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Галя Василева
Обновеният блок „Леденик 

1“ бе открит тържествено от 
кмета на Общината инж. Ге-
нади Събков на 26 юни т.г. 
Жилищната сграда е санира-
на по Националната програ-
ма за енергийна ефективност 
на  многофамилни жилищни 
сгради. 
„Имаме едно бижу на вхо-

да на града, което е не само 
ваше, на собствениците, а 
на всички нас и което няма 
начин да не се забележи от 
влизащите в Мездра, каза 
кметът в словото си и доба-
ви: Успяхме с общи усилия, 
преди всичко с вашата ини-

циативност, която ви включи 
в Националната програма за 
енергийна ефективност. Лес-
но се кандидатства, но трудно 
се усвояват и родни, и евро-
пейски пари. Всички, които 
участваха в този процес бяха 
доста търпеливи и отговорно 
настроени към ангажимента, 
който имаха към този обект“. 
Той пое ангажимент да се 

подобри вертикалната пла-
нировка и прилежащата 
улица „Индустриална“ да се 
превърне в улица „Красива“. 
Да се подобри и  междубло-
ковото пространство, така 
че да съответства на есте-
тическия вид на обновената 

сграда.
Отец  Георги Няголов от-

служи тържествен водосвет 
за здраве и благоденствие, а 
мъжка певческа група „Ка-
лето“, с ръководител Милчо 
Романски поздрави присъст-
ващите с три песни: „Янке, 
ле“, „Поскарай се, сине, на 
жена си“ и „Радо, ле“.
Кметът подари на г-жа Сне-

жана Николова - управител 
на Сдружението на собстве-
ниците, икона на Св. Мина 
– покровител на семейството 
и домашното огнище и връчи 
Удостоверението за въвежда-
не в експлоатация.
Г-жа Снежана Николова сър-

дечно благодари от името на 
живеещите в блока и добави, 
че 53 семейства са облагоде-
телствани от този проект. 
Стойността на проекта е 636 

076, 56 лв. 
Проектирането и изготвя-

не на СМР е подготвено от 
ДЗЗД Мездра Енерджисейф 
– гр. София, представлява-
но от Пламен Тихомиров 
Трифонов, с партньори в 
обединението „Арете строй“ 
ЕООД, „ПМ Архитекти“ 
ЕООД и „Васкомерс груп“ 
ЕООД.
Строителният надзор е из-

вършен от „КИМТЕКС ЛС“ 
ООД – гр. Плевен.

Практично и красиво
Саниране

Даниел Драганов
Археологически комплекс „Калето“ влезе в топ 10 на 

най-посещаваните туристически обекти в България през 
месец юни. Класацията е на база сканирани табели на 
iLoveBulgaria през мобилното приложение, което може 
да бъде инсталирано на всеки смартфон. „Калето“ заема 
10-то място в крайното класиране и е единствената кре-
пост в челната десятка. Гордостта на града ни успя да се 
нареди в класацията преди крепостта „Баба Вида” – Ви-
дин, Археологически музей “Велики Преслав” – Велики 
Преслав, крепостта “Перистера” – Пещера, късноантич-
ната крепост “Цари Мали град” – село Белчин (Община 
Самоков), Национален парк-музей „Самуилова крепост“ 
– Струмешница (Община Петрич) и много други.
Община Мездра се присъедини към платформата 

“iLoveBulgaria“ през лятото на 2017 г. с два обекта – АК 
„Калето“ и Черепишкия манастир „Свето Успение Бого-
родично“, който се класира на 133-то място. 
IloveBulgaria e част от международна мобилна платфор-

ма iLove и представя различни културни забележител-
ности, туристически атракции и места за настаняване, 
заведения и съпътстващи услуги, като използва най-мо-
дерни технологии и концепции в маркетинга и електрон-
ната търговия. На входа на всички включени обекти има 
информационна табела с логото на iLoveBulgaria със 
специално генериран QR код, който чрез сканиране с 
мобилен телефон ви дава пълна и точна информация за 
избрания обект.
Станете част от интерактивната платформа на Бълга-

рия, като свалите приложението ILoveBulgaria.

Престижно

АК „Калето“ в топ 10

Уеб платформа

 Сближаване България - 
Румъния

Информационна среща по проект „BG-RO E-GoverNet – 
Създаване на информационна мрежа за улесняване на съ-
трудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и 
гражданите в трансграничния регион България – Румъния“ 
се проведе в Мездра. Проектът се изпълнява по Програма за 
трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-Бълга-
рия 2014-2020, а специфичната цел е да се повиши капаците-
тът за сътрудничество и ефективност на публичните инсти-
туции в трансграничния район.
Водещ партньор по проекта е Бизнес център за подпомагане 

на малки и средни предприятия /БЦП МСП/ – Русе. Негови-
ят изпълнителен директор Катя Горанова представи действа-
щия механизъм за по-добра комуникация и взаимодействие 
между всички заинтересовани страни в трансграничния ре-
гион, а именно създаване на трансгранична публично-частна 
мрежа. Уеб платформата за обмен на информация ще бъде на 
три езика – български, румънски, английски. 

на стр. 2

Кметът:

Нямам легитимно правно основание
На 28 юни т.г. на редовното 

работно заседание на Общин-
ски съвет-Мездра председа-
телят му г-жа Яна Нинова 
отправи следните въпроси 
към кмета на Общината:
1. Изплатена ли е вноската 

на Община Мездра за годи-
шен членски внос към Асо-
циацията на секретарите на 
Общините в РБ и, ако е, на 
коя дата?
2. Изплатена ли е вноската на 

Община Мездра за годишен 
членски внос към НСОРБ и, 
ако е, на коя дата?
3. От 210 общини в Бълга-

рия, членове на Национална 
асоциация на председателите 
на Общински съвети /НА-

ПОС/, каква е причината Об-
щина Мездра да е сред 7-те, 
които са длъжници?
4. Средствата за годишен 

членски внос към НАПОС 
са разписани и приети в Бю-
джет 2018 на Община Мездра 
в частта Общински съвет. 
Каква е причината, довела 
до неизпълнение на решение 
на ОбС-Мездра, касаеща бю-
джета?
5. Ще разпоредите ли превод 

на дължимата вноска преди 
изтичане на срока за погася-
ването ѝ или ще дължим и 
лихви за просрочения пери-
од?
Отговорите  на кмета инж. 

Генади Събков:

1. С ПН № 179 годишна-
та имуществена вноска за 
членство е преведена на 
29.01.2018 година.
2. Членският внос към 

НСОРБ е преведен на 21 март 
2018 год. тъй като, ако сумата 
бъде преведена до 30 април, 
Общината ползва отстъпка 
от 5%. 
3. Община Мездра не члену-

ва в НАПОС. В сдружение-
то членува г-жа Яна Нинова 
като физическо лице – пред-
седател на Общински съвет 
гр. Мездра.
В този смисъл Община Ме-

здра няма никакви задълже-
ния към НАПОС.

на стр. 2

Трагичен инцидент
 отмени 

„Приключенски 
многобой – Мездра 

2018“

Проявата бе организирана 
по случай петия рожден ден 
на АК “Калето“ и трябваше 
да се проведе на 1 юли т. г.
При подготовката на прик-

люченския многобой работ-
ник на фирма „Уайлдан“ 
ЕООД – организатор на 
мероприятието, бе отнесен 
от буйните води на река Ис-
кър. Многобоят включваше  
екстремни дейности като 
катерене, спускане по въже 
от единия до другия бряг 
на реката, плуване със сал и 
други.

на стр. 2
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от стр. 1
Съгласно чл.7 ал.1 от устава на НАПОС „Член на Сдружението 

може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е предсе-
дател на Общински съвет, приема Устава и желае да допринесе за 
постигане целите на Сдружението”
4. В бюджета на Община Мездра за 2018 год. няма фиксиран 

разход за покриване на членски внос на председателя на ОбС в 
НАПОС. На този етап няма изрично решение на ОбС или дру-
го правно основание, на база на което да бъде извършено това 
плащане
Становището на финансовия контрольор на Общината и консул-

тациите с АДФИ потвърждават решението ми, че при тази факти-
ческа обстановка извършването на такъв разход е недопустимо.
5.Съгласно устава на НАПОС чл. 11 ал. 1, т.2 членският внос 

може да се преведе и на две части: 50% - в срок до 30 април и 50% 
в срок до 30 септември на съответната година.
Твърдението Ви, че се дължат и лихви за просрочени периоди, е 

невярно и не кореспондира с Устава на НАПОС.
В заключение, не съм разпоредил и няма да разпоредя в бъде-

ще превеждането на общински средства за дължимия от Вас като 
физическо лице членски внос в НАПОС, без да има легитимно 
правно основание за това.

Кметът: Нямам легитимно 
правно основание

Трагичен инцидент 
отменен...

от стр. 1 
Докато монтирали съоръженията, 39-годишният Петър Хри-

стов паднал от сала в река Искър и бил понесен от реката, 
въпреки че е опитен водолаз и спелеолог. Колегите му са се 
опитали да го спасят с лодка, но не успели да стигнат до него.

Хеликоптер се включи в издирването
На петия ден след издирването тялото на Петър Христов бе 

намерено в късния следобед на решетките на ВЕЦ „Царевец“.  
Мащабната операция по издирването на отнесения от буйни-
те води на река Искър Петър Христов се проведе на 4 юли, 
в която освен общинските и държавни служби, съдействаха 
ВЕЦ „Калето“, ВЕЦ „Мездра“ и хеликоптер на „Гранична 
полиция“. Нивото на водата между двата ВЕЦ-а беше силно 
понижено, тъй като се предполагаше, че мъжът може да бъде 
открит в този участък. Операцията се проведе по вода и по 
суша, използвани бяха и дронове за наблюдение на терена, но 
Петър Христов не бе открит. 
39-годишният мъж бе понесен от реката при подготовката 

на приключенския многобой, който трябваше да се проведе 
на 1 юли в АК „Калето“. Инцидентът стана ден по-рано при 
монтиране, обезопасяване и тестване на сал, част от препят-
ствията за многобоя. 
Още същата вечер кметът инж. Генади Събков отмени меро-

приятието, а издирването продължи до късно вечерта. 
В следващите дни в претърсването на реката се включиха 

много приятели на Петър Христов,доброволци и спелеолози 
от Мездра.

от стр. 1
Бизнес центърът е изработил и Стратегия за подобряване на сре-

дата по отношение на публичните услуги, с която запозна присъст-
ващите, сред които и служителите на Община Мездра. Основни 
цели на Стратегията са осигуряване на условия за качествени ус-
луги в публичните администрации, сближаване на регионите, пре-
доставяне на услуги на гражданите и бизнеса от съседната страна, 
както и  подобряване на комуникацията и взаимодействието между 
администрациите в трансграничния регион Румъния България.
Подобряване на средата на обществените услуги е наложителна, 

тъй като според проучванията на БЦП МСП, двете държави са кла-
сирани на последните две места в Европейския съюз по отношение 
на използването на електронното управление от физически лица 
през 2014-та и са необходими действия за разработване на нови 
модели на управление.
На срещата присъстваха представители на публичния и неправи-

телствения сектори и бизнеса.
Проект „BG-RO E-GoverNet – Създаване на информацион-

на мрежа за улесняване сътрудничеството между публичните 
власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион 
България – Румъния“ е съфинансиран от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на 
Програма Interreg V-A Румъния България.

 Сближаване България - 
Румъния

Честито!

Два пъти баба за месец

На две внучета момиченца 
се радва секретарката на бо-
денското кметство Яничка 
Бебева. На 16 юни на бял свят 
се появи Дарина – първото 
дете на сина й Лъчезар и сна-
хата Ирина. Бебето проплака 
в бургаска болница, където 
Лъчезар – бивш футболист на 
„Локомотив“ Мездра и учи-

тел в СУ „Иван Вазов“, живее 
от две години. Госпожицата 
се роди 2.800 кг, но бързо 
наддава, похвали се бабата. 
Другата внучка е на по-го-

лемия й син Мартин и съ-
пругата му Детелина. Моми-
ченцето се роди на 22 юни и 
носи поетичното име Вая. За 
нея ще се грижи по-големият 

батко Марио, който наесен 
ще бъде третокласник в СУ 
„Иван Вазов“. 
Яничка Бебева работи в 

кметството на с. Боденец от 
2011 година. Пожелаваме й 
здраве и наред с двойната ра-
дост, да събира двойни сили 
при отглеждането на двете 
девойчета!

Вдясно е щастливата баба Яничка

Придобивка

Нов автомобил за 
Домашния патронаж

Фиат Добло Карго е нови-
ят автомобил, който разнася 
храната на Домашния со-
циален патронаж от 27 юни. 
Това е трети автомобил за 
последните две години, 
съобщи директорът на Об-
щинския център за социал-
ни услуги и дейности Ната-
лия Христова, която не скри 
задоволството си от новото 
попълнение в автопарка. 
„Това е подаръкът за 30-го-
дишнината на Домашния 
социален патронаж, който 
много ще улесни работата 
ни. Това е сбъдната мечта“, 
добавя емоционално тя.
Последните два доставени 

автомобила са супер иконо-
мични /използваното гори-
во е метан/.

175 души получават храна 
в момента чрез Домашния 
социален патронаж. Трите 
автомобила покриват нуж-

дите на възрастни, болни 
хора на територията на град 
Мездра и още 12 села. 
Кметът на Общината инж. 

Генади Събков честити но-
вата придобивка на социал-

ните работници и им поже-
ла лек и безавариен път. 
Последни приготовления, 

напътствия, уточнения, ки-

лометражът е нулиран и 
Иван Цолов и Анелия Йо-
това започват първите ки-
лометри с новия автомобил 
в иначе обикновен, рутинен 
ден в помощ на хората.

Светлина

Спомен за благородството
Иванка Начева
Учителите, намерили 

своето призвание, са наис-
тина щастливи хора. Все-
ки един от тях, превърнал 
името си в ориентир за бъ-
дещите поколения, заслу-
жава признание. Един от 
тях в мездренската гимна-
зия беше Георги Тодоров – 
Човек с главна буква, оста-
вил свято кътче в душите 
на своите ученици.
Когато си спомням за 

него, винаги е с добро и 
усмивка. За него най-ва-
жното беше дисциплината, 
правописа и правоговора. 

Смяташе, че те са огледа-
лото на ученика и не гре-
шеше! Такт, педагогиче-
ско умение, индивидуален 
подход – това са само част 
от тайните на успеха му 
сред учениците.
Георги  Тодоров не беше 

просто преподавател. Той 
беше учител по човешко 
достойнство. И често оби-
чаше да казва: „Български-
ят език и литература не са 
само наука, а мъдрост за 
всички поколения“.
С уважение към негова-

та памет, отново казвам: 
„Благодаря ти, учителю!“

На второ място на Деветия 
международен фолклорен фес-
тивал „Шопски наниз“ в гр. 
Костинброд се наредиха жените 
от народния певчески хор при 
читалище „Просвета – 1925“ 
– Мездра. В края на миналия 
месец пък те завоюваха първо 
място на фестивала „Пъстра 
шевица“ в Червен бряг.
Спортист № 1 на Мездра Ми-
тко Ценов записа лично по-
стижение в дисциплината 3000 
м стипълчейз. Това стана на 
международен турнир в Унга-
рия в силна конкуренция на топ 
атлети. Мездренският талант 
финишира шести, но „свали“ с 
1 секунда и 25 стотни времето 
на своя личен рекорд.

Нови успехи

Иван Братинов
През пролетта и лятото съществу-

ва усилено размножаване, развитие 
и разпространение на ципокрилите 
жилещи насекоми, в т.ч. пчели, оси 
и стършели. 
Те представляват сериозна опас-

ност за хората, особено за алергич-
ните към  тяхната отрова. За да не 
се стига до нежелателни случаи, 
необходимо е да се вземат предо-
хранителни мерки:
• В близост до кошери да се работи 
сутрин рано или вечер късно, кога-
то летежът на пчелите не е започ-
нал или вече  е приключил;

• Когато около кошерите се налагат 
неотложни работи, да се обличат 
дрехи  с дълъг ръкав и панталони с 
крачоли, а на лицето да се поставя 
мрежа (було);

• Гнезда на оси  и стършели да се 
унищожават сутрин рано в студе-
ните часове с горелка, спрей или 
плътно захлупване;

• Когато гнезда на оси и стършели са 
в хралупи на дървета и дънери или 
в дупки в стени или електрически 
стълбове, да се използват омаслени 
парцали или да се замазват с дебел 
слой гъста кал, глина, бетон, ма-
джун или строителни лепила;

• Да не  се изхвърлят в  контейнерите 
за смет или на открито в населени 
места неферментирали сладка, 
контифюри, плодови сокове, джи-
бри (пращина),подсладени безал-
кохолни напитки;

• Тези насекоми да не се дразнят по 
никакъв начин;

• Когато се налага да преминем око-
ло кошери или гнезда на оси, или 
стършели това да става бавно, вни-
мателно, без резки движения и ръ-
комахания;

• Не се плашете  от пчелни рояци. До 
формирането и установяването на 
рояка пчелите разбунено  летят, но 
не жилят без предизвикателство.
Ако въпреки превантивните мерки 

бъдете ужилени от такива насекоми 
и не сте алергични може да поту-
шите болката като извадите жило-
то на пчелата с нокът или острие 
в обратната посока на неговата. 
Не стискайте мехурчето, за да не 
вкарате останалата пчелна отрова. 
Жилата на осите  и стършелите при 
ужилване не се откъсват.
Ако сте далече от населено мяс-

то, болката може да притъпите, 
като ужиленото място наложите с 
кал, изстискайте сок от магданоз, 
полейте със  студена вода или му 
направете студен компрес, който 
сменяйте често.
За да не отича ужиленото, не го 

чешете и стискайте. Ако въпреки 
това отокът и болката се увелича-
ват, вземете една или две таблетки 
алергозан.
Когато ужилването е в областта на 

главата или шията, е възможно да 
изтръпнат устните и езика и да на-
стъпи задушаване. Тогава ускорено 
търсете лекарска помощ.
При забелязване усилен летеж и 

откриване на гнезда на оси и стър-
шели сигнализиртайте на опитни 
пчелари или отдел „Екология“ на 
Община Мездра на:
Галина Иванова: GSM 0885685986 

,а в извън работното и време на:
Дежурен по Община - тел. 0910 9 

21 01 GSM:  0885695504

Опасност

Ужилвания от насекоми
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Атрактивно

Пет медала за готините 
баби и детски формации

Четири златни и един сре-
бърен медала завоюваха 
представителките на клуб 
„Анелия“ – Мездра от Дър-
жавното първенство по ма-
сов спорт „Гимнастриада“. 
На състезанието, което се 
проведе в столичната зала 
„София“, участие взеха 1450 
състезателки от цялата стра-
на.
Треньорките Лили Николо-

ва, Цветелина Цинцарска и 
Христинка Стоянова пред-
ставиха пет отбора в четири 
възрастови групи.
Първи места спечелиха най-

малките – отборите на две 
детски градини  „Слънчи-
це“ и“Мир“, отборът до 10 
години и Клуб на готините 
баби /КГБ/ във възрастова 
група над 30 години. Сребър-
ният медал е за момичетата 
до 14 години. Най-емоцио-
налните и аплодирани танци 
бяха тези на възрастовите 
групи над 18 и над 30 години.
Организатор на събитието 

бе Българска федерация по 
художествена гимнастика и 
клуб ЦСКА.
За следващата година Бълга-

рия е подала заявка за учас-
тие в Световния шампионат 

по масов спорт, който ще се 
проведе в Австрия.

ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА 

ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА
Обявен е конкурс  за 11 

(единадесет) вакантни 
длъжности за офицери, 9 
(девет)вакантни длъжнос-
ти за сержанти и 2 (две) за 
войници, изпълнявали воен-
на служба(кадрова военна 
служба) във военни форми-
рования от  състава на Сухо-
пътните войски
Документи се приемат до:
19 юли 2018 г. включително.
За повече информация за 

условията за кандидатства-
не и подаване на документи 
се обръщайте към старшия 
експерт в офиса за водене на 
военен отчет в Община Ме-
здра /стая 308/ или на тел. 
0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 
0910/5 57 18; 092/62 40 44; 
09117/2211;0888 218 242;

ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – МЕЗДРА
ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 14 (четиринадесет) вакантни длъж-
ности за оркестранти в Гвардейския представителен духов 
оркестър и военните духови оркестри на Сухопътни войски 
и Военновъздушните сили
Документи се приемат до:
27 юли 2018 г. включително.
За повече информация за условията за кандидатстване и 

подаване на документи се обръщайте към старшия експерт 
в офиса за водене на военен отчет в Община Мездра /стая 
308/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 
18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – МЕЗДРА
ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 27(двадесет и седем) вакантни длъж-
ности в Съвместното командване на силите
Документи се приемат до:
24 август 2018 г.  включително.
За повече информация за условията за кандидатстване и 

подаване на документи се обръщайте към старшия експерт 
в офиса за водене на военен отчет в Община Мездра /стая  
308/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 
18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – МЕЗДРА
ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 253 (двеста петдесет и три) вакантни 
длъжности в Сухопътни войски
Документи се приемат до:
14  август 2018г. включително.
За повече информация за условията за кандидатстване и 

подаване на документи се обръщайте към старшия експерт 
в офиса за водене на военен отчет в Община Мездра стая 
/308/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 
18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – МЕЗДРА
ИНФОРМИРА

Набира български граждани без военна подготовка за учас-
тие в курсове за начална военна подготовка
от 23.07. до 17.08.2018 г. във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Варна
от 01.10. до 26.10.2018 г. в Единен център за начална подго-

товка-Плевен
За информация и подаване на документи се обръщайте към 

старшия експер в офиса за водене на военен отчет в Община 
Мездра /стая №308/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 
09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА 

ВОЕНЕН ОТЧЕТ 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА
 Обявен е конкурс за прие-

мане на служба в добровол-
ния резерв, без провеждане 
на конкурс от български 
граждани, освободени от 
военна служба както следва:
- за Сухопътни войски 

– 225 длъжности;
- за военноморски сили 

– 50 длъжности;
- за Централно военно ок-

ръжие – 25 длъжности;
 Документи се приемат до:
 30 септември 

2018г., включително.
 За повече информация за 

условията за кандидатства-
не и подаване на документи 
се обръщайте към старшия 
експерт в офиса за водене на 
военен отчет в Община Ме-
здра /стая 308/ или на тел. 
0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 
0910/5 57 18; 092/62 40 44; 
09117/2211; 0888 218 242;

Следващият брой на в. 
„Мездра XXI век“ ще из-
лезе на 9 август.
От редакцията.

ДО
Г-Н КРАСИМИР МИТОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ
ГРАД МЕЗДРА
Уважаеми г-н Митов,
Уважаеми служители на МВР,
Приемете от името на Община Мездра и лично от 

мен най-сърдечни поздрави по повод професионал-
ния празник на Министерство на вътрешните работи.
Искам да изразя голямата си признателност за всич-

ко, което правите за обществото. Професията на по-
лицая е една от най-рисковите, но е гарант за спо-
койствието на населението. Единствената отплата е 
благодарността на хората.
Пожелам ви здраве, воля, решимост при изпълнение 

на отговорните ви професионални задачи.
Честит празник и на добър час!
5 юли 2018 г.
Инж. Генади Събков, кмет на Община Мездра

Поздравителен адрес
Съобщение

„Благополучието или не-
щастията на всеки народ 
зависи от това, как е изгра-
дено обучението и възпи-
танието на децата.“

Г. Зардаби

Мисъл на броя

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

Галя Василева
На 2 юли т.г. в София се про-

веде заседание на Управител-
ния съвет на Съюза на ин-
валидите в България /СИБ/, 
чийто член е мездренката 
Камелия Петкова, която е съ-
трудник социални дейности 
за работа с лица с уврежда-
ния към Община Мездра и 
председател на Областната 
и Общинската организации 
на СИБ. Тя е представител 
на 1129 хора с увреждания от 
областта, а самата е с над 90% 
нетрудоспособност. Иначе 
казано, е на „ти“ с проблеми-
те на хората с увреждания и 
с обхващащия все по-големи 
размери протест на майки-
те на деца с увреждания. Тя 
категорично не е съгласна с 
предложения Закон за лична-
та помощ и задава редица въ-
проси към протестиращите:
Защо постоянно майките 

на деца с увреждания бъл-
ват „змии и гущери“ срещу 
НПО-тата, които според тях 
не правят нищо?
Кой според вас стана иници-

атор на ратифицирането от 
нашата държава на Конвен-
цията за защита правата на 
хората с увреждания, както 

и на редица други закони в 
полза на хората с уврежда-
ния?
Защо в нито една медия не 

канят представители на въ-
просните оплюти НПО-та, 
да изкажат и те своята гледна 
точка или може би тогава би 
лъснала истинската същност 
на протеста?
Камелия Петкова вярва, че 

протестите са „дирижирани“ 
и  финансирани от политизи-
рани структури. 
 За 2017-та година Камелия 

е разгледала 177 молби за 
еднократна целева помощ 
за лица с над 90% нетрудос-
пособност, от тях само 4 на 
деца. „Вижда се разликата 
на нуждаещите се, а новият 
проектозакон за личната по-
мощ защитава само децата, 
уточнява Петкова. Ние сме 
против да се разделят хората 
с увреждания на лица и деца. 
Проблемът идва оттам, че 
сега едно дете до 18 години 
от най-тежките случаи полу-
чава 930 лв., а след като на-
върши 18, сумата вече става 
135 лв. /размера на социална-
та пенсия/ и 90.74 лв. за чуж-
да помощ. Това е проблемът 
на майките, а те казват, че не 

ставало дума за пари !“
Всички организации в Съ-

юза на инвалидите, който е с 
членска маса от 39 000 души 
/ от 22 национално предста-
вителни организации за и на 
хора с увреждания в Бълга-
рия, СИБ има членове, колко-
то другите 21 организации/, 
изразяват несъгласие 77 000 
души да бъдат лишени от со-
циалните услуги и добавки 
за чужда помощ в размер на 
90.74 лв., каквото би станало 
при приемане на Закона за 
личната помощ. Този проек-
тозакон трябва да бъде вклю-
чен в Закона за социалните 
услуги. Такова е и станови-
щето на всички национално 
представителни организации 
на и за хора с увреждания, 
изпратено до Министъра на 
труда и социалната политика 
и омбудсмана на Р България. 
„Ако се разделят лица и 

деца с увреждания, ще има 
елемент на дискриминация 
и тогава ще „завалят“ дела, 
казва в заключение Каме-
лия Петкова. Ще бъде жалко 
държавата да плаща за спе-
челени дела, след като може 
нещата да се регламентират 
навреме“.

Гледна точка

Протестите на хората с увреждания
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15 юли 1894 г. /стар стил/ 
- Открит първият конгрес 
на Българската работниче-
ска социалдемократическа 
партия / БРСДП/ на връх 
Бузлуджа. Нейн основател е 
Димитър Благоев /Дядото/. 
Юли 1908 г. – В с. Мездра 

е построена първата улица 
„Хр. Ботев“, която свързва 
тогавашното село с ж п га-
рата.
Юли 1892 г. – В с. Челопек е 

роден Мартин Тошев Вутов 
– дългогодишен учител в 
селата Люти брод, Зверино, 
и в родното си село, основа-
тел на местното читалище 
„Огнище“.
20 юли 1958 г. – Основано 

ТКЗС „Хр. Ботев“ в с. Зве-
рино с пръв председател То-
дор Събков. 
21 юли 1983 г. – Умира го-

лемият български скулптор 
Иван Фунев,  роден в с. Гор-
на Бешовица.
22 юли 1877 г. – Руските 

войски и българското опъл-
чение освобождават Стара 
Загора.
1867 г. – На път от Сърбия 

за Централна Стара плани-
на четата на Панайот Хитов 
със знаменосец Васил Лев-
ски преминава през с. Иг-
натица. По този повод през 
юли 1987 г. туристическо 
дружество „Ржана“ в село-
то поставя възпоменателна 
плоча върху фасадата на 
местното читалище.
1899 г. – Официално е от-

крита ж п линията София – 
Роман – Плевен.
25 юли 1925 г. – Роден в с. 

Типченица Ивайло Диков, 
дългогодишен артист във 
Врачанския драматичен те-
атър.
1971 г. – В Мездра офици-

ално е открита нова ритуал-
на зала, която се помещава 
в сградата на Общинския 
съвет /ГОНС/. Длъжностно 
лице на първия сватбен ри-
туал е зам-. председателят 
на ГОНС Иван Братинов.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Димитър Воденичаров, пи-
сател – на 13 юли
Тони Йорданов, бизнесмен 

– на 15 юли
Петър Петков, кмет на с. 

Ребърково – на 15 юли
Станислав Ангелов, кмет 

на с. Люти дол – на 16 юли
Цеца Кирилова, счетоводи-

тел в Общината – на 16 юли
Красимир Трифонов, об-

щественик – на 19 юли
Георги Нончев, кмет на с. 

Горна Кремена – на 25 юли
Антон Антонов, гл. експерт 

в Общината – на 26 юли.
Мирослав Аспарухов, об-

щественик – на 4 август.
Марианка Дилкова, фарма-

цевт – на 6 август.
Цветелина Здравкова, фи-

нансов контрольор в Общи-
ната – на 6 авуст.

Пламена Георгиева 
7г. 6 месеца.

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

Мездра

Калин Топалски
Най-големият творец във Вселената е Природата. И ако нау-

ката се опитва да създаде съвършени системи в икономиката, 
политиката, техниката, инженерството, медицината по модел 
на природните явления и процеси, то изкуството се стреми да 
достигне съвършенство подобно на хармонията в Природата. 
  Природата въздейства на човешките сетива и 
провокира различни усещания, чувства и мисли, но най-
дълготраен ефект има естетическата наслада от съзер-
цанието на човека при досега му с природните красоти. 
  Какво биха забелязали в капките дъжд 
един художник, един музикант и един поет? 
  Художникът ще изобрази върху бялото платно дъ-
жда във всички нюанси, които се разкриват пред него. В 
комбинация с творческото му въображение той би могъл да 
създаде картина, която няма да е точно копие на обективна-
та реалност, видяна от очите му. Ако наистина е талантлив 
в сферата на изобразителното изкуство, би изобразил дъ-
жда през призмата на своето светоусещане, от своята чис-
то субективна гледна точка, дори това да означава да влезе 
в разрез с установени канони в изкуството. Защото какво е 
стремежът за себеизразяване в изкуството, ако не стремеж 
към красота и хармония?  Един стремеж, който разчупва вся-
ка рамка, ограничаваща полета на човешкото въображение. 
  Музикантът ще опита да слуша дъжда, не просто 
като банална поредица от валящи капки вода, а като при-
родно явление наситено със звучност, като една вибрация 
на Вселената. И ако тази тайнствена мелодия на природната 
хармония е в съзвучие с трепетите в душата на музиканта, 
ако докосва струните на паметта и успява да изтръгне акорди 
от спомени, чувства, усещания, тогава би се родила идея за 
музикална творба. И отново в този случай не е необходимо 
да се следва теоретично правило в музиката, а по-скоро на 
база сетивност и интуиция да се намерят звуковите съот-
ветствия на усещанията, които пораждат капките дъжд. Ако 
музикантът слуша дъжда с душата си, а не само с ушите си, 
тогава раждането на оригиналната идея е напълно сигурно. 
  А какво би забелязал поетът в дъжда ? Подобно 
на художника и той ще затвори за миг очи под дъжда, за да 
„види“ дъждовните капки с въображението си, а не с очи-
те си. И поетът подобно на музиканта ще „чуе“ дъждовните 
капки със сърцето си, а не със слуха си. Тогава ще се роди 
идея за стихотворение, която по същество ще представля-
ва картина на душата на поета. Картина, в която всички 
думи  в своята цялост ще бъдат мелодията на тази душа, 
вибрациите, посланията, които тя отправя към Вселената. 
  Затова често си мисля, че творческият процес 
по отношение на зараждането на идеите при художници-
те, музикантите и поетите е много, много, много сходен. 
  Художникът така трябва да рисува, че творбата му 
да създава не само визуални, но и музикални асоциации. 
Една картина трябва да провокира зрителя към усещане-
то за изживяване на някаква вълшебна, тайствена история. 
  Музикантът така трябва да твори музика, че 
комбинацията и конфигурацията от нотите, всяка то-
налност и мотив, всяка част от музикалното произведе-
ние да въздействат не само върху слуха, но и да прово-
кират слушателя да затвори очи и осъществи зрителна 
асоциация с нещо изживяно. Едно музикално произве-
дение трябва чрез езика на музиката да разкаже една чо-
вешка история, която да достигне до сърцата на хората. 
  Всеки поет така трябва да пише, че стихотворе-
нието или поемата му да създаде у читателя впечатлението, 
че едновременно съзерцава картина и слуша музикално 
произведение. Едно стихотворение трябва да предизвиква 
звукови и зрителни асоциации, така, че четящият човек да 
бъде хипнотизиран, да има дори несъзнателното усещане, че 
се намира в друг свят, съвсем различен от реалния – света на 
твореца.

Трепетите на душата
Откровение

Нашето съкровището
Галя Василева
„Ключът към Северозапа-

да“ и „Каменното съкро-
вище на Мездра“ са само 
някои от определенията, 
които представят град Ме-
здра пред туристи, гости и 
инвеститори. И двете опре-
деления са правилни, и две-
те оказват местоположение 
и характерни забележител-
ности, природни богатства, 
но не са изчерпателни. Са-
мият град и хората в него, 
напук на всички трудности 
на делника, оформят Ме-
здра като своеобразно съ-
кровище.
Тук може да откриете как-

то усмихнати и приветливи 
хора, така и сякаш издяла-
ни от камък отрудени лица, 
които придават особен коло-
рит. Може би 70-вековната 
история на града е оставила 

своите следи и отпечатъци 
не само върху скалистия 
хълм над река Искър, днес 
археологически комплекс 
„Калето“, но и върху тях.
Местоположението на Ме-

здра на кръстопът (от древ-
ността до днес) оказва свое-
то благотворно влияние за 
туристическото развитие на 
района. Разположен в живо-
писна котловина, на място-
то, където Искърският про-
лом излиза от прегръдките 

на Стара планина, градът е 
забележителен не само със 
своята природна красота. 
Археологически комплекс 
„Калето“ е истински извор 
на ценни находки: „Све-
тилище на тура“– една от 
най-значимите находки за 
периода на каменно-медна-
та епоха - жертвеник-олтар 
с два симетрично разполо-
жени черепа на праистори-
чески тур. Тук е намерена и 
напълно запазена монета на 
Александър Север, която не 
е била в обръщение, а дар за 
античния храм, изграден в 
римския период. Важна на-
ходка е и откритата бронзо-
ва отливка на орел, символ 
на Римската империя, както 
и бронзовият ключ, заради 
който Мездра стана извест-
на като „Ключът към Севе-
розапада“.

При разходката си по Ис-
кърското дефиле туристът 
ще види в цялото му вели-
чие първия защитен гео-
ложки феномен в България 
– „Ритлите“, обявен за при-
родно-историческо място и 
заведен под No 2 в Регис-
търа на природните забе-
лежителности през 1938 г. 
Разположен е на 250 м над-
морска височина в южната 
част на с. Люти брод, в една 
от най-интересните части 

на Искърския пролом. Това 
природно и историческо 
богатство не може да бъде 
само за местно ползване.
През 2017 г. Общината 

бе включена в две инте-
рактивни платформи, по-
пуляризиращи туризма 
„iLoveBulgaria“ и е една от 
подгласниците на големия 
победител в проект „Кул-
турно-туристически ЕДЕН 
дестинации в България“ на 
Министерството на тури-
зма. Връчиха ни и награда 
за  „Дебют на община“ на 
Международното туристи-
ческо изложение „Културен 
туризъм 2017“ във Велико 
Търново. 
Ако искате да видите скал-

ни рисунки от времето на 
цар Иван Шишман, място-
то, където са минали боте-
вите четници, оцелели след 

боя на връх Околчица или 
какво съкровище крият на-
шите земи и как се добиват 
скално-облицовъчни мате-
риали от варовикови скали, 
то непременно посетете Об-
щина Мездра.
На този кръстопът на ци-

вилизации Мездра е една 
пъстра палитра от багри, 
емоции и силни характери. 
Кове съдбата си с поуките 
от миналото и светъл поглед 
към бъдещето.

Памет
13 юли 1936 г. – Роден в с. Типченица художникът Пав-

лин Коцев. Той учи скулптура и графика в Художестве-
ната академия, специализира в Париж / 1974 г./, Санкт 
Петербург и Москва /1982 г./.
Има 12 самостоятелни изложби – графика и живопис. 

Негови творби са притежание на Националната худо-
жествена галерия, Софийската градска художествена 
галерия, Музеят на изобразителните изкуства „А. С. 
Пушкин“ в Москва, „Алоис Енглендер“ – Виена и частни 
колекции във Франция, Белгия, Германия и Кипър. Уми-
ра на 1 април 2013 г.


