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Социум

Девет години 
топлина

С песни и танци премина 
9-ят рожден ден на Дома за 
стари хора в Мездра. Тър-
жеството се проведе в двора 

на специализираната инсти-
туция в присъствието на 14 
потребители. Към момента 
тук са настанени 20 лица, 10 
жени и 10 мъже. За тях по-
лага грижи екип от 9 души. 
Най-възрастният потребител 
на услугата е баба Пеца Ге-
оргиева Каменова, която през 
февруари навърши 97 години.
„Изминаха 9 години, в които 

екипът на Дома за стари хора 

полага грижа за 20 възрастни. 
Радвам се, че след толкова 
време между вас има хора от 
самото начало – от далечната 

2009 г. Пожелавам на всички 
домуващи да са живи и здра-
ви! Да носят младостта в ду-
шата си, защото старостта е 
състояние на духа. Благодаря 
на г-жа Наталия Христова, 
директор на ОЦСУД, която 
винаги ни е подкрепяла през 
годините и продължава да 
бъде редом до нас. Благода-
ря и на екипа, с който рабо-
тим толкова много години, за 

старанието и отдадеността. 
Честит празник!“ каза в при-
ветствието си Владислава Ди-
митрова, управител на Дома.

За доброто настроение се по-
грижи Вокална група „Детски 
свят“ с художествен ръково-
дител Анета Петкова и Ма-
жоретен състав с ръководител 
Христинка Стоянова. Възпи-
таниците на Центъра за под-
крепа за личностно развитие 
успяха да приповдигнат на-
строението на възрастните и 
ги накараха да се почувстват 
отново млади.

В с. Боденец

Ще се строи спортна площадка
Идеен проект за „Открита спортна площадка с размери 

19,2/32 м, – с Боденец“ бе представен пред заинтересовани 
граждани от селото. Общественото обсъждане се проведе 
на избраното за площадка място в присъствието на Сашо 
Илиев – зам.-кмет на Общината, арх. Марина Ташева – гла-
вен архитект на Общината, Емил Иванчев – кмет на Боде-
нец и представители на „Тобо Проджект“ ЕООД – фирма 
изпълнител.
Проектът предвижда издигането на две подпорни стени и 

изравняване на терена, който се намира на кръстовището 
на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Г. Димитров“. Върху терена 
предстои да бъде изградено футболно игрище,  ограда, 
трибуни и помещение за съхраняване на спортен инвентар.
Присъстващите изразиха желание да се проектира пе-

шеходна алея, свързваща двете улици, външна чешма за 
питейни нужди, осветление на площадката, както и да се 
увеличи зоната за трибуни.
Възложителят на проекта – Община Мездра, има задълже-

нието да осигури изходящи данни за осигуряване на вода 
за питейни нужди от водопроводната мрежа, както и да 
осигури условия за присъединяване към електропреносна-
та мрежа , като предвиди достатъчна мощност за осветле-
ние и захранване на площадката.
Направените предложения ще бъдат включени в инвести-

ционния проект. 

В с. Оселна

Общината 
проектира 
площад

Външна декоративна чешма, 
осигуряване на санитарно-би-
тови условия и проектиране на 
осветление бяха част от иска-
нията на жителите на Оселна 
при  Общественото обсъжда-
не, което се проведе в двора на 
ОДЗ „Здравец“ в присъствието 
на Сашо Илиев – зам.-кмет 
на Общината, арх. Марина 
Ташева – главен архитект, Ро-
сен Николов – кмет на селото, 
представители на „Тобо Про-
джект“ ЕООД – фирма изпъл-
нител и жители на балканско-
то село.
Проектът предвижда изграж-

дането на сцена, уреди за фит-
нес на открито, тенис маси, 
сцена, както и воден кът с бе-
седки и пейки.
В резултат на станалите раз-

исквания бе взето решение да 
се запази входът на градината. 
Целта е осигуряване на безо-
пасен достъп на повече хора 
при провеждане на обществе-
ни мероприятия и избягване 
на предпоставки за инциден-
ти.
Друго искане на жителите 

на Оселна бе разширяване на 
предвиденото пространство, 
като за тази цел се премахва 
амфитеатърът. В проекта вече 
са предвидени беседки, където 
желаещите могат да се наста-
нят удобно и да виждат случ-
ващото се на сцената.
Смяна местата на предвиде-

ните детска площадка и тенис 
маса, както и проектиране 
на плътна ограда в дъното на 
имота, бяха част от предложе-
нията на хората.
Възложителят на проекта – 

Община Мездра, има задъл-
жението да осигури изходящи 
данни за подаване на питейна 
вода от водопроводната мре-
жа, както и да осигури условия 
за присъединяване към елек-
тропреносната мрежа,, като 
предвиди достатъчна мощност 
за осветление и захранване.
Предстои направените пред-

ложения да бъдат включени в 
инвестиционния проект.

„Многообразие без 
граници“ в Мездра

Заключителна конференция по 
проект „Многообразие без грани-
ци“ се проведе в заседателната зала 
на Oбщинска администрация Ме-
здра. Конференцията   е във връзка с 
приключване  на дейност 7: Работа 
с родители по проект „Многообра-
зие без граници за деца от Oбщина 
Мездра“, финансиран по Оператив-
на програма Развитие на човешките 
ресурси, процедура  „Подкрепа на 
предучилищното възпитание и под-
готовка на деца в неравностойно 
положение” . 
Основна цел на проекта е подо-

бряване на образователната среда в 
детските градини, в които се обуча-
ват деца от етнически малцинства. 
Бенефициент на проекта е детска 

градина „Роза“, с партньори Общи-
на Мездра,  Сдружение „Нов път“, 
ДГ „Слънчице“ – гр. Мездра, ДГ 
„Мир“ – гр. Мездра, ДГ „Детели-
на“ – гр. Мездра и ДГ „Звездичка“ 
с. Зверино.
На конференцията присъстваха 

представители на различни заин-
тересовани  страни:  Ева Жечева 
– представител на омбудсмана на 
Република България и експерт по 

Правата на децата, проф. д-р Мари-
нела Михова – директор на филиала 
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
гл. ас. д-р Даринка Костадинова -  
зам. директор на филиала на ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ – лекто-
ри на част от модулите, Елена Нано-
ва - директор Дирекция „Социални 
и хуманитарни дейности“ в Общи-
на Мездра, директорите на детските 
градини, учители и родители.
Представителят на Сдружение 

„Нов път“ Спаска Петрова  предста-
ви  извършената  работата от стар-
тирането на проекта през 2016 г. 
до момента – месец преди крайния 
срок 27.07.2018 г. 
„Това, което направихме по време 

на проекта, ще остави траен спомен 
за всички ни, каза в изявлението си 
г-жа Петрова. Родителите са важен 
фактор в живота на децата. Прове-

дена е индивидуална и групова ра-
бота с проблемни родители, с роди-
тели, които възпрепятстват децата 
си от редовно посещение на детски-
те градини и от различен етнически 
произход. Провеждайки дейностите 
си с тях,  екипът от специалисти – 
експерт образователни дейности, 
психолог и обществени посредни-
ци, ежедневно   целеше  повишава-
не на педагогическата компетент-
ност на родителите за подкрепа на 
детето,  неговото щастливо детство 
и просперитет в живота.
В дейностите са включени деца и 

родители от всички пет детски гра-
дини на територията на Мездра и 
техните филиали по селата. 
Над 450 родители са участвали в 

дейностите, 120 от тях и в изнесе-
ни обучения. С родителите са про-
веждани индивидуални и групови 
консултации с психолог, по нетра-
диционен и интерактивен начин, с 
основна цел – предразположение за 
споделяне на проблемите. 
„Разнообразието на идеи по вре-

ме на обученията даде основа на 
родителите да обогатят опита си 
при подхода към децата. Емоцията 

от обученията се пренася в семей-
ствата“, сподели опита си проф. 
Михова.
„Подготовката на детето за учили-

ще е една от основните задачи на 
семейството. Наред с обгрижването 
на детето, родителите поставят пра-
вилата и основите на социалните 
норми“, заяви д-р Даринка Коста-
динова.
Проект № 

BG05М20Р001-3.001-0098 „Мно-
гообразие без граници за деца от 
община Мездра“, финансиран от 
Оперативна програма „Наука и об-
разование за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейските структури 
и инвестиционни фондове.
Да станеш родител е лесно, 

но да бъдеш добър родител е  
майсторлък!

---------------------------------www.eufunds.bg ---------------------------------
Проект  № BG05M2OP001-3.001-0098  „Многообразие без граници за 
децата от Община Мездра”, финансиран от Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове

Хора, с които живеем

Бай Илия, ветеранът

Иван Братинов
На 18 юни т.г. о.з. капитан 

Илия Григоров навърши 95 
години. Той е добре познат и 
известен на гражданството и 
затова ще посоча най-важни-
те моменти от житието му.
Роден е в с. Царевец в се-

мейството на трудолюбиви и 
прогресивни родители. Баща 
му е учител и учредител на 
читалището в с. Вировско, 
общ. Враца.

на стр. 2

Покана
Кметството в с. Ребър-

ково и НЧ „Просвета 
-1925“ ви канят на тра-
диционен Събор на се-
лото - 14 юли  от 20:00 
ч. на площада пред Чи-
талището.
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от стр. 1
След завършване на средно образование през есента на 1943 

г., Илия Григоров постъпва в казармата. Обучен е и действа 
като техник по обслужване на авиационна техника. Запозна-
ва се и се сприятелява с летеца Димитър Списаревски, заги-
нал при въздушната отбрана на София. Завършва съкратени 
курсове и му е присъдено офицерско звание. 
По време на Отечествената война е изпратен на фронта, къ-

дето при бомбардировка на базата им е ранен в десния крак. 
Имал е възможност след победата да остане на военна служ-
ба, но предпочита да се демобилизира. Завръща се на село, 
създава семейство и двама синове – Тошко и Боян, сега биз-
несмени.
Постъпва на работа и до пенсионирането си работи в ДП 

„Електромонтажно управление“ – Мездра. 
Илия Григоров е добър и грижовен баща, дядо, прадядо и 

прапрадядо. Изявен общественик, добронамерен съсед, ин-
тересен събеседник, очакван и добре приет във всяка ком-
пания.  Член е на СВВБ и БАС. В средите на пенсионерите е 
„душата на отбора“, обичан и уважаван от всички.
Ръководствата на Областната и Общинска организации 

на Съюзa на ветераните от войните в България и Бъл-
гарския антифашистки съюз ти желаят крепко здраве, 
радост и щастие в бъдните години!
Честита 95-годишнина, бай Илия!

Хора, с които живеем

Бай Илия, ветеранът

Д-р Герго Цонков
Предложението да се премахне таксата при личния лекар е 

повече от абсурдна. Нали трудът на личния лекар, който не 
е на заплата, също трябва да се възнагради. Таксата за пре-
глед, в сравнение със заплащането на другите служители и 
работници, е обидно малка 2,90 лв. Останала е от времето, 
когато минималната заплата беше 290 лв. За период от де-
сетина години минималното възнаграждение нарасна на 510 
лв., но таксата остана непроменена. Нима това е справедли-
во? За неосведомените ще поясня, че личният лекар извърш-
ва още профилактични прегледи, диспансерно наблюдение на 
хронично болните, имунизации и др. Освен това голяма част 
от пациентите са освободени от потребителска такса – деца 
до 18 години, бременни, психично болни, освидетелствани от 
ТЕЛК с над 71 % загубена трудоспособност и др.
Въпреки разнообразната и голяма по обем работа заработе-

ната от личния лекар парична сума не е за завиждане, а при 
това е обременена и с много разходи – заплащане на наем за 
кабинет и манипулационна в града, за кабинети в обслужва-
ните села, за компютърна програма, за счетоводната къща, за 
заплати на наетия персонал от фелдшер и медицинска сестра, 
за част от техните данъци и осигуровки, за вода, ток, парно, 
за медикаменти за спешния шкаф, за канцеларски материали 
и др.
В обществото витае становище, че лекарите, които са пред-

ставители на най-хуманната професия, проявяват неуместни 
материални претенции.
На евентуални протести на лекарите не се гледа с добро око, 

макар че те при нечестите си протести винаги са осигурявали 
екипи за обслужване на спешно болните. Много от пациенти-
те са благодарни на лекарите, които са им помогнали, но се 
появиха и непознати в миналото прояви на брутална агресия 
към невинни медици.
Какъв е резултатът от всичко това? Лекарите, както и друтиге 

категории здравни работници, напускат страната, за да рабо-
тят в чужбина. Това се отнася най-вече за младите, а възраст-
ните лекари са на доизживяване. Ще дам пример с Мездра. 
От седем лични лекари петима сме пенсионери. Докога ли?

Писмо от лекаря

Митове за големи пари

Както навсякъде, така и на местоработата си трябва да се 
държим уравновесено и тихо. Необходимо е да се избягва 
всичко, което би могло да разтревожи колегите. Затова не 
бива да викаме, да шумим, да свирим, да хлопаме вратите, да 
ругаем, да правим двусмислени и цинични забележки и т. н.
Тонът на разговор трябва да е коректен. Раздразнението и 

загубването на самообладание никога няма да дадат желани-
те резултати. Освен това подобно поведение действа угнетя-
ващо и върху самия човек, изгубил самообладание.
Посетителите на което и да е учреждение очакват от слу-

жителите деловитост /в никакъв случай бюрократизъм/, точ-
ност в работата, внимание, услужливост и коректност.

Култура на поведението ни

Взаимоотношенията ни на работа

Безплатно

Грижa за възрастните

Безплатни медицински 
прегледи се проведоха в 
селата Моравица и Руска 
Бяла за пръв път от много 
години. Услугата бе пред-
назначена за възрастни 
хора над 65-годишна въз-
раст, които бяха прегледа-
ни от лекари специалисти: 
кардиолог, невролог и спе-
циалист спешна помощ от 
УМБАЛ „Александровска“ 
– София. Д-р Чуковска, д-р 
Бекяров, д-р Гарев прегле-
даха и консултираха над 
130 човека. Инициативата е 
на Фондация Проект Севе-

розапад и Община Мездра 
и се провежда за четвърта 
година в различни села на 
Общината.
Прегледите са финансира-

ни от Фонд „Нашите роди-
тели” на Фондация Проект 
Северозапад, като сред-
ствата в него се набират 
изцяло от дарители. Здрав-
ната услуга е продължение 
на работата на фондацията, 
която осигури средства за 
домашни помощници на 
крайно нуждаещи се болни 
хора в 6 други села от Об-
щината.

В помощ на тримата спе-
циалисти бе и младият 
специализант Шеип Па-
нев, който е стипендиант 
на Фондацията. Израсъл 
в малко село, картинката 
с много болни възрастни 
хора, не бе нещо ново за 
него. Силно мотивиран да 
помага на хората, младият 
мъж въвеждаше ред при за-
писването.
Възрастните пациенти ос-

танаха много доволни от 
организацията и от отно-
шението на лекарите.
На 22 юни лекарите пре-

гледаха и 48-те възпитани-
ци от Комплекс за социал-
ни услуги за деца и лица с 
увреждания. Децата бяха 
предиагностицирани от 
специалистите. Директорът 
на Комплекса Диана Вутова 
изказа своето задоволство 
от вниманието и положени-
те грижи за децата.

Ценности

Доброто, скрито дълбоко в нас

Галя Василева
Наскорошна случка за на-

мерено и върнато портмоне 
ме върна към една изконна 
ценност, позабравена днес 
– добротата. За нея ми на-
помни един обикновен чо-
век – обущарят Митко Гин-
чев от с. Долна Кремена. 
Има малка обущарска рабо-
тилница в Мездра. Поправя 
обувки вече 25 години.
„Добротата е скрита в чо-

века, ми каза той. Животът 
така ни промени, а трябва 
да я показваме повече. Бъл-
гаринът се слави като добър 
човек“, добавя Митко и раз-
казва тази история:
„В четвъртък, пазарен ден, 

минават повече хора. Една 
жена си взе обувките от 
поправка и побърза да си 
тръгне, навън валеше. По-
сле дойдоха други клиенти 

и тогава видях портмонето 
и казах на клиентките – две 
момичета: забравихте си 
портмонето, а те отговори-
ха, че не е тяхно. Тогава, без 
да го отварям, го сложих 
върху лавицата. На другия 
ден дойде Павлинка при-
теснена и попита за порт-
фейла. Показах й го, тя го 
отвори“.
Жената показала личната 

си карта в потвърждение, че 
вещите са нейни. Благода-
рила и си тръгнала.
„Нито ще забогатея, нито 

ще ми стане по-хубаво, 
казва Митко в отговор на 
въпроса ми дали не би се 
възползвал от намерените 
пари. Така възпитавам и 
децата си – в уважение към 
всеки човек, с внимание 
към по-възрастните, така, 
както нас ни възпитаваха 

някога.“
Митко има две дъщери, на 

които предава своите въз-
гледи и убеждения за жи-
вота.
„Много пъти ми се е случ-

вало хората да си забравят 
вещи, но са идвали и са 
ги намирали. Дори златен 
пръстен съм връщал, наме-
рих човека, а той вече отпи-
сал, не вярваше, че може да 
го намери“, допълва разказа 
си Митко.
Колко по-лесно е да бъдеш 

добър, да правиш това, кое-
то сърцето смята за правил-
но! И колко по-трудно е да 
правиш комбинации и да 
впрягаш ума си в манипу-
лации. Прекрасно би било 
да оставиш ума си свободен 
и сърцето да те води. Така 
може би, доброто по-често 
ще излиза наяве и животът 
ни би станал по-спокоен, 
по-истински и по-стойнос-
тен.
На това ме научи един обу-

щар.
Притежателката на порт-

монето Павлинка Стой-
чева от Мездра от сърце 
благодари на майстора 
– обущар Митко Гинчев 
за проявената благородна 
постъпка и му пожелава 
да бъде винаги такъв!

„Напред! Животът е 
сражение!

Напред! И прав сегда 
ходи!

Напред, макар към пора-
жение!

Ако ще паднеш, прав 
падни!“

Ст. Михайловски

Мисъл на броя

Георги Петров, гр. Лом, 
ул. „Славянска“ № 50
Състоянието на пенси-

онерите и хората с ув-
реждания от петте обла-
сти – Видин, Монтана, 
Враца, Ловеч и Плевен, 
е плачевно. Населението 
на петте области е под 
800 000 души. Липсва 
реализирането на големи 
инфраструктурни проек-
ти. Няма справедливост. 
Неефективната админи-
страция във всички об-
ласти на управление и 
корупцията водят до изо-
станалостта на Североза-
падна България.
 В продължение на ме-

сеци обиколих редица 
пенсионерски клубове. 
Но пенсиите на хората 
са минимални и не сти-
гат. Те тънат в мизерия, 
умират от глад и болести. 
Като си платят лекар-
ствата, тока, телефона и 
водата, им остават сто-
тинки за няколко кофич-
ки кисело мляко.
По време на избори ос-

новната маса за гласува-
не са пенсионерите. Те се 
посещават от кандидати-
те за кметове и депутати, 
които им обещават, че ще 
живеят красиво и нор-
мално, но като седнат в 
креслата на парламента, 
забравят обещанията си. 
За да се спасим от тази 

мизерия, е необходимо 
всички пенсионерски 
клубове в страната да се 
обединят, като по време 
на изборите да си избе-
рат собствени ръковод-
ни кадри. Пенсионерите 
в България са 2 100 000 
души и от раз можем да 
спечелим изборите. 
Правителството на ГЕРБ 

не желае да приеме закон 
в парламента за подобря-
ване жизненото равнище 
на българския пенсио-
нер. Младите хора ня-
мат бъдеще в България, 
затова масово напускат, 
а пенсионерите и инва-
лидите живеят в мизерия 
и геноцид. Повишават се 
само заплатите на депу-
татите, които не мислят 
за пенсионерите и на-
рода. Крайно време е да 
следваме примера на на-
шите съседи от Гърция и 
Румъния, които вкараха 
в затворите всички прес-
тъпници за корупция. 
Очаквам лидерите на го-
лемите пенсионерски съ-
юзи да се обединят. Така 
ще спечелим изборите. 
Българските пенсионе-
ри вярват, че ще настъпи 
моментът , в който упра-
вляващите от ГЕРБ ще се 
сетят за бедните пенсио-
нери и хората с уврежда-
ния.

Северозапад

Най-бедните 
пенсионери
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Приключенски многобой

Отлично представяне
„Осем като един“ бе името на звездния отбор, който тази година пред-

стави Община Мездра на състезание по приключенски многобой в Бо-
тевград. Тимът демонстрира неподозирани физически възможности, 
воля и несломим дух в дисциплина за приключенски преживявания, 
придобиване на основни умения при скално спускане /рапел/, алпий-
ски тролей, катерене, проникване в пещера и стрелба с лък край кре-
постта „Боженишки Урвич“.

Капитан на отбора бе Добри Александров – главен експерт „Сигур-
ност и отбранително-мобилизационна подготовка“. Отборът включва-
ше още: Жанета Маринова – ст. експерт „Спорт, младежки дейности и 
работа с деца“, Теодора Василева – младши експерт „Координация, об-
ществени поръчки и енергийна ефективност“, Ваня Сиракова – стар-
ши експерт „Счетоводство и контрол“, Розалина Георгиева – началник 
отдел „Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени 
поръчки“ , Даниел Драганов – ст. специалист „Административно об-
служване на населението“, Христо Томов – изпълнител-шофьор.

Задава се „Приключенски многобой – 
Мездра 2018“

Поредицата от екстремни събития на „Приключенски Екстрийм 
Тур“ продължава на Археологически комплекс „Калето“, регис-

трацията за участие стартира.
На 1 юли 2018 (неделя) от 10:00 часа в и около Археологически 

комплекс „Калето“, гр. Мездра ще се проведе отвореното събитие 
„Приключенски многобой – Мездра 2018“, предназначено за всички 
почитатели на високия адреналин, логическите задачи и времето, 
прекарано на открито. Събитието е част от Приключенски Екс-
трийм Тур, който в рамките на два месеца преминава през градовете 
Ботевград, Мездра, София и Своге.
Сред предизвикателствата, очакващи желаещите да се включат в 

Многобоя, ще са катерене и спускане по скални отвеси,  задачи с 
ориентиране и логика, умения за стрелба с лък, решаване на прик-
люченски задачи и екстремно спускане по специално създаден въ-
жен тролей над река Искър.
Всички ентусиасти, които желаят да се запишат за участие, могат да 

го направят на адрес: https://goo.gl/forms/5WyNGADjNQauZQPg1. 
Местата са ограничени!
Входът за събитието е свободен, всички забавления и атракции са 

безплатни. Изпитанията от многобоя ще преминават с помощта на 
професионални инструктори и при взети всички необходими мерки 
за безопасност и са подходящи за възрастни и за деца над 12 години.
Целта на инициативата е по атрактивен начин да се заинтригуват 

жители и гости на Община Мездра към активен спорт и забавления 
на открито, да се покаже красотата, културата, историята и възмож-
ностите за отдих и туризъм в района.
Припомняме, че поредицата екстремни мероприятия на „Приклю-

ченски Екстрийм Тур“ продължава, като само седмица след „Прик-
люченски многобой – Мездра 2018“, в град София ще се проведе 
фестивал на алтернативния спорт и комуникации „NetWorkMe 
2018“ (6-7 юли, Езерото в кв. Дружба). Финалната дестинация на 
тура ще е на 21 юли на Вазова Екопътека, Своге с „Екстрийм Арт 
– Своге 2018“ .
Организатор на „Приключенски Многобой – Мездра 2018“ е Уайл-

дан ЕООД. Събитието се осъществява с финансовата и институ-
ционална подкрепа на Община Мездра и с любезното съдействие 
на пещерен Клуб Хеликтит. Медийни партньори са: Дарик радио, 
Bulgaria On Air, Espresso News, Peika.bg, Drugitesportove.com и 
Ranica.bg.
За повече любопитна информация и подробности около предсто-

ящото мероприятие следете Фейсбук страницата: „Приключен-
ски Екстрийм Тур“: www.facebook.com/AdventurousExtremeTour 
и Фейсбук събитието „Приключенски многобой – Мездра 
2018“:https://www.facebook.com/events/404726650005982/
За контакти: Елена Бързакова, Т: +359887870534,Е: e.barzakova@

idea-agency.bg,www.idea-agency.bg

В с. Моравица

Мемориален турнир
На празника на Морави-

ца –  9 юни, с мемориален 
футболен турнир за ветера-
ни „Ангел Радков – Чико“ 
официално бе открита об-
новената спортна площадка. 
Кметът на Общината инж. 
Генади Събков и кметът на 
селото Коно Жилковски ри-
туално прерязаха лентата на 
спортното съоръжение.
В турнира взеха участие 3 

отбора от Общината, които 
изиграха 3 срещи по систе-
мата „Всеки срещу всеки“ 
с времетраене 2х15 мин. с 
5-минутна почивка. Дома-
кините ФК „Околчица“ /
Моравица/се явиха в със-
тав: Габриел Петров – вра-
тар, Петьо Ценов, Кирил 
Нецов, Ангел Николов, 
Даниел Петков, Димитър 
Начев, Петър Цеко, Росен 
Ценов и Пламен Цанев. Гос-
тите от ФК „Ботевъ“ /Бру-
сен/ играха в състав: Петко 
Карашлийски – вратар, Пла-
мен Тошев, Илиян Тошев, 
Пламен Данов, Иво Петков, 
Светлин Каменов, Пламен 
Марков, Павел Атанасов и 
Станислав Иванов. За от-
бора на ФК „Скала 2015“ /
Оселна/ играха: Росен Ни-
колов, Петър Стоянов, Емил 
Стоянов, Димитър Павлов, 
Вихър Ганчев, Бисер Симе-
онов, Владимир Стоянов, 

Стилиян Кръстев – вратар и 
Юлиан Иванов
Първият мач между ФК 

„Околчица“ и ФК „Скала 
2015“ завърши при резултат 
4:5. Точни за домакините 
бяха Петьо Ценов в първата 
минута от дербито, послед-
ван от Росен Ценов. Петьо 
Ценов отбеляза 2 гола за 
отбора си в 26-тата и 27-та 
минута. По два гола за ФК 
„Скала 2015“ отбелязаха 
Бисер Симеонов и Влади-
мир Стоянов, а петият гол 
бе дело на Петър Стоянов.
Втората оспорвана среща 

между ФК „Ботевъ“ /Брусен/ 
и ФК „Околчица“ /Морави-
ца/ завърши при равен ре-
зултат – 3:3. Точни за отбора 
от Брусен бяха Станислав 

Иванов с 2 гола и Павел Ата-
насов с един. За домакините 
Росен Ценов отбеляза два 
гола, а Даниел Петков един.
В последната среща между 

отборите на ФК „Скала 2015“ 
/Оселна/ и ФК „Ботевъ“ /
Брусен/ категоричен побе-
дител бе отборът от Брусен. 
Те победиха противниците 
си от Оселна с резултат 1:5. 
Точни за отбора на ФК „Бо-
тевъ“ бяха Станислав Ива-
нов, Пламен Данов, Ивайло 
Василев, Пламен Марков и 
Иво Петков. Единственият 
гол за ФК „Скала 2015“ бе 
дело на Юлиян Иванов.
В окончателното класиране 

победител бе ФК „Ботевъ“ /
Брусен/ с 4 т. На второ и тре-
то място останаха ФК „Ска-

ла 2015“ /Оселна/ с 3 т. и ФК 
„Околчица“ /Моравица/ с 1 т.
Наградата за гол майстор 

отиде при Росен Ценов от 
ФК „Околчица“ /Моравица/, 
който реализира 4 гола.
За най-добър вратар бе на-

граден Петко Карашлийски 
от ФК „Ботевъ“ /Брусен/, 
допуснал едва 4 гола в своя-
та врата.
В провелите се общо 3 сре-

щи между отборите, бяха 
отбелязани общо 21 точни 
попадения. С най-добро на-
падение се отличи отборът 
на ФК „Ботевъ“ /Брусен/ с 
общо 8 гола. С най-добра за-
щита се оказа също отборът 
от Брусен, който допусна в 
собствената си врата едва 4 
гола.

Частна обява

Продавам шевна крачна 
машина, произведена в 
Русия, добре запазена. 
Цена 50 лв.
За контакт:
0897830395

Общината организира 
курсове по плуване за уче-
ници от I до VII клас. Обу-
чителните дейности ще 
се провеждат по график, 
а мястото е плувен басейн 
„Долче Вита“ край Мездра.
Обученията са разделени 

на смени, като І смяна за-
почва курса от 25 юни до 6 
юли 2018 г.; ІІ смяна – от 9 
юли до 20 юли 2018 г. Обу-

ченията за ІІІ смяна ще се 
проведат от 23 юли и ще 
приключат на 3 август 2018 
г., а за ІV смяна – от 6 август 
до 17 август 2018 г. Послед-
ните за годината обучения 
на V смяна са предвидени 
да започнат от 20 август до 
31 август 2018 г.
Всеки, който отговаря на 

условията и има желание 
да се запише на курса по 

плуване за една от опре-
делените смени, може да 
го направи всеки делничен 
ден от 8.00 до 12.00 часа в 
Център за подкрепа за ли-
чностно развитие /ЦПЛР/ в 
гр. Мездра или на телефо-
ни: 0899 998 701 – Анета 
Петкова,  0879 923 899 – 
Ванеса Богданова. Цената 
на плувния курс за 10 дни 
е 35 лв.

за 20-та поредна година

Общината организира 
плувен курс

Скръбна вест

С дълбоко прискърбие 
съобщаваме, че на 21 юни 
т. г. ни напусна
Тошо Христов Нинов,
роден на 14 август 1922 

г. в с. Долна Кремена,
участник във Втората 

световна война.
Той извървя достойно 

своя жизнен път.
Поклон пред светлата му 

памет.
Общинско ръководство 

на Съюза на ветераните 
от войните в България - 
Мездра
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28 юни 1980 г. – По случай 
Деня на работниците от транс-
порта и съобщенията е открит 
Дома на железничаря в Ме-
здра. От 1 септември 1965 г., 
когато е създаден, до тази дата 
той се помещава на последния 
етаж на ж п гарата / там сега са 
помещенията на Транспортна 
полиция/. За известно време 
използва и стаите на НТС. 
2 юли 1933 г. – В с. Люти брод 

е направена първата копка за 
построяването на ново учили-
ще. Присъстват министърът 
на просвещението Ат. Бояджи-
ев и народните представители 
Илия Ненчев от Игнатица и 
Цоло Лилов от Брусен. Кмет на 
селото по това време е Петко 
Магерски. 
6 юли 1949 г. – На ж п гарата 

в Мездра се провежда траурен 
митинг при посрещането на 
влака с тленните останки на 
Георги Димитров – министър 
председател на България и ге-
нерален секретаря на БКП. Той 
умира на 2 юли в санаториума 
„ Барвиха“ край Москва. 
1971 г. – Провежда се учреди-

телна сесия на новоизбрания 
Градски общински народен 
съвет /ГОНС/. За председател 
на Изпълнителния комитет /
кмет на Общината/ е преиз-
бран инж. Любен Йотов. Него-
ви заместници са Васил Дамя-
новски и Петко Стамболиев, 
секретар е Йордан Иванов.
Юли 1904 г. – Първият хотел 

в Мездра е открит от братя Ле-
онкиеви.
1913 г.  – Открита е ж п  лини-

ята Мездра – Лом.
1915 г. – В Мездра се открива 

Мирово съдилище.
1924 – 1935  г. – Изгражда се 

водоснабдяването на с. Мездра 
и ж п  гарата с вода от „Зами-
нец“.
Юни 1970 г. – В с. Кремен, 

Благоевградско, се провежда 
земляческа среща между мест-
ните жители и жителите на на-
шите Горна и Долна Кремена, 
чийто корени са от Пиринския 
край. Приятелските контакти 
между трите села датират от 
1964 г., като инициативата е на 
горнокременския учител Иван 
Гарвански. За родолюбивото 
начинание работят още Хрис-
то Панчев, Цеко Михайлов и 
Иван Ненчев.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Силвия Петкова, секретар на 
МКБППМН - на 29 юни.
Георги Валентинов, общин-

ски съветник – 1 юли.
Севдалина Джамбазка, секре-

тар на Община Мездра – на 2 
юли
Иванка Начева, журналист – 

4 юли.
Методи Михов, общественик 

– 4 юли.
Илия Борисов, журналист, 

дългогодишен кореспондент 
на в. „Работническо дело“ – 10 
юли.
Пенка Георгиева, бизнесмен – 

11 юли.
Атанас Доков, юрист – 12 юли.

Мария на 5 г.

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

Децата на 
Община 
Мездра

Недовършени дописки

Стената
Борис Стрезов
Кръстовището срещу ж п депото беше една от спир-

ките на чичо Асен. Познатите звуци се понасяха из 
квартала и бяха знак, че има новини от Общината. 
Край него се събираха и възрастни, но повече бяхме 
ние, децата. С вперени в овехтялото барабанче погле-
ди и внимателни уши слушахме това, което с висок 
глас четеше. Нали трябваше да го предадем на май-
ките си.
До кръстовището, на ъгъла, бе домът на отец Иван. 

Един ден къщата му осъмна с „украса“. Изписани с 
баданарка, с големи букви на западната стена, три 
думи бодяха очите на минувачите. „Художникът“ ста-
рателно беше изпълнил поръчаното. Че стопанинът 
на този дом никога не е бил враг на народа, осъзнах 
по-късно, когато пораснах. „Вината“ му била, че носи 
расо и служи в храма. Със същото клеймо бяха омър-
сени и други къщи в Мездра, а и в цялата страна. 
Отец Иван отдавна си отиде от този свят, Бог да го 

прости. Няма я и къщата. Събори я високото строи-
телство. Там сега е магазинът за хранителни стоки, а 
отсреща – нов трафопост. На източната му стена една 
сутрин, също като някога, се четяха пак три думи. 
„Майсторът“ на графита беше адресирал посланието 
си не към личност, а към Мездра, родния ни град. То 
е толкова вулгарно, че е неудобно да се цитира. След 
близо година, може би същият автор, добави в текста 
още две букви, но корекцията не промени смисъла. 
„Поздравът“ е на стената вече трета година. Свикна-
ли с шаренията на „градската култура“, много хора не 
го забелязват, други го отминават с безразличие. И не 
си задават въпроса докога среднощните декоратори 
ще ни натрупват „изкуството“ си. Докога ще се возим 
в опръсканите със спрей влакове, превърнати в под-
вижна изложба на кича и цинизма. Няма ли кой да им 
издърпа ушите, да им каже, че един член от Наказател-
ния кодекс визира такива прояви, а щом се смятат за 
наследници на древните скални живописци, да идат да 
оцветяват зъберите край Искъра. 
Като дете и аз съм писал в вар „Сталин значи мир“, 

но стената беше на лятната кухничка в двора ни, а не 
на улицата…
Защо се кахъриш толкова, ми вика Спиро. Човек все 

търси да сподели с някой радостта или мъката си, тре-
вогите и надеждите си, да намери партньор на интеле-
кта и възпитанието си. Един очаква подкрепа от близ-
ки и съседи, друг разчита на съдействие от медии и на 
приятелски съвети, а трети пише по стената. Бялата 
стена, също като празния лист хартия до химикалката, 
привлича с посланието, че може да понесе всичко. И 
това е най-големият  й недостатък.
Споделям с моя приятел как виждам края на тази до-

писка: Барабанчето на чичо Асен пак се обади от кръс-
товището. Събрахме се отново и възрастни, и деца. 
Нямаше вести от кмета. Двама полицаи бяха довели 
хубостника. Той топеше баданарката в кофата и зали-
чаваше с бавни движения творбата си. На следващия 
ден майстор-бояджия щеше да напръска изсъхналата 
стена, за да й върне свежестта и чистотата.
Сигурно си сънувал тая сценка, усмихва се Спиро. Но 

ако чуеш барабанчето, обади ми се, ще дойда и аз.

„Числото на депутатите
Броятъ на депутатите въ разните страни е както след-

ва: 
В България – 273 депутати при население 6 млн. 

души.
Белгия – 187 – при население 8 млн. и колониите 14 

млн., всичко 22 млн.
Холандия – 100 – при население съ колониите 54 

млн.
Австрия – 165 – при население 6,7 млн.
Унгария – 245 – при население 8,7 млн.
Гърция – 230 – при население 6,1 млн.
Италия – 444 – при население съ колониите 44 млн.
Румъния – 387 – при население 18 млн.
Германия – 611 – при население 76 млн.
Съединените щати – 433 – при население 125 млн. 

Споредъ броя на населението България държи първо 
място по брой на депутатите си.“
В. „Искърски фаръ“, бр. 171 от 8 априлъ 1933 г.

Прочетено в старите мездренски вестници

Художествена изложба

„Типченски импресии”
Градската художествена га-

лерия организира за втори 
път художествен пленер в 
Типченица. Събитието под 

надслов „Юбилейно за Ни-
колай Кучков” се проведе на 
9-10 юни т. г. в приказното 
балканско село. Първото из-
дание на пленера бе през 2016 
г. в памет на Павлин Коцев, 
един от големите наши худож-
ници, по случай 80 години от 
рождението му. Тази година 
друг художник със световна 
известност – Николай Кучков 
(чийто род по бащина линия е 
свързан с Типченица) навър-
ши 70 години и бе удостоен 
със званието „Почетен граж-
данин“ на Мездра. На 11 юни 
във фоайето на втория етаж в 
сградата на Общинска адми-
нистрация бе открита Общата 
художествена изложба „Тип-
ченски импресии”, показваща 
работите от пленера.
„С вашия талант, вашето 

творчество, вашето въобра-
жение създадохте страхотни 
картини, които ще красят 
фоайето на Общинска адми-
нистрация за радост на всич-
ки колеги и посетители. Тези 
свежи платна сигурно ще ни 
вдъхновят и нас за по-спорна, 
по-упорита и по-ползотворна 
работа“ каза кметът инж. Ге-

нади Събков при откриването 
и изрази благодарност към 
творците.
В тазгодишното издание на 

пленера взеха участие пети-
ма автори от Мездренската 
група на художниците: Дей-
вид Дойнински, Рени Мите-
ва, Василий Ковяр, Цветана 
Христова и Емилия Гарван-
ска. Общината пое разходите 
на участниците за транспорт, 
настаняване, храна и матери-
али.
Изложбата е наречена „Тип-

ченски импресии”, защото 
художниците са нарисували 
спокойни и лирични карти-
ни. Импресията е произведе-

ние на изкуството, създадено 
въз основа на впечатление 
от нещо видяно, чуто или 
преживяно и претворено с 
удоволствие, чиито резултат 
изпълва автора с творческо 
удовлетворение, радва худож-
ника и вълнува зрителя.
Жители и гости на Мездра 

могат да посетят изложбата 
до 11 юли 2018 г.


