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Георги Апостолов
Уважаеми г-н Хилендарски,
Може ли яз да те питам нещо? Ти казваш, че некой са сра-

муват да се наречат българин. Е, затова искам да те питам. 
Ти, значи, обвиняваш некой си там, некога, че се срамувал. 
Ама защо тогава се е срамувал? Ти сметаш, че тогова, по 
твоето време, некой се е срамувал да се нарече болгарин, 
защото не е знаел своята си история. Текаа. Гледай, бай Па-
исий, сега какво става, по това време, демократическото. 
Значи, ти след като написа историята, славянобългарската, 

други я преписая, та дойде време да се учи в училището за 
тая история и за тебе, де. И некой се много възгордеха, че са 
българе и затова почнаха да викат по стадионете „Българи, 
юнаци“. Сега, искам да ми кажеш, не се ли получава тека, 
че българете юнаци са само там, по стадионете, защото, да 
ти кажем, българе юнаци никъде другаде не викат. Засега!

на стр. 4

Строго секретно

Второ писмо до отеца Паисий
Православие

Празник в Черепишкия 
манастир

Хиляди вярващи от Ме-
здра, Враца, София и стра-
ната на 15 август се стекоха 
в Черепишкия манастир, 
за да почетат Успението на 
Пресветата Божия Майка и 
храмовия празник на света-
та обител.
Ден преди големия хрис-

тиянски празник Негово 
Високопрео свещенство 
Врачанският Митрополит 
Григорий оглави опело на 
Пресвета Богородица, а 
днес оглави Архиерейската 
света Литургия в храма.

Сред миряните, уважили 
празника, бе и кметът на Об-
щината инж. Генади Събков.
„Нека всички бъдем малко 

по-смирени в своето еже-
дневие. В своя забързан и 
динамичен свят да обърнем 
внимание на детайлите. Да 
бъдем добри към близките 
и към себе си, за да бъдем 
щастливи“, каза инж. Съб-
ков.
Сред хората, дошли да за-

палят свещ и да се поклонят 
пред иконата на Пресвета-
та Божия Майка, бе и Тома 

Стоянов от  село Люти брод, 
който сподели:
“Пожелавам на всички 

миряни да получат както 
духовно, така и физическо 
здраве и да ги отнесат в 
своите домове. Да има по-
вече детска глъчка, мир и 
радост за всички българи, 
които населяват лицето на 
тази земя.”
Днес имен ден в Общината 

празнуват 306 човека с  име-
то Мария, Маруся, Мара, 
Мария-Антоанета, Мариан, 
Мариян, Марио и Мариус.

Актуално

Стартира проект „Работа“
28 човека от Общината за-

почнаха работа по проект 
„Работа“. Те са назначени 
за срок от една година на 
минимална работна запла-
та. Разделени са в групи за 
асфалтиране, озеленяване и 
поддържане на града, изра-
ботка на бетонови изделия и 
други дейности от комунал-
но-битов характер.
Проектът се финансира от 

Оперативна програма „Раз-

витие на човешките ресурси“ 
2014-2020 чрез „Агенция по 
заетостта“. Основната му цел 
е преодоляване на регионал-
ните диспропорции на пазара 
на труда и повишаване на зае-
тостта и трудовите умения на 
безработни лица (вкл. и тези 
с неравностойно положение 
на пазара на труда) от райони 
с високо равнище на безра-
ботица. Целевата група е от 
безработни и неактивни лица.

Проектът  е продължение на 
успешната реализация през 
миналата година на пилотна-
та програма „Работа”, която 
обхвана общините с най-ви-
сока безработица в Североза-
падна България. Тя стартира 
на 1 септември 2017 г. в 14 
общини от областите Видин, 
Враца и Монтана с финанси-
ране от бюджета на Минис-
терството на труда и социал-
ната политика.

ЛА „Патиланци“

В приказния свят на книгите
С вълнуващи преживявания 

в приказния свят на книгите 
започна тазгодишното изда-
ние на Лятна академия „Пати-
ланци“ в Мездра. Инициати-
вата на Общински център за 
социални услуги и дейности 
/ОЦСУД/, съвместно с Фонд 
„Мисия”, е предназначена за 
деца от социално слаби се-
мейства, ползващи услугата 
„Топъл обяд” и се провежда 
за трета поредна година. 
Темата е „Голямото забавно 

лятно четене“, която ще бъде 
и „Пътуване с  един билет, 
които е валиден в цялата Все-
лена и отвъд нея – книгата“, 
казват организаторите.
Приключението бе открито 

в Археологически комплекс  
„Калето”, където под сянката 
на дърветата децата разказаха 
за любимите си приказни ге-
рои и рисуваха персонажи от 
детски произведения.
Малчуганите се запознаха 

накратко с историята на Ме-
здра, разгледаха експозиции-
те в АК „Калето“ и нахраниха 
рибките в езерото. 
 „Целта тази година е да 

„омагьосаме”, колкото се 

може повече деца, да успе-
ят да  се насладят на въл-
нуващия, приказен свят от 
книгите. Да развият своето 
въображение и да се осмелят 
да мечтаят, въпреки тежкото 
положение, в което се нами-
рат техните семейства“, казва 
Цветинка Стоянова  - ст. спе-
циалист социални услуги и 
деловодство към ОЦСУД.
Накрая всички позираха с на-

рисуваните картини, а за ста-
ранието получиха подаръци.
„В невероятния свят на кни-

гите“ бе темата на втория мо-
дул на Лятна академия „Па-
тиланци“. Той се проведе на 
10 август в детския отдел на 
библиотеката при НЧ „Про-
света 1925-Мездра”. Там де-
цата разбраха, че могат, без да 
купуват книги, да вземат за в 
къщи или ползват в читалня, 
потопиха се във вълшебния 
свят на книгите с любими 
детски герои.
След като обсъдиха сюжета 

и поговориха за прочетеното, 
малките „патиланци“ гледаха 
филми по детски книжки и 
изработиха весели маски за 
щастливи детски личица.

Люти дол
„Ден на родовата 

памет“
Даниел Драганов
Над 200 жители и гости на 

мездренското село Люти 
дол се събраха в местността 
„Кръста“, за да отпразнуват 
заедно „Ден на родовата па-
мет“.
Началото на тази традиция 

е поставена на 2 август 1946 
г. Тогава в селото пристига 
малък сандък с тленните ос-
танки на Иван Йорданов, бо-
рец за свободата и независи-
мостта на своето отечество. 
Останките са били изложени 
в дома на Антон Лашев, ятак 
на партизанския отряд. От-
белязването на паметта на 
Иван Йорданов се превръща 
в традиция и на тази дата вся-
ка година родовете от селото 
се събират и така се полагат 
основите на „Ден на родовата 
памет“.
Тържеството бе официал-

но открито от Станислав 
Ангелов – кмет на селото.А 
официални гости бяха инж. 
Генади Събков – кмет на Об-
щината и Георги Нончев – 
кмет на Горна Кремена.
Програмата започна с ре-

цитали на стихотворения-
та „Люти дол“ и „На моето 
родно село“, изпълнени от 
Виктор Владимиров и Мил-
ка Мишовска и продължи 
с изпълненията на клуба за 
народни танци „Мераклии“ 
от Ребърково, мажоретки 
от Дърманци, групата „Ис-
кърски надежди“ и децата 
от Танцов състав „Мездра“. 
Вечерта продължи до късно 
с изпълненията на певицата 
Виктория Тодорова от Люти 
дол.
Август
Месец за ремонти
След продължителните ва-

лежи и неблагоприятните 
метеорологични условия ре-
монтите на уличната пътна 
мрежа и инфраструктурата в 
Мездра и селата са в разгара 
си.  Асфалтирани са улиците 
„Извор“ в с. Брусен, „Мар-
шал Толбухин“ в с. Руска 
Бяла, „Ален мак“ в с. Крета, 
„Принчовец“ в едноименния 
мездренски квартал.
Изкърпват се дупки по ули-

ците в града, боядисан е па-
рапетът на пешеходния мост 
над Е-79, боядисани са улич-
ните стълбове на влизане в 
Мездра. 
Ремонтирани са покривите 

на читалищата в Руска Бяла и 
Люти брод.

Ползи

Облагородяване на градската част
Тежък проблем, свързан с 

движението по ул. „Георги 
Кирков“ в Мездра, е на път да 
бъде решен. Паркираните ав-
томобили на пътното платно 
в района на Младежкия клуб 
затрудняват всички. В райо-
на има детска градина, парк, 
спортен и младежки клубове, 
магазини и ресторант. Струп-
ването на много хора и на 
майки с малки деца в пико-
ви моменти прави участъкът 

труден за придвижване както 
на автомобилите, така и на 
пешеходците. Това наложи 
нова организация на движе-
нието и с разпореждане на 
кмета инж. Генади Събков, 
ОП „Чистота“ започна обо-
собяване на паркинг. Теренът 
под парка бе подравнен и на 
него се поставят бетонови 
паркотела, с което ще се оси-
гурят 8 паркоместа. 
Друг район, който скоро ще 

придобие нов облик, е този 
около блок „Сердика“ № 2. 
Тревните площи са окосени. 
С усилията и труда на сту-
дентската бригада бе бояди-
сана оградата около блока, а 
до дни ще бъде готов и тро-
тоарът.
С тези дейности два района 

на града ще бъдат обновени, 
така че жителите да имат по-
добра инфраструктура в съ-
седство с имотите си.

Атрактивно:

Батут за децата
На нова придобивка ще се радват мездренските деца. В 

градинката зад Младежкия клуб на 10 август бе разположен 
батут. Устройството за скокове може да се ползва безплатно, 
като се спазват указанията за безопасност. А те са:
1. Да се ползва от не повече от 3 деца!
2. Максимум килограми – 130 кг!
3. Да се ползва без обувки!
4. Да се затваря ципът на входа!
5. Деца под 6 години – само с родителски надзор!
През лятото скачането на батут е хит не само сред децата. 

Това е идеален начин и родителите да се радват заедно с мал-
чуганите. Скачането на батут крие своите рискове, поради 
което ползващите го трябва да бъдат внимателни. 



http://mezdra.bg http://facebook.com/mezdra

223 АВГУСТ - 6 СЕПТЕМВРИ 2018 г.Естетика

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА 
ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – МЕЗДРА
ИНФОРМИРА

• Набира български гражда-
ни без военна подготовка 
за участие в курсове за на-
чална 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 Еди-
нен център за начална подго-
товка-Плевен

• Обявен е конкурс за приемане 
на служба в доброволния резерв, 
без провеждане на конкурс от 
български граждани, освободени 
от военна служба както следва: 
- за Сухопътни вой-
ски – 225 длъжности; 
- за военноморски 
сили – 50 длъжности; 
- за Централно военно ок-
ръжие – 25 длъжности; 
 Документи се приемат до: 
30 септември 2018г., включител-
но.
 За повече информация за усло-

вията за кандидатстване и пода-
ване на документи се обръщайте 
към старшия експерт в офиса за 
водене на военен отчет в Общи-
на 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;

Обновление

Кандидатстваме 
с три проекта

Три нови проекта подаде 
Общината за финансира-
не от Програмата за раз-
витие на селските райони 
(ПРСР) 2014-2020 г. Про-
ектите са по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по маща-
би инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услу-
ги и обновяване на села-
та в селските райони“ от 
ПРСР.
Първото проектно пред-

ложение е за ремонт и 

реконструкция на парк 
„Алеята“ в V и VI учас-
тък /зоната над градския 
пазар/. В V участък се 
предвижда изграждане 
на няколко къта за отдих 
с пейки, цветни градинки, 
пергола, водна площ с ро-
тонда. Водното огледало 
ще е с бъбрековидна фор-
ма и фонтани, с декорати-
вен дървен мост. 
В VI участък освен кът за 

отдих с пейки, ще има и 
обособена поляна за пик-
ник с пергола, чешма и 
маси. В тази зона ще има 

и Алея на творчеството. 
Стойността на проекта е 
779 824.19 лв.
Другите два проекта са 

за селата Долна Кремена 
и Зверино. В Долна Кре-
мена ще бъде изградено 
осветено спортно игрище 
с изкуствена трева, при-
годено за няколко вида 
спорт.
В Зверино чрез мерките 

за енергийна ефективност 
ще бъде обновена сграда-
та на кметството.
Общата стойност на трите 

проекта е близо 950 000 лв.

Почистиха спирки

Членове на Български 
младежки червен кръст 
– Мездра почистиха че-
тири спирки на градския 
транспорт. Акцията пре-

дизвика одобрението на 
чакащите и доволни ус-
мивки сред възрастните 
пътници. 
Общинската младеж-

ка организация на БЧК 
посвети инициативата на 
Международния ден на 
младежта, който бе отбе-
лязан на 12 август.

Читателят се сърди

Затруднения за 
пешеходците

Иванка Начева
На няколко пъти се опитах 

да попитам, чрез вестника на 
кого са тротоарите? Реакция 
никаква. А наглостта на шо-
фьорите вече достигна върха. 
Не само по тротоарите, но 
започнаха да спират колите 
си и в зелените площи. Отно-
во питам: къде да се движим 
ние, пешеходците? По трото-
арите нестава – кола до кола, 
мила моя майнольо. По пей-
ките в зелените площи не мо-
жеш да отпочинеш по същата 
причина. Е, ще продължава-
ме да водим словесна битка с 
шофьорите по пътното плат-

но и дано един ден нещата се 
оправят!
В този ред на мисли ще отво-

ря дума и за още нещо. Цен-
тралният площад „България“ 
е също изцяло пешеходна 
зона, но я застанете на едно 
място само за десетина мину-
ти, за да видите колко вело-
сипедисти профучават през 
него. А тук е пълно с бебеш-
ки колички, деца, инвалиди и 
възрастни хора. Трябва ли да 
чакаме да стане беля?!
В Наредбата за опазване на 

обществения ред черно на 
бяло е записано чий са трото-
арите и площада…

Услуга

Полезна 
инициатива
За да се справи с про-

блемите по поддържа-
не на чистота и хигие-
на около контейнерите 
за смет и магазините. 
Общината организира 
акция за събиране на 
хартиени и картонени 
отпадъци от търгов-
ските обекти.
Необходимо е търго-

вците, които генерират 
такива отпадъци, да 
ги подготвят във вид, 
подходящ за транс-
портиране – нагънати 
и завързани с връзки 
или компактно събра-
ни в чувал. Хартиите 
трябва да са сухи и 
да не съдържат нере-
циклируеми отпадъци.
Съгласно чл.33, ал.2 

и 4 от Закона за уп-
равление на отпадъ-
ците – отпадъците от 
хартия и картон от 

търговските обекти 
е необходимо да се 
събират и предават 
на лица, притежава-
щи разрешение, ком-
плексно разрешително 
или регистрационен 
документ по чл. 35 и/
или организация по 
оползотворяване. 
Във връзка с това Об-

щината предприема 
тази инициатива без-
възмездно. Обектите, 
които искат да полз-
ват услугата, могат да 
правят заявка всеки 
вторник на телефони: 
0910/95100 -  ОП „Чис-
тота“ или 0910/92008 
– Общинска екологич-
на инспекция.
Събирането и извоз-

ването ще се извърш-
ва с транспорт на ОП 
„Чистота“ всяка сряда 
от 10 часа.

Читателят 
споделя

Добрата дума
Д-р Герго Цонков
Обадих се по телефона на 

Градската библиотека за уто-
чняване процедурата да й 
даря определени бройки от 
новоизлязлата ми книга „Не 
е за вярване“, а чрез нея и на 
селските библиотеки от Об-
щината. Още като чу, че съм 
издал нова книга, непозната-
та дама, с която разговарях, 
каза с приятен глас: „Радвам 
се за Вас“! Думите й прозву-
чаха искрено, сърдечно и до-
брожелателно. Изненадах се, 
дори не съобразих да я помо-
ля да ми се представи, за да й 
благодаря и да й подаря един 
екземпляр от книгата си.
Случилото се ми се стори 

истинско чудо. В днешно 
време на отчужденост меж-
ду хората, на злоба, егоизъм 
и омраза, някой да прояви 
съпричастност към успехите 
на друг. Нима това не е уни-
кално, истинско чудо, израз 
на духовно благородство! 
Как бих желал това да не е 
единичен случай!

Размисли

Една безсънна нощ
Иванка Начева
Не е особено трудно да си представим колко огромна ще е 

разликата между това, което преживяваме днес и онова, кое-
то ще остане след нас. И се питам: Има ли смисъл да бъдем 
откровено скептични дори цинични? Ако искрено се стре-
мим към решаването на даден проблем и придирчиво търсим 
пътища към него – възможно е и да намерим!
„Де е България?“ питаше Иван Вазов. На този въпрос трябва 

да отговорим ние, които останахме тук, в България. 
По-прозорливите и практични направиха своя избор още в 

зората на демокрацията. И не желаят да се завръщат…В чуж-
бина потърсиха препитание и по-високо заплащане на своя 
труд. Те прекарват отпуските си тук, но с нетърпение очакват 
деня, в който отново „ще си отидат“. .. На въпроса „защо“ 
отговорят с въпрос – „А какво ми даде  родината?“. И… може 
би са прави…
Сменяха се безброй партии и правителства през тези години 

– обещаваха, лъгаха, ограбваха, забогатяваха… Обвиняваха 
се едни други в корупция, измами, престъпления и какво ли 
още не!
Годините текат – промяна никаква! А народът вярва и чака 

по-добро. Докога?
Странностите в националния ни характер като че ли сами 

ни изкушават да се ровим из миналото си и да търсим обяс-
нения на вълнуващите ни въпроси: „Кои сме ние?“ и „Защо 
сме такива?“ Вероятно всичко това си има обяснение – щом 
животът ни протича по този начин. Животът ни е такъв, ка-
къвто сами си го направим! Дано не забравяме, че още носим 
в сърцата си духа на Ботев и Караджата, вярата на Левски 
и  все по-често да запяваме бунтовните песни на Чинтулов!
Светът е многоцветен, а не черно-бял. Вековната съдба на 

историята сама ни е подсказала, че в нея няма спасители и 
виновници, които да управляват съдбата ни без наше учас-
тие. Дошло е време сами да се вземем в ръце!

Прочетено в старите мездренски вестници

„Задачи на кмета
Кметътъ требва да бъде добродотеленъ, любезенъ и коректенъ, и да развива ини-

циатива, и да е страстенъ партизанинъ. Да не търси за себе си облаги, като длъж-
ностно лице да не налага нищо незаконно на хората и самъ да дава примеръ въ 
зачитане законите. 
1. Съ трудова повинност да се направи общъ домъ и баня;
2. Съ трудови да уреди селска градина /парк/;
3. Да се поправятъ всички кладенци и чешми и да се изкопаятъ герани, където 

нема такива;
4. Да има гробище за умрелите животни;
5. Да прави обиколки кметътъ по общинската мера и бди за запазването й;
6. Да устроява реферати отъ вещи лица, като подпомага читалището въ това;
7. Спазване закона за празниците и религиозните празници въ свързка съ народ-

ните традиции;
8. Устройване веселби и народни хора въ празници, както това бе въ миналото;
9. Общи грижи върху кариерите и работниците, и другите общински имоти;
10. Издирване приходи за общините, балансиране бюджета и редовното му из-

пълнение.
Мито Мишевъ Илиевски, с. Горна Кремена“
В. „Искърски фаръ“, бр. 171 от 8 априлъ 1933 г.

Възпоменание

На 6 септември се навърш-
ва една година от смъртта на 

Петър Кръстев.
Той беше ревностен чита-

тел на общинския вестник, 
наш редовен сътрудник и 
неуморим краевед - издаде 
девет книги за историята на 
родното си село Кален и ми-
налото на бащиния си край
Нека си спомним за него и 

се поклоним пред светлата 
му памет!

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

Частна обява

Футбол

Добра игра на старта
Футболистите на ОФК „Локомотив-Мездра“ старти-

раха участието си в Трета лига като гости на третия 
през изминалия сезон ФК „Вихър“ - Славяново. Пър-
вите минути на срещата започнаха с отявлена преса 
на „локомотивци“, при която на два пъти Валдемар 
Стоянов имаше шанса да открие головата сметка на 
мездренския отбор, а малко по-късно Румен Рангелов 
нацели от средна дистанция левия страничен стълб на 
вратата на ФК „Вихър“. Играта бързо се накъса и фало-
вете зачестиха, при което контузия получи Мирослав 
Божинов, който се наложи да бъде сменен принудител-
но от Марио Иванов.
До почивката на няколко пъти „локомотивци“ можеха 

да поведат в резултата, но малшанс оставяше топката 
извън вратата, пазена от стража на „Вихър“ Светлин 
Линев.

Втората част на срещата отново започна с натиск от 
страна на „червено-черните“, водени от опитния тре-
ньор Христо Коилов. 
В 49-ата минута след неразбирателство в дефанзив-

ната линия на ОФК „Локомотив-Мездра“ Константин 
Генков излезе сам срещу стража на „локомотивци“ 
Веселин Цветковски и с прехвърлящ удар откри ре-
зултата. Въпреки неочакваното попадение играчите на 
Коилов все по-често поглеждаха към пространството 
зад Линев. На няколко пъти близо до изравняване се 
оказаха Валдемар Стоянов и Илия Илиев. Играта отно-
во бе накъсана от множество нарушения от страна на 
ФК „Вихър“. Румен Рангелов също получи контузия, 
след като Любомир Борисов го фаулира близо до тъч 
линията.  
79 минути след началото на срещата след спорна ситу-

ация за засада Евгени Систов прониза вратаря на „чер-
вено-черните“ за 2:0.
Почетното попадение за ОФК „Локомотив-Мездра“ 

отбеляза Илия Илиев минута преди края на редовното 
време. Плеймейкърът отправи топовен изстрел от гра-
ниците на наказателното поле и промуши топката под 
ръцете на Линев, с което оформи крайното 2:1.
За състава на ОФК „Локомотив-Мездра“ играха: 

Веселин Цветковски, Константин Велинов, Ивай-
ло Желязков, Камен Каменов, Иван Велчев (сме-
нен от Тихомир Найденов), Илия Илиев, Валдемар 
Стоянов, Браиан Стоянов, Румен Рангелов (сменен 
от Димитър Димитров), Марио Иванов (сменен от 
Момчил Манчев) и Алексзандър Петров.

Култура на поведението ни

За пушенето
В помещение, където има непушачи, не може да се пуши. 

И на  работа, където има даже един противник на цигаре-
ния дим, не можем да не се съобразяваме с него. На масата 
цигарата не е позволена, преди всички да са свършили да 
ядат и преди да е получено разрешение от домакинята или 
съседите. В присъствие на жена мъжът пуши само с ней-
но съгласие. Не е прието да се разговаря с цигара в уста. 
Никога не се влиза в чуждо жилище със запалена цигара. 
Клечките и фасовете не се хвърлят безразборно, където 

ви попадне на улицата, на тротоара и особено в тревни 
площи и гористи местности. Един възпитан човек никога 
няма да загаси цигарата си в някакъв предмет – скамейка, 
крак на маса, някаква друга мебел или стената на къща 
или ограда. 
Димът се изпуска в тази посока, в която не пречи на при-

състващите.

Митко Ценов и Иво Балабанов 
се представиха достойно

Даниел Драганов
Tоп атлетите на Община-

та Иво Балабанов и Митко 
Ценов се представиха до-
стойно на Европейското 
първенство по лека атле-
тика в Берлин.
Във втората серия на 

дисциплината 3000 м сти-
пълчейз , Митко Ценов 
завърши девети с време 

8:36.39, а Иво Балабанов 
тринадесети с личен ре-
корд 8:51.52.
„Това ми беше като такти-

ка, да се държа близо око-
ло европейския шампион 
и основната група, защото 
знаех, че те ще направят 
бягането най-комфортно 
за тях, а и за мен. Тръгнах 
след Бенабад, когато той 

направи атаката, но нямах 
тази свежест, за да държа 
по-високо темпо“ - спо-
дели Ценов пред медиите 
след края на своето пред-
ставяне.
Феновете на нашите спор-

тисти имаха възможността 
да проследят представяне-
то им на живо в социални-
те мрежи.

Лека атлетика Призив
„Да изчистим 

България заедно“
Общинаtа ще се включи и 

тази година в кампанията 
„Да изчистим България за-
едно“, която ще се проведе 
на 15 септември (събота).
Във връзка с най-мащабна-

та доброволческа инициа-
тива общинска администра-
ция призовава жителите на 
Мездра и селата, фирми, 
учебни заведения, учреж-
дения и организации да се 
включат в инициативата.
За осма година инициатива-

та ще обедини институции, 
неправителствени и бизнес 
организации, доброволци, 
свързани в една обща цел - 
опазване на околната среда.
Кампанията „Да изчистим 

България заедно” на bTV 
Media Group е най-мащаб-
ната доброволческа иници-
атива у нас.
Акцент в инициативата 

е Денят на голямото по-
чистване. През 2018 bTV 
Media Group стана част от 
най-голямата гражданска 
инициатива в света – World 
Clean Up Day 2018. На 15 
септември, в Световния ден 
на почистването, България 
ще чисти заедно с милиони 
доброволци от 150 страни.

Под остър ъгъл

Що е то, фалшива новина?
Кирил Радовенски
От опита си на журналист 

знам, че хем е трудно, хем 
е лесно да се определи 
генезиса на фалшивата 
новина, но пределно ясни 
са подбудите на създате-
лите й. Достатъчно е в 
една истинска новина да 
се прибавят или подменят 
дума –две, да се сменят 
една-две цифри и нови-
ната вече придобива друг 
смисъл. От години насам 
това се прави все едно, че 
казваш “Добър ден“ по-
сред нощ. Доста средства 
за масова информация и 
комуникация го прилагат 
по най-различни поводи – 
едни с политически, други 
с чисто комерчески цели, 
а трети просто са създаде-
ни да вършат тази мръсна 
работа. Така най-лесно се 
манипулират слушатели 
и читатели, и се печелят 
пари. На кого му е потря-
бвала истината! Важното 
е да си намериш съответ-
ния господар, а той- ниша-
та на пазара и … шапка на 
тояга. 
Може би не усещаме 

колко опасна е подобна 
тенденция или, ако я усе-
щаме, се правим на глухи 
и слепи. А тя нараства ла-
винообразно и май стана 
неразделна част от живо-
та, който от трийсетина 
години насам живеем.
За жълтите вестници 

няма да споменавам – за 
тях се знае, че са в поле-
то на измишльотините, но 
когато един вестник, едно 
радио, една телевизия се 
смятат за сериозни, а си 
позволяват да изопачават 

реалните събития или да 
пишат неистини, въпросът 
вече става сериозен.
Особено място сред фал-

шивите новини заемат 
политическите – било та-
кива, в които се злепоста-
вят и маскарят персонално 
публични личности, било 
в изопачаването на кон-
кретни събития. Просто 
се премълчава истината, а 
се поднасят неверни твър-
дения. В това отношение 
първенството е на една 
наша телевизия, нарекла 
се европейска и обслужва-
ща изцяло чужди интере-
си. Няма да я назовавам, 
за да не гъделичкам само-
чувствието на работещите 
там „журналисти“, на кои-
то ми е обидно да споме-
навам дори имената. Та, 
тези добре платени „но-
винари“ и „коментатори“ 
всеки ден пускат по 2-3 
фалшиви новини и подна-
сят такива коментари на 
отдавна отминали или на 
по-нови събития, свят да 
ти се завие…Ето ви само 
една „новина“ от вчера, 
защото днес ще има друга, 
утре трета, четвърта: „На 
Червения площад в Мос-
ква се състоя /цитирам по 
памет/ протестна демон-
страция, в която участваха 
десетки хиляди граждани, 
водени от опозиционера 
–либерал Алексей Навал-
ни, срещу пенсионната ре-
форма“. Слушаш и ха, да 
повярваш, но превключ-
ваш на официален канал 
и разбираш, че такава де-
монстрация е имало, но е 
организирана от комунис-
тическия лидер Генадий 

Зюганов и в нея са участ-
вали не десетки хиляди, 
а само няколко хиляди 
човека…. Това е типичен 
пример за фалшива нови-
на. Целта на създателите  
й е от ясна, по-ясна – за 
разлика от Зюганов, На-
вални е американофил. 
Какво ли да говорим тук 
за професионална чест-
ност и достойнство! По-
важното , ако не и най-
важното е да спечелиш 
благоразположението на 
отвъдоеканските си госпо-
дари. С повод и без повод 
да очерниш Русия. А още 
по-лошото е, че тази те-
левизия по същия начин 
черни и нашето минало, 
и едностранчиво отразява 
днешната наша действи-
телност.
За съжаление обаче, тази 

телевизия не е единстве-
на. Има си посестрими, 
има си и братя сред вес-
тникарите, във Фейсбук, в 
Интернет, Туитър. Тогава? 
Има ли спасение от тази 
напаст? Мисля си, че то е в 
това човек да не се предо-
верява и да не престава да 
търси истината. И, докол-
кото му стигат силите,  да 
дава отпор на фалшифи-
катите, макар че борбата 
в това отношение е много 
трудна, като се има пред-
вид вековния опит на кук-
ловодите от онази страна 
и от тази страна на океана. 
А те в това отношение са 
богове. Нямат нито срам, 
нито скрупули да създават 
и разпространяват неби-
валици. Но, както е казал 
народът, краката на лъжа-
та са къси.

Вкусно
Продължаваме една рубри-

ка, която винаги е актуал-
на, тъй като става дума за 
храната ни. Ние, българите, 
обичаме да си угаждаме и 
да похапваме. Кухнята ни е 
великолепно съчетание от 
традиции и новости, прос-
тира се от пищните маси с 
храна, минава през здраво-
словните навици и стига до 
изисканите гурме ястия. А 
тайната на доброто здраве 
често се крие в храната, коя-
то поемаме. 
В следващите редове ще 

ви припомним едно тради-
ционно ястие за Петровден. 
Очакваме вашите предложе-
ния за рубриката „Вкусно“.
По традиция на Петровден 

във всяка къща се коли най-
младото пиле - петровско 
пиле, за курбан за светеца. 
След като „се комкат”, с 
печеното пиле семейството 
отговява след петровските 
пости.
Необходими продукти: 1 

пиле, 120 г. масло, 100 мл. 
бира, червен пипер, черен 
пипер, сол.
Начин на приготвяне: 

Пилето се измива, поръсва 
се с черен и червен пипер и 
се посолява отвътре и от-
вън. Във вътрешността му 
се слага маслото. Пече се, 
докато кожата добие златис-
та коричка, като се залива с 
бирата.

„Тираните начело на семейството и начело на 
държавата се различават само по обема на своите 
владения и количеството на робите си.“

С. Джонсън

Мисъл на броя
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Август 1919 г. – Народният 
поет Иван Вазов посещава 
Черепишкия манастир и дру-
ги исторически и природни 
забележителности във Вра-
чанския балкан.
28 август 1998 г. – Умира 

големият български опера-
тор и режисьор Борислав 
Пунчев – дългогодишен пре-
подавател в НАТФИЗ „Кръс-
тьо Сарафов“. Той е роден 
на 31 октомври 1928 г. в Ме-
здра, завършва операторско 
майсторство във Висшето 
филмово училище в Лодз /
Полша/. Първоначално се 
занимава с кинодокумента-
листика, а през 60-те години 
на XX век навлиза в играл-
ното кино – оператор е на 
филмите „Цар и генерал“ и 
„Най-дългата нощ“ на Въло 
Радев, на „Прокурорът“ и 
„Най-добрият човек, когото 
познавам“ на Любомир Шар-
ланджиев, на „Завръщане“ 
на Лада Бояджиева и Януш 
Вазов. Режисьор е на „Годи-
на от понеделници“ /1977/, 
„Роялът“/ 1979/, „Кръвта ос-
тава“ /1980/, „Спасението“ 
/1984/, „Ешелоните“ /1986/ и 
„Веществено доказателство“ 
/1991/. 
31 август 1950 г. – С Указ № 

435 на тогавашния Президи-
ум на Народното събрание 
на НР България Мездра ста-
ва 110-ят град в България. По 
това време кмет е Никола Ва-
клинов, управлявал Община-
та от 1948 до 1954 г. 
3 септември 1975 г. – Във 

Варна умира видният езико-
вед проф. доктор Любомир 
Андрейчин, който през вто-
рата половина на 30-те го-
дини на XX век учителства 
в мездренската гимназия. 
Роден е на 4 април 1910г. в 
Габрово, завършва славянска 
филология в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“, специали-
зира в Ягелонския универси-
тет в Краков /Полша/. Той е 
дългогодишен преподавател 
в Софийския университет 
/ 1941 – 1950г/ и директор 
на Института за български 
език при БАН /1957-1975 г/. 
Основател и главен редактор 
на сп. „Български език“. Има 
над 700 публикации в облас-
тта на нашето езикознание.
Септември 1901 г. – В Ме-

здра е отворено първото 
училище с учител Коста Ива-
нов. То ес помещава в дома 
на Илия Велин. Четвърт век 
по-късно започва строежът 
на ново училище – днешното 
ОУ „Христо Ботев“.
6 септември – Ден на Съеди-

нението на Княжество Бъл-
гария и Източна Румелия.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Ивайло Тошев, общински 
съветник – на 1 септември
Виктория Данкова, юрист – 

на 3 септември
Георги Апостолов, писател и 

журналист – на 7 септември

Мариян,  на 6 години

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

Визия

от стр. 1
А то има и други юнаци, например, тия дето крадат, ама 

они не викат, крадат и си мълчат.  И, яз тека мисла, де, кра-
дците са по-големи юнаци от тия, дето беха четвърти в све-
та през 1994 по футбола.
Значи днешните юнаци, човек, крадат юнашки. Казвам 

ти го направо, защото иначе почват да му викат корупция, 
присвояване, измама с евросредства, незаконно забогатя-
ване, измама с ДДС, обществени поръчки, търгове,  тайно 
наддаване и разни други такива едни работи, за които хан 
Крум, както се пише в историята, е имал една проста рабо-
та - сатър и прас - през ръцете.
Та, за юнаците ми е думата. Абе, като хуни. Видат ли об-

ществена поръчка, видат ли проект, видат ли файда некак-
ва, строяват редиците и: Напред, в атака! Ще питаш, ама 
кои са в редиците? Ами кои – първо чиновниците по ми-
нистерствата, после чиновниците по фондовете, после тия, 
дето прават проектите, после комисиите, дето ги приемат, 
после ония, дето подписват, после другите, дето плащат, 
директорите, дето одобряват и тека нататик! А кажи ми 
сега, г-н Хилендарски, некогашните царе имали ли са та-
кава армия, а?! 
Четем, мислим уж, чудим се, па мене си питам: Некога, 

значи, целата армия е требвало да се бие и да защитава зе-
мята ни, родната. И какво за армията – храна, „лъскат саби 
и щитове“, коне и толкоз.
И, яз да ти кажем, по-лесно им е било на царете тогава. За-

щото , питаш ли днешните царе, бае Паисие, как се изранва 
днешната гореописана армия, като всекиму требва да ръс-
неш. Искам да кажа, че на всеки требва да дадеш, та да 
стане работата, да вземеш обекта или да ти мине проектът. 
Щото тая, днешната армия, дето ти я описах, не е само 

на казан, ами  е на сметка, бае Паисие, и не е само по бъл-
гарско, по цела Европа е, нали сме едно сега. Та едно е 
да нараниш цела армия край Босфора, друго е да заситиш 
европейска армия от сметки и портмонета, нали!
Гледам, чеша се и си викам : Тия, дето го грабат народа си 

днеска, ем са горди, че са у властта, ем срама си немат като 
пладнешки обирджии! И то знаеш ли каква става тя? Дойде 
едно време, та еднат, а по-големата част от българете, се 
срамуват от срамотийте на другата, като гледат как са кра-
де, как са банки източват, как са народ лаже, как айдуците 
са у парламенто и ментат, ментат, та и на светци са прават. 
Айде, кажи сега, да та е срам ли пред свето, а, да та е срам 
ли пред старците, дето са останали без зъби, дето са обрани 
и изоставени, а, бай Паисий?! А?!
Кажи ми сега, цела история си написал, как да го наречем 

ние сега това време, дали е историческо, дали е за горде-
ене, дали е за срам, дали е за човек, това време. А?! Яз 
мисла, че си остана само време за крадене. 
И като гледам тека,  ти тоа занаят не си го отбелезал в 

историята. Човек, това ти е грешката в твоата история. А 
може па, тогава да не е имало такава кражба, може от хан 
Крум да са си взеле на поука, та да ги е било страх. Сега 
нема страх, братко, нема срам.
Работата тека дойде, че народот, като гледа как крадат – 

от царо до падаро – и народот почна да се срамува. Ще 
питаш, откъде разбра? Не съм от най-добрите по истори-
ята, ама знам, че у назе народот, като почне да се срамува, 
най-вече псува от срам. И с пустосването споменава майки, 
лели, баби и каков ли не още свет,  на управници, депутати, 
кметове и разни съветници. Те това и ти може да не си го 
знаял некога, ама сега от мене да го знаеш. В училището 
не бех първенец, ама де и яз да сам научил некой работи 
от живото.
Нашиот даскал по математика викаше, че сички сме биле 

под един общ знаменател – прости!
Ама мисла, че наште политици и те са под общ знаменател 

– резил! Е, видиш ли, и аз съм научил нещо от математика-
та, барем за общио знаменател знам.
Та това исках да ти кажем, виж там, като имаш време, това 

с краденето и пустосването да го допълниш тека, да го спо-
менеш в твоята история, щото в нашата – демократическа-
та, оно, краденето, си отиде на повеке от четвърт век, да 
знаеш. Нема как да не влезне в историята. Па това за срама, 
че му мислим като как да стане, ама сега го нема, срама де, 
нема го ни по книгите, ни по управниците, ни по даскалете, 
та,  че видим как че го опраим, бай Паисие.
Айде сос здраве,
Бай ти Онзи
Материалът е публикуван в електронното издание :http://

analizi.bg/.
Авторът, който е родом от Мездра, ни го изпрати спе-

циално за в „Мездра XXI век“

Строго секретно

Второ писмо до отеца Паисий

„Красив Боденец“
Галя Василева
Група ентусиасти преобрази 

спирка в село Боденец за ня-
колко дни. В групата влизат 
много млади хора с напред-
ничави и нестандартни идеи, 
някои живеещи в столицата, 
други в чужбина. На орга-
низирано от тях общоселско 
събрание бе взето решение 
спирката в началото на селото 
да бъде обновена – почисте-
на и пребоядисана в лилаво. 
Цветът кореспондира с друга 
идея – пред къщите да бъде 
насадена лавандула „Лилавият 
цвят е с много висока вибра-
ция-обяснява Малинка Ива-
нова, един от инициаторите. 
– Село, засадено с лавандула, 
ще отвори сърцата на хората 

и ще проясни съзнанието им 
за добротворчество“. Това е и 
основната идея на своеобраз-
ния проект „Красив Боденец“ 
– всеки да се включи с това, 
което прави най-добре за бла-
гото на всички и за единението 
на селото. 
За четири дни доброволците 

успяха да преобразят района 
– спирката беше почистена от 
ръжда и хартия и боядисана, 
таванът измит с обезмаслител, 
а тревата зад нея –окосена. Има 
поставени и две информацион-
ни табла и кош за отпадъци.
Когато една идея е добра, 

няма как да не привлече по-
следователи, казват младите 
хора и смятат, че, ако всеки 
пази сътвореното и почиства 

около своя имот, това би било 
достатъчно.
Кметът на селото изказа бла-

годарност за стореното и обе-
ща и другата спирка в центъра 
скоро да бъде облагородена и 
изрисувана.
Лавандулата е ароматно рас-

тение с широко приложение 
в медицината и козметиката с 
много полезни свойства. Ти-
пична е за Южна Европа. Бъл-
гария е най-големият произ-
водител на лавандула за 2010 
година. 
В нашия край лавандулата 

не е традиционно отглеждано 
растение, но след тази инициа-
тива може и да стане, след като 
в с. Боденец вече са подготви-
ли добра почва за това.

Поредна автобусна спирка 
в Общината бе освежена 
и изрисувана. Художни-
кът Евгени Кучков съживи 
спомена за големия творец 
Асен Босев в родното му 
село Руска Бяла. Всички, 
чакащи автобуса за града, 
ще могат да се насладят на 
разказа в картинки, пред-
ставящ творчеството на 
поета. Спирката се намира 
пред родната му къща, къ-
дето в момента живее пле-
менницата на поета.

Асен Босев е роден през 
1913 г. – учител, поет, жур-
налист, носител на множе-
ство награди. Наричат го 
„Поетът с детска душа“. 
Творчеството на Асен Босев 
е събрано в 107 издадени и 
многократно преиздадава-
ни книги. Той се утвържда-
ва като детски поет.
Асен Босев оставя трайна 

следа в българската лите-
ратура със своите забавни 
и шеговити стихотворения 
за малки и големи, които са 

символ на детството.
На 22 ноември 2018 г. се 

навършват 105 години от 
рождението на поета! 
По инициатива на кмета 

на Oбщината инж. Генади 
Събков от началото на го-
дината автобусните спирки 
започнаха да придобиват 
нов облик. Наред с истори-
ческите личности жителите 
ще си спомнят и за наши съ-
граждани, оставили отпеча-
тък в развитието на родния 
край.

Родолюбие

Оригинална идея


