – на 21 юни.
Маргарита Стефанова, кореспондент на БТВ за Врачанска област – на 22 юни.
Доброслав Стоянов, журналист – на 22 юни.
Иван Коцев, кмет на с. Люти
брод – на 23 юни.
Юли Пухалски, режисьор и
поет – на 24 юни.
Наталия Луканова, общиснски съветник – на 25 юни.

http://facebook.com/mezdra

