
ЦЕНА: 0,40 ЛВ.МЕЗДРА, 6 - 20 СЕПТЕМВРИ 2018 г.           БРОЙ 17 (435), ГОДИНА XVII

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

Финансова стабилност

Отчет за изпълнение 
на Бюджет`2017

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бю-
джет`2017 г. се проведе на 17 август в сградата на об-
щинска администрация – Мездра. Поканата бе отправена 
от председателя на Общинския съвет Яна Нинова на ос-
нование чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси 
и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности.
„С чувство на гордост и удовлетворение представям 

пред вас отчета на Общината за 2017 г., каза в изявле-
нието си кметът инж. Генади Събков. Първите ми думи 
са на благодарност към всички, които имат отношение и 
към приходната, и към разходната част на бюджета, за-
щото да разходваш събрани средства не е толкова лесна 
задача, когато се стремиш да правиш всичко в съответ-
ствие с решенията на Общински съвет и действащите 
нормативни документи в сферата на бюджетирането в 
Общината“.
Кметът изрази благодарност към всички наши съгражда-

ни, които съвестно и отговорно са платили своите данъци 
и такси. Благодарности за упоритата работа бяха отпра-
вени и към външните и вътрешните контролни органи, 
които следят за целесъобразното разходване на бюджета.
„При планувани малко над 14 млн. лв. бюджет сме из-

пълнили 12 736 309 лв. или 86,15 % реализирана при-
ходна част, което е много добър резултат, каза инж. 
Събков. Близо 120 хиляди лв. сме преизпълнили 
собствените приходи. Над 1 500 000 лв. сме получили 
повече от държавата. Това ни гарантира едно нормално 
съществуване, издръжка и дейност не само на общинска 
администрация, но и на всички второстепенни разпоре-
дители с бюджетен кредит“.
Задълженията на Общината за 2 години управление ус-

пяха да се намалят наполовина – от 8,5 млн. сега са 4 302 
306 лв., стана ясно от отчета.   Предсрочно е погасено 
и старо задължение по договори с фонд ФЛАГ, с което 
са спестени 27 000 лв. лихви.
„Това показва, че усилията за финансова стабилизация 

не са просто усилия, а постигнати реално резултати. Ме-
здра продължава да бъде социална Община“, каза кме-
тът. С 201 хил. лв. са подпомогнати младите семейства, 
чийто деца посещават детски градини и ясли. Със 151 
хил. лв. – Домашният социален патронаж. Осигуряване 
на социалната сфера е една от целите на Бюджет`2017 г.
Усилията на Общината са насочени и към реализиране 

на проекти за енергийна ефективност, за да се намалят 
разходите в сферата на образованието.

на стр. 2
Призив

„Да изчистим България заедно“
Общинаtа ще се включи и тази година в кампанията „Да 

изчистим България заедно“, която ще се проведе на 15 
септември (събота).
Във връзка с най-мащабната доброволческа инициатива 

общинска администрация призовава жителите на Мездра 
и селата, фирми, учебни заведения, учреждения и органи-
зации да се включат в инициативата.
За осма година инициативата 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-мащабната доброволческа инициатива у нас.
Акцент в инициативата е Денят на голямото почистване. 

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.

Поклон пред паметта им
След трагичния пътен ин-

цидент край Своге стана 
известно, че в злополучния 
автобус са пътували учас-
тниците във фолклорния 
фестивал „Белокаменица“ 
в с. Царевец, които на връ-
щане са посетили манасти-
ра „Седемте престола“.
Кметът на с. Царевец 

Маргарита Петкова изпра-
ти съболезнователно писмо 
до кмета на с. Световрача-
не, в което четем:
Уважаема  г-жо  Николова,
Позволете  ми  да  поднеса  

чрез  вас  нашите  най-искре-
ни  съболезнования на  близ-
ките  на  жертвите  на  ужас-
ната  катастрофа  край  своге  
на  25.08.2018Г.
Опечалени   семейства, има  

много  тъжни  моменти  в  
живота  на  хората,  които  ги  
сполетяват,  нанасят им  мъка 
и  огорчение. Но  по-тъжен  
момент  от  този  няма,  кога-

то  коварната  смърт  отнема  
близък  човек  от  семейство-
то. Смъртта  винаги  ни  свар-
ва  неподготвени  и  винаги  е  
ненавременна. 
Няма  думи, с  които  може  

да  се  опише  ужасът  от   ста-
налото   или  които  да  отне-
мат  от  болката  ви,  защото 
чувствата  не  са   нещо,  кое-
то  можем  да  пренебрегнем.  
Всеки  има  своята  съдба,  
всеки  носи  своя  кръст и  
всичко е  предопределено, 
затова, каквото  и  да  кажем  
сега,  ще  бъде  малко. Колко-
то  и  непоправима  да  е  спо-
летялата  ви  загуба,  тя  не  
отнема  всичко,  защото  чо-
век  живее  дотогава, докато  
са  живи  спомените  за него.  
Ние  изпращаме  завинаги  
далеч  от  нас  човека, когото  
обичаме,  но   при  нас  ос-
тават  живи безкрайната  му 
обич  към  близките и  без-
крайната  жажда  за  живот.

Думите  на  утеха  едва  ли  
ще  намалят  вашата   скръб.  
Макар  и  трудно  животът 
продължава, болката  се  пре-
възмогва, дните  постепенно 
ще  ви отдалечават  от  тази  
тъжна  дата,  но  запомнете   
вашите  близки  с  най-ху-
бавите  моменти  от  живота  
им, с  най-съкровените  неща, 
които  са  оставили  в  сърца-
та  ви.  Имахме    щастието  , 
макар  и  за  кратко,   да  се  
запознаем  с  вашите  близки,  
но  тази  среща  ще  остане  
завинаги  в  сърцата  ни. 
Дано там,  където  са  сега,   

светът  да  е  по-добър  за  
тях,  свят  без  болка  и  тъга.
Опечалени   семейства ,  в  

тези  тежки  за  вас  дни,  ние  
сме  съпричастни  с  вашата  
мъка. Примете  от  името  на  
кметство  Царевец и  народно  
читалище „просвета-1928“ – 
с. Царевец  нашите  най-ис-
крени  съболезнования.

Непреходното 
българско

Изпълнители от цяла България и шотландски гайдари огласиха Царевец

Над 450 изпълнители от Бъл-
гария, както и шотландски 
гайдари, изпълниха мездрен-
ското село Царевец за трето-
то издание на Националния 
фолклорен фестивал „Бело-
каменица“. По традиция той 
започна с дефиле на участни-
ците, което бе предвождано 
от духовия оркестър на с. Си-
ньо бърдо.
Гости на проявата бяха кме-

тът на Общината инж. Генади 
Събков, кметовете на селата 
Брусен, Върбешница и Старо 
село, общински съветници.
Кметът на селото Маргарита 

Петкова приветства изпълни-
тели и гости и им пожела не-
забравими емоции.
„Необяснима обич свързва 

хората, в чиито вени тече не 
кръв, а огън. Огън, запален 
от незапомнени времена, 
лумнал от тъжните песни на 
бабите и игривите мелодии 
на момите и невестите. Огън, 
разгорял се буйно в ритъма 
на тежкото мъжко българско 
хоро, наредило един до друг 
млади и стари. Тази обич, на-
речена фолклор, с годините 
прераства в любов, достига-
ща необятната шир на Космо-

са.“, сподели в приветствието 
си Петкова.
Инж. Генади Събков също 

поздрави участниците във 
фестивала и им благодари за 
всеотдайността, с която про-
славят българския фолклор.
„Честит празник на доброто, 

на духовността, на българ-
щината. Благодаря на всички 
гости, с които сме тук заедно, 
за да направим българщината 
наистина силна и популярна 
не само в село Царевец, не 
само в България, а в целия 
свят. 

на стр. 2

Строго секретно

Трето и последно 
(засега) писмо до 

отеца Паисий
Георги Апостолов
Уважаеми г-н Хилендарски,
Ти си щастлив с твоята исто-

рия. Тя е преписвана, значи, 
на ръка. Тия, дето не са знаели 
четмото, са я слушале. Сега е 
друго, бай Паисий. Сега всич-
ки знаат да четат, ама го не раз-
бират баш, да ти кажа, та упра-
вляващите им го разказват със 
свои думи през телевизорете. 
Яз ти пишем пак нещо да те 

питам. Сега тоя, дето му викаш 
Юроде, като каков го имаш на-
предвид. Защото сега у нас ста-
на модерно джендър. Джендър 
било това, било онова. Само да 
не си помислиш нещо друго, че 
имаме предвид, не. Това и оно-
ва е нещо, дето никой не може 
да каже какво е.
Ама всички все това повтарат 

- джендър, та джеднър. И зато-
ва се замислих. Ако Юродот, 
дето ти го описваш некога още, 
се ожени за джендър, какво 
семейство ще се получи? Това 
едно, другото ми питане е, тоя 
брак като каков ще остане в 
историята. Щото некога царе-
те са се жениле да разшират и 
опазат държавата, а ако юродот 
се ожени за джендъро, какво 
ще стане с държавата? Видиш 
ли сега, затова ти кажем, че не-
кога ти е било лесно. Е, верно, 
преписвале са те, ама не е има-
ло закон за авторско право. 

на стр. 4

„За да накарате привър-
жениците на тиранията 
да обикнат до безумие 
свободата, вкарайте ги в 
затвора“.

Неизв. автор

Мисъл на броя

Кестените цъфнаха 
за втори път

Според народната метеоро-
логия цъфнало дърво в края 
на лятото или началото на 
есента вещае сурова зима, 
Явлението не е нормално и 
е свързано с горещините, су-
шата и болести по дърветата. 
Когато растението изпадне в 
стрес, губи част от листата, 
обясняват специалисти. На-
рушава се жизнената му сила 
и затова то се опитва да пре-
даде генетична информация 
на следващото поколение. А 
това се случва с кестените в 
нашия град.
В случая дърветата се стре-

мят да образуват още веднъж 
семена и затова цъфтят.
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ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН 
ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – МЕЗДРА
ИНФОРМИРА

• Набира български граждани без военна 
подготовка за участие в курсове за 
начална военна подготовка 
от 01.10. до 26.10.2018 г. в Единен цен-
тър за начална подготовка-Плевен

• Обявен е конкурс за приемане на служ-
ба в доброволния резерв, без провежда-
не на конкурс от български граждани, 
освободени от военна служба както 
следва: 
- за Сухопътни войски – 225 длъжности; 
- за военноморски сили – 50 длъжности; 
- за Централно военно окръжие 
– 25 длъжности;

Документи се приемат до: 
30 септември 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 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;

Обяви

от стр. 1
Обръщайки поглед назад 

във времето, виждаме, че 
историята на цивилизация-
та е свързана с непрестанни 
битки. Нашите предци обаче 
са извоювали за нас най-пре-

красното кътче от тази земя – 
България. И фолклорът, усе-
щането за добро, са нашите 
най-мощни оръжия. Когато 
застанем един до друг, по-
гледнем се в очите, когато се 
усмихнем – това е истината 
на празника.“, каза инж. Съб-
ков.
Фестивалът започна със 

звука на каба гайди, дело 
на виртуозите от долината 
Петгласец в Родопите. Сред 
изпълнителите бяха и сино-
вете на големия български 
гайдар Петър Янев – Стоян 
и Христо, които майсторски 
показаха завета, оставен от 
баща им и поколения родоп-
ски гайдари.
Към гайдарите се присъ-

едини и рев на мотори. И 
тази година гости от Мото-
клуб „Велика България“ и 
Национално движение „Хан 
Аспарух“ аплодираха изпъл-
нителите и сами бяха обект 

на внимание.
Фестивалът се проведе със 

състезателен характер. Жури 
на фестивала бяха Илка Ди-
митрова – фолклорист в Бъл-
гарско национално радио, 
народният певец Венцислав 

Пенев и Геновева Спасова – 
художествен ръководител на 
ПДТС „Радост“ към ЦЛПР 
и ЦРД – Враца и главен ху-
дожествен ръководител на 
Представителен танцов със-
тав „Хемус“ във Враца.
При най-малките певци 

призът заслужено отиде при 
перлата на Царевец Ния Пе-
ткова, нейни подгласници 
бяха Елизабет Виталиева от 
Мездра и Христо Светлинов 
от Царевец. При по-големите 
две първи места заеха Дичко 
Медньов от Царевец и доай-
енът на инструменталната 
музика Георги Димитров от 
Лик. Втора се нареди Марга-
рита Александрова от Долна 
Кремена. Журито присъди 
и две трети места – на Катя 
Владимирова от Малорад 
и на Ивайло Сираковски от 
Синьо бърдо.
При дуетите приз заслужи 

тандемът Цеца Йончева и 

Сава Михайлов от Мало-
рад. Техни подгласници бяха 
Таня Славчева и Николай 
Николов от Борован.
При народните хорове от-

ново журито класира двама 
първенци – Мъжка фолклор-

на група „Змей Горянин“ от 
Зверино и Женска вокална 
група  – Долна Кремена. Вто-
ри се наредиха певиците от 
Женски народен хор – Люти 
брод. Трето място си подели-
ха Певческа група „Иглика“ 
от Световрачане и Певческа 
група „Готините“ при Пен-
сионерски клуб „Готините 
баби“ – Враца.
При танцовите състави Тан-

цов състав „Сухаченче“ отвя 
конкуренцията и заслужено 
грабна големия приз. След 
тях се наредиха Детска група 
за народни танци „Звънче“ 
– Спанчевци и Детската тан-
цова група от Върбешница.
При по-големите танцьори 

първо място зае Танцов със-
тав „Росна китка“ от Мрамо-
рен, следван от Танцова фор-
мация „На мегдана“ – София, 
а трети останаха танцьорите 
от Група за народни танци 
„Здравец“ – Спанчевци.

Непреходното българскоОтчет за изпълнение 
на Бюджет 2017

от стр. 1
„Когато се говори за финанси и бюджет, непременно 

трябва да се обърне поглед към Инвестиционната ни 
програма“. Усилията насочваме целенасочено в посока 
оборудване и повишаване ефективността на работа на  ОП 
„Чистота“. През 2017 г. се закупи нов контейнеровоз, нова 
сметоизвозна машина, десетки 4-кубикови контейнери, 
стотици кофи за смет.
По отношение на инфрастуктрурата много улици със 

стратегическо значение бяха ремонтирани, като тенденци-
ята продължава и през 2018 г.
Най-големи успехи са постигнати с програмата „Региони 

в растеж“, чрез която на много сгради бяха реализирани 
мерки за енергийна ефективност.
Успяхме да осигурим приемственост за социалните 

асистенти и за хората в неравностойно положение, за-
щото социалната сфера е изключително важна на всички 
нас“, заяви инж. Събков. Той добави, че компромиси в 
тази сфера няма се правят и ще се работи в посока хората 
в неравностойно положение да се чувстват все по-уютно 
и все по-добре.
При изпълнение на Бюджета за 2017 г. политиката на Об-

щината се изразяваше в гарантиране на финансова устой-
чивост и стабилност на общинските финанси.
„Стилът ни на управление е стил на прозрачност и Ефек-

тивност на управлението и не виждам причина да се при-
тесняваме от каквато и да било информация за изпълне-
нието на Бюджета“, каза в заключение кметът.
Отчетът на Бюджета беше разгледан от постоянните 

комисии на Общински съвет и предложен на гласуване 
на редовно заседание на ОбС на 30 август 2018 г.
С 10 гласа „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ и 6 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

отчетът не беше приет. Със същия резултат при гла-
суването не беше приета Информацията за текущото 
изпълнение на Бюджета и сметките за средства от ев-
ропейския съюз на Общината за полугодието на 2018 г.
След разгорещени дебати общинските съветници не 

приеха с 8 гласа „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ и 7 „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ“ и Информацията за Финансовия отчет за първото 
полугодие на 2018 г., резюме за Отчета за дейността на 
лечебното заведение и финансово-икономическия ана-
лиз на МБАЛ - Мездра ЕООД.
В началото на работното заседание по предложение на 

председателя Яна Нинова, присъстващите в залата с 
едноминутно мълчание почетоха паметта на загинали-
те в катастрофата край Своге.

В Мездра
Качеството на 

атмосферния въздух
Проверка на плевенската 

регионална лаборатория към 
Изпълнителната агенция по 
околна среда не засече пови-
шение на нивата на оксиди и 
финни прахови частици в ат-
мосферния въздух в Мездра. 
Това е третото лятно замер-
ване на състоянието на въз-
духа от общо 52 денонощни 
наблюдения на стойностите 
за цялата година. 
Мобилната автоматична 

станция контролира прах и 
амоняк, азотни оксиди, ся-
роводород, въглеводороди и 
измерва и метеопараметри 
- температура и влажност на 
въздуха, посока и скорост на 
вятъра, атмосферно налягане 
и обща радиация.
От началото на годината до 

сега няма регирстрирани по-
вишения на показателите из-
вън нормите.
Резултатите съответстват и с 

Програмата за управление на 
качеството на атмосферния 
въздух на Oбщинаtа. В нея са 
разписани мерки за справяне 
с нивата на запрашеност и хи-
мични замърсявания. 
За справяне с един от най-го-

лемите проблеми пред качест-
вото на атмосферния въздух 
– фините прахови частици, от 
Общинско предприятие „Чис-
тота“ полагат грижи пътните 
платна по основните и второ-
степенните пътни артерии да 
бъдат измити и изчистени от 
прахови отложения.
Изпълняваните проекти по 

Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради също ще допринесат 
за още по-голямото намаля-
ване на нивата на финни пра-
хови частици в атмосферния 
въздух.

Започна почистването на 
пътя между селата Горна 
Кремена и Върбешница, 
което е от особено значе-
ние за зимната поддръжка. 
По общинския път VRC 
2032 ще бъдат почистени 
канавките, пътното плат-
но, банкета и откоса към 
канавките. Изрязват се и 
израслите храсти и клони 
в сервитута на пътя.
Активните действия, кои-

то организира Общината, 
са насочени към премах-
ване на основната причи-
на за рушенето на пътя – 
лошото отводняване.
Изпълнението на всички 

предвидени мерки ще до-
веде до рязко подобряване 
на видимостта, проходи-
мостта и безопасността на 
движението. По предвари-
телни данни обектът тряб-
ва да бъде довършен за 20 
работни дни.

Mеждуселски 
пътища

Подготовка за 
зимно почистване

ПРИЗНАВА подсъдимата АДЕЛИНА ДАНЧОВА 
ИЛИЕВА - родена на 25.04.1992 г. в гр. Бяла Сла-
тина, живуща в гр. Мездра, ромка, българска граж-
данка, с начално образование, неграмотна, безработ-
на,  осъждана, за ВИНОВНА в това, че. след като 
е осъдена с влязъл в сила съдебен акт - Протокол 
от 19.02.2013 г. за одобрена спогодба по гр.д. № 
1369/2012 г. по описа на PC-Мездра да издържа свои 
низходящи. а именно Лало Вендиславов Величков и 
Наталия Венциславова Величкова чрез техния баща 
и законен представител Венцислав Мариянов Вели-
чков от гр. Мездра, съзнателно не е изпълнила това 
си задължение в размер на повече от две месечни 
вноски, а именно осеммесечни вноски от 160 лева 
/по 80 лева за всяко от децата/ за времето от месец 
септември 2017 г, до месец април 2018 г., включи-
телно, или общо сумата от 1280 лева, като деянието 
е извършено при условията на повторност и на ос-
нование чл.183 ал.4 вр. ал. 1 вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 
НК,. ѝ НАЛАГА наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВО-
БОДА за срок ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ОБЩЕСТ-
ВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез 
публикуване на съдебния акт на страниците на Об-
щински вестник „МЕЗДРА XXI ВЕК“.
ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 НК, изпълнение-

то на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за 
срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане 
в сила на присъдата.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира от 

страните пред ВрОС в 15-дневен срок от днес.

Мездренски Районен съд

Присъда
Въз основа на закона за доказателствата 

присъди:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТ-
ЧЕТ

В ОБЩИНА - МЕЗДРА
ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 204(двеста и четири) 
вакантни длъжности в Сухопътните войски 
за приемане на военна служба на лица, 
завършили граждански средни или висши 
училища в страната и в чужбина.
- в.ф.28610 - София  - 10 длъжности;
- в.ф.38220 - Плевен  - 18 длъжности; 
- в.ф.34750 - Карлово- 47 длъжности;
- в.ф.26400 - Благоевград - 28 длъжности 

(от тях 4 длъжности за в.ф.54990 - Враца)
- в.ф.26240 - Сливен  - 9 длъжности;
- в.ф.24620 - Свобода  - 20 длъжности; (от 

тях 1 длъжност за в.ф.24620 - Белоградчик)
- в.ф.28880 - Белене  - 14 длъжности; 
- в.ф.28330 - Смолян  - 15 длъжности;
- Гарнизон Пловдив - 43 длъжности.
Документи се приемат до: 
28 септември 2018г. включително.
За повече информация за условията за 

кандидатстване и подаване на докумен-
ти 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
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Продавам шевна крачна 
машина, произведена в 
Русия, добре запазена. 
Цена 50 лв.
За контакт:
0897830395

Частна обява

На улицата не се пее, не се свири, неприлично е да говорим и да 
се смеем високо, да се караме, да подвикваме силно на кучето си. 
Стопанинът на кучето трябва да внимава то да не безпокои хората.
На улицата не се яде, не се чоплят семки. Ако по някаква причина 

не може да влезете в кафене или сладкарница да хапнете, то завий-
те в уединена алея, в градинка или в парка и си изяжте кифлата, 
баничката, парчето пица или бургера.
На улицата се пуши на тихо място, стоейки или седейки на пейка. 

Много е грозно да вървите и да дърпате от цигарата. 
Хартии, билети, угарки, кибритени клечки и други непотребни 

неща възпитаният човек никога не хвърля на тротоара или на ули-
цата, а в предназначените за това кошчета за боклук.
Да привеждаме в ред тоалета си може само на уединено място.

Култура на поведението ни

На улицата

На 30 юни 1962 година се 
явих на един от последните 
и най - тежки изпити по вре-
мена следването ми във Вис-
шия инженерно строителен 
институт в София. Ръководи-
тел на катедрата по Масивни 
конструкции и мой препода-
вател беше професор Георги 
Бранков. По това време той 
беше и директор на Научно-
изследователския строителен 
институт /НИСИ/. Научните 
и приложни приноси на про-
фесора бяха добре известни 
и учебникът много обемист. 
Всички изпитвахме страх и 
респект. Изпитът премина 
успешно и след като нанесе 
оценка на тридесет и осма 
страница в студентската ми 
книжка, той обърна на трета 
страница, за да сравни чрез 
снимката самоличността ми. 
Там прочете, че съм родена 
в Мездра и попита от кой род 
съм. Отговорих му, че съм 
дъщеря на Петра Маргинска. 
Той се засмя, каза, че също 
е роден в Мездра и изпрати 
поздрави на майка ми, с която 
са седяли на един чин в учи-
лище.
Така научих, че един от най-

големите български учени в 
областта на промишленото 
и гражданско строителство е 
наш съгражданин. Считам, че 
ще бъде полезно по-младите 
поколения мездренчани да 
знаят, че са потомци на беле-
жити предци, дали своя дос-
тоен принос за изграждането 
на модерна България.
Академик Георги Бранков 

е роден на 24 януари  1913 
година в Мездра. След  гим-

назията завършва Свободния 
университет в София. От 
1940 година следва строител-
но инженерство в Братислава 
и Дрезден. Под влияние на 
най-известните немски уче-
ни проявява голям интерес 
към теорията на черупкови-
те конструкции, която става 
едно от многото направления 
на бъдещата му научно-из-
следователска дейност. Тази 
е темата на кандидатската и 
докторската му дисертации 
в Москва. Активна админи-
стративна, научно изследо-
вателска и организационна 
дейност развива академик 
Бранков като главен научен 
секретар и зам. председател 
на Българската академия на 
науките /1968 - 1982/. Той е , 
създател и пръв директор на 
Института помеханика и би-
омеханика. Автор е на пове-
че от  150 научни труда и 10 
монографии с теоритичен и 
приложен характер.
Акад. Бранков е бил народен 

представител, Председател на 
парламентарната комисия по 
строителство, архитектура и 
благоустройство /1966-1971 
г, /носител на много ордени 
и медали, Народен деятел на 
науката, Герой на соц. труд 
/1983 г./
Научните приноси на акад. 

Бранков и активната му меж-
дународна дейност са оцене-
ни високо чрез избирането 
му за Председател на Евро-
пейската комисия по проти-
воземетръсно инженерство, 
за член на Европейската 
академия за наука, изкуство 
и литература в Париж, за по-
четен член на дружествата по 
механика при Чехословаш-
ката и Полската академия на 
науките и по биомеханика във 
Франция, чрез награждаване-
то му с чуждестранни ордени 
и медали.
Повече от 20 години акад. 

Георги Бранков не е сред нас, 
но той остави сътрудници и 
ученици, които продължават 
делото му.
Инж. Мария Русева-Найде-

нова.

Личности от нашия край

Академик Бранков

ОФК „Локомотив-Мездра“

Две победи и 
една загуба

Футболистите на ОФК 
„Локомотив-Мездра“ 
победиха с 3:1 състава на 
ОФК „Ком“ – Берковица 
в среща от втория кръг на 
Трета лига. Под наставле-
нията на треньора Христо 
Коилов „червено-черните“ 
започнаха мача активно и 
пресираха съперника. На 
няколко пъти близо до от-
криване на головата смет-
ка за „Локомотив“ бяха 
Браиан Стоянов и Румен 
Рангелов.
В 15-ата минута след ста-

тично положение в дясно 
от вратата на „Ком“ Иван 
Велчев намери свободния 
Валдемар Стоянов, кой-
то технично отклони към 
Румен Рангелов. 17-ката 
на „Локомотив“ не се за-
мисли и изпрати коженото 
кълбо зад вратаря на гос-
тите Кристиян Донков и 
откри актива на „железни-
чарите“.
След попадението на Ран-

гелов играчите на Христо 
Коилов изостриха пресата 
пред наказателното поле 
на „Ком“. В рамките на 

две минути Илия Илиев 
и Браиан Стоянов бяха на 
косъм от отбелязване на 
гол, но ударът на Илиев бе 
избит от вратаря на „Ком“, 
а техничният изстрел на 
Браиан Стоянов мина на 
сантиметри от левия стра-
ничен стълб на вратата на 
берковчани.
В 25-ата минута след не-

разбирателство в защита-
та на „Локомотив“ Гълъб 
Герасимов успя да се про-
крадне през двама брани-
тели на „червено-черни-
те“ и от непосредствена 
близост възстанови равен-
ството.
Попадението не стресна 

играчите на ОФК „Локомо-
тив-Мездра и те зачестиха 
атаките по фланговете.
Четири минути преди 

края на първата част Браи-
ан Стоянов проби отляво и 
изведе навлизащия в цен-
търа Илия Илиев, който с 
точен изстрел отново по-
качи резултата в срещата. 
Така завърши и първото 
полувреме.
През втората част играчи-

те на „Локомотив“ играха 
по-технично, с което над-
мощието им в центъра на 
терена се засили.
В 52-ата минута на среща-

та плеймейкърът на „локо-
мотивци“ Илия Илиев с 
отличен извеждащ пас на-
мери Валдемар Стоянов, 
който бе безпогрешен от 
границите на наказателно-
то поле и оформи крайно-
то 3:1.
С тази победа ОФК „Ло-

комотив-Мездра“ се наре-
ди на трета позиция, за-
едно с „Локомотив 1927“ /
Дряново/.
За тима на ОФК „Локомо-

тив-Мездра“ играха: Боян 
Данов, Димитър Дими-
тров /заменен в 84-ата ми-
нута от Константин Вели-
нов/, Алексзандър Петров, 
Любомир Петров, Иван 
Велчев /заменен в 56-ата 
минута от Николай Ми-
хайлов/, Марио Иванов, 
Браиан Стоянов, Валдемар 
Стоянов, Илия Илиев и 
Румен Рангелов /заменен 
в 65-ата минута от Кирил 
Кръстев/.

ОФК „Локомотив-Ме-
здра“ надигра като гост ФК 
„Янтра“ – Полски Тръмбеш 
с 2:4 в третия кръг от пър-
венството по футбол на Се-
верозападна Трета лига.
Мачът стартира изключи-

телно динамично, като от-
борите направиха по някол-
ко бързи атаки. В 17-тата 
минута Валдемар Стоянов 
откри резултата в полза на 
гостите. До края на първо-
то полувреме Браиан Стоя-
нов също се отчете с точно 
попадение във вратата на 
домакините. По този начин 
„Локомотив“ узакони своя 
превес и след 45 минути 
игра и няколко изпуснати 
положения за гол, се отте-
гли на почивка с два гола 
аванс.
В началото на второто по-

лувреме от дузпа за дома-
кините точен бе Красен Ка-
равелов. Радостта обаче не 
бе дълга, минути след него 
Румен Рангелов се разпи-
са, последван от втори гол 
на Браиан Стоянов в 78-та 
минута.
Секунди преди края на 

дербито Емил Копаранов 
от „Янтра“ се възползва от 
възможността и след отлич-
но изпълнена дузпа оформи 
крайното 2:4.
След края на третия кръг 

от първенството, с актив 
от 6 точки, мездренските 
локомотиви заемат трето 
място.
За тима на ОФК „Локомо-

тив-Мездра“ играха: Хр. 
Георгиев, Ивайло Желяз-
ков, Камен Каменов, Ми-
рослав Божилов (сменен 

от Румен Рангелов), Иван 
Велчев (сменен от Нико-
лай Михайлов),Марио Ива-
нов, Алекзандър Петров, 
Браиан Стоянов, Илия 
Илиев,Димитър Димитров 
(сменен от Момчил Ман-
чев) и Валдемар Стоянов.
ОФК „Локомотив-Ме-

здра“ понесе загуба като 
домакин срещу „Спартак“ - 
Плевен в четвъртия кръг от 
първенството по футбол на 
Северозападна Трета лига.
След множество атаки от 

страна на двата отбора в 
края на първото полувреме 
резултатът бе 0:0.
Гостите успяха да наложат 

своето темпо над железни-
чарите още в началото на 
второто полувреме, което 
доведе до крайният резултат 
- 0:2 в полза на „Спартак“.

Футбол
Първа тренировка 

за сезона
Малчуганите, избрали фут-

бола за свой спорт, проведоха 
първата си тренировка за този 
сезон. Повече от 30 деца, ръ-
ководени от треньорите Сто-
ян Стоянов и Иван Георгиев, 
започнаха заниманията си на 
помощното затревено игрище 
на стадион „Локомотив“.
В първото си занимание 

най-малките представители 
на школата на ОФК „Локо-
мотив-Мездра“ – Футбол 7 и 
Футбол 9 се запознаха с ос-
новните положения при дри-
бъла, финтовете и воденето 
на топката.
Треньорът на малките фут-

болни надежди Стоян Стоя-
нов сподели първите си впе-
чатления от децата:
„За първа тренировка, бих 

казал, че съм доволен от де-
цата. Имаме един месец до 
началото на мачовете, така че 
ще влезем във форма. Има та-
лантливи деца и най-важното 
е, че имат желание за спорту-
ване. Две момичета тренират 
с нас, приятно изненадан съм 
от тях.“
Прочетено в 
старите мездренски 
вестници

„Какво изяжда 
и изпива човек 
за 70 години?

Ако човекъ би виделъ плани-
ната отъ провизии, изядени 
отъ него, той никога не би 
повярвалъ въ това! А статис-
тиката говори именно за та-
кива „виоски планини“ отъ 
различни храни, погълнати 
отъ човека презъ време на 
живота му.
Отъ тая сметка излиза, че 

здравиятъ човекъ изяжда въ 
течение на живота си не по-
малко отъ 15 тона хлебъ и 
други брашнени продукти. 
Същото се отнася и за овощи-
ята. Ако на човека се смета по 
100 грама картофи на денъ, 
въ продължение на 70 години 
ще се получатъ 2,5 тона. За 70 
години човекъ поглъща при-
близително 4 500 кг захаръ и 
750 кг солъ.
Ако се приеме, че човекъ из-

пива въ течение на 70 години 
по единъ литъръ течностъ 
всекидневно, ще се окаже, че 
за тия 70 години той е изпилъ 
25 550 литра.“
В. „Искърски фаръ“, бр. 

171/8 априлъ 1933 г.



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

46 - 20 СЕПТЕМВРИ 2018 г.Съвремие

4 септември 1974 г. – 
Открита Първата атомна 
електроцентрала АЕЦ 
„Козлодуй“
Септември 1937 г. - Об-

щина Мездра се сдобива 
със служебен автомобил
8 септември 1944 г. – На 

българска земя стъпват 
първите части на Съвет-
ската армия-освободи-
телка
10 септември 1944 г. - 

България се присъединя-
ва към Антихитлерист-
ката. коалиция
Септември 1688 г. - Из-

бухва Чипровското въс-
тание срещу турското 
робство.
15 септември 1937 г. 

- Общинският съвет в 
Мездра решава да закупи 
за нуждите на Община-
та сграда на ул. „Христо 
Ботев“ – собственост на 
индустриалеца Ив. Т. Ба-
лабанов. Дотогава кмет-
ството ползва имота под 
наем.
18 септември 1913 г. 

- Пусната е в експлоата-
ция ж п линията Мездра 
– Враца – Бойчиновци 
– Брусарци – Лом. На 
10 октомври с. г. влиза 
в действие и участъкът 
Бойчиновци – Ферди-
нанд /дн. Монтана/.
22 септември 1908 г. 

– Обявена е Независи-
мостта на България. 
Септември 1967 г. – 

Мездра ес побратимява 
с украинския град Ко-
нотоп, Сумска област, с 
който установява връз-
ки две години по-рано. 
Периодично делегации 
от двата града си гос-
туват, създадено е дори 
съвместно дружество за 
българо-съветска друж-
ба. След 1989 г. контакти-
те помежду им са преус-
тановени.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Вера Михайлова, пе-
дагог и общественик – 
на 9 септември
Милчо Динков , бивш 

кмет на с. Царевец – на 
9 септември
Д-р Дарина Христо-

ва, личен лекар – на 10 
септември
Иван Иванов, биз-

несмен – на 10 септем-
ври
Десислава Костова, 

общински съветник – 
на 14 септември
О.р. полк. Ивайло 

Христов – на 15 сеп-
тември
Цветелина Христова, 

кмет на с. Очин дол – 
на 15 септември
Д-р Тодор Лозанов – 

на 15 септември
Гаврил Павлов, адво-

кат – на 17 септември

от стр. 1
А сега джендъро го разправят и одумват по всички те-

левизоре и без спир. И като църквата не ще джендаро, 
как ше са венчеат, по каков ред и закон? Те, ти си човек 
църковен, знаеш ги тия работи, само не знам с такива 
джендарове дали си се разправял по некогашните ка-
ноне.
Ама, да ти кажем, разбрах, че и джеднърот си има свои 

си работи, дето може. Примерно, тека каза един прия-
тел, ако си джендър, можеш да се ожениш за баба си, 
това е по законо. И нема да та е срам, ако тя е съгласна, 
де. А Юродот некога можел ли е да се ожени за баба си, 
а? Виде ли сега, какви въпросе и въпросчета си имаме 
ние.
Наще царе, Иван Асен примерно, са поддържале 30 го-

дини мир сос съседите, щото се бил оженил за щерката 
на комшийскиа цар. Сега като стана въпрос за дженда-
ро, малко ми се види като джандарино, ама карай, стана 
една работа, като да е 30 години война. Абе, нема ли 
некой Юрод, да го земе джендаро, да са оженат там, та 
белким мирясат. Щото, да ти кажем, сички за това при-
казват и сички знаат. Управниците казват, полезно е да 
си джендър, ама си стискат кълките, народот вика – не! 
И, като си писал в историята, некога е имало умни ца-

реве, та държавата ни е станала голема - на неколко мо-
рета и плажове е била. А сега уж царуват, ама си гледат 
само нихните плажове, а не  да дадат на народа нещо. 
Ей, човек, побъркали сме се вече. 
Заран станеш - Бай Онзи, вечер се прибереш от работа 

– Кака Онази. Мани другото, ами откъде пари да сме-
ниш гащи с рокля и как да влезнеш у кръчмата, като не 
знаеш кой и какво те чека там!  Значи секи да си носи 
дреи – за Бай и за Кака, наспоред какво кажат по теле-
визора. Щото те могат и календар да направат. На четни 
дати – Бай, на нечетни – Кака, а може и през година да 
го направат, та белким не арчим толкова пари за черви-
ло и долни бикини.
Он Баджанако вика: Баджанак, оти не земем да се оже-

ним ние с тебе двамата, отиваме си и на маса, и под 
маса. Без това жените се ни гонат. Та белким това ни е 
кяра от тия джендър работи, дето идат наспроти назе. 
Щото човек свиква, с каквото му доде у живото. Па на-
шио от соца мина в демокрацията, ама барем си свобо-
ден, да си избираш за кой ше са ожениш, баджанак ли 
ша е, комшия ли, па жената и она, че си избере некой, 
па после, знам ли какво , че изтвори демокрацията и 
нейните учени ора. Та, г-н Хилендарски, по онова вре-
ме сичко е било ясно, а сега не знаеш мъж ли те пишат, 
жена ли или Юрод, ама и с Юродо се свиква, нали така.
Ти в историята не си го писал, ама ние си го знаем, че 

южните съседи некога, преди тебе, де, имале в армията 
си табиет да си имат мъжки любовници, та да не забра-
ват мъжкио си занаят, понеже имале дълги походи. Та 
това било прието тогава. Това ма кара да та питам, да не 
би да имаш предвид, че Юродот е византиец – от онези, 
дето са били любовници? Ти че кажеш.
Нарекъл си книгата „История славюнобългарская“. 

Добре, ама пак ти кажем, лесно ти е било. Сега как да 
я кръстим „История славяноджендърская“, „История 
джендарско българская“, „История бългораджендър-
ская“ или „Джендърско-балкански приключения“, или 
некаква там друга и яз не можем вече да се сетим, чо-
век!
Сега си го мисла, понеже ти за тия работи нищо не си 

казал в твоята история, затова , както ти бех писал в 
предното писмо, май си малко съмнителен, за джендъ-
рите-джандаро-специалисти по историята. 
И целата работа е, че тая конвенция е Истанбулска. Се-

щаш ли се? Ни на византийци, ни на българе, ами на 
турците, дето най-последни са дошле на Босфоро. Е, ти 
за тия работи писал ли си нещо? Не че ти дирим кусури 
на историята, не, ама видиш ли, човек, тя требе да се 
допълва и нашите управници секи ден я допълват. Яз се 
опитвам да я дописвам. Ама ти идеш от Хилендар, та ти 
викат Хилендарски, ама яз как да се кажем? Бай Онзи 
Джендарски, май тека ше стане, ама да видим какво че 
кажат от ЕС-а, оти они знаат, они кръщават, они съдат. 
Айде до после, па прощавай, ако има нещо.
Бай Онзи
Материалът е публикуван в електронното издание 

:http://analizi.bg/.
Авторът, който е родом от Мездра, ни го изпрати 

специално за в. „Мездра XXI век“

Трето и последно (засега) 
писмо до отеца Паисий Изгряващ талант

Елизабет Виталиева е на 
8 години и учи в СУ „Иван 
Вазов“ с класен ръководител 
Венета Чобова. От 4-годишна 
пее и мечтае да е звезда със 

собствен албум и да покорява 
големите сцени. Нейн худо-
жествен ръководител е Анета 
Петкова. Елизабет е солистка 
на ВГ „Детски свят – мини“. 

Тя се е явявала на много на-
ционални и международни 
конкурси и фестивали. Има 
множество призове. В детско-
то шоу „Кой е по по най“ на 4 
години грабва приза за артис-
тичност, а на 5 става принце-
са на България „Супер Гранд 
При“. Има множество завою-
вани медали, купи, статуетки, 
грамоти. Казва, че музиката 
е нейният живот и няма да 
спре да пее. Родителите и 
Миглена и Пламен Ценови се 
запознават с продуцента на 
ТВ С-Мюзик Димо Филипов, 
който много я хареса и пока-
ни за авторска песен. Песен-
та се казва „Родена съм под 
щастлива звезда“. Песента е 
написана специална за нея и 
е придружена с видеоклип, 
заснет в град Вършец в спа 
хотел „Ата“. Видеото е каче-
но на 10 август в „Ютуб“ и 
„Ви-бокс“ и доста се харесва 
на почитателите. Елизабет 
има псевдоним – Виталия и 
официална страница във ФБ 
„Виталия – Официал“. В на-
чалото на септември записа 
своя любима народна песен, 
а до края на годината пред-
вижда да запише още автор-
ски песни.

Първа книга

С душа на поет

„Самодивка“ е първата кни-
га, която издава Цветинка 
Стоянова. Детската поетеса 
е старши специалист „Соци-
ални услуги и деловодство“ 
в Общинския център за со-
циални услуги и дейности – 
Мездра, работа, която я сре-
ща с много деца от социално 
слаби семейства. Тези деца 
и на първо място двамата й 
синове са вдъхновението за 
написването на „Самодивка“. 
На 39 години, омъжена с две 
деца, магистър „Стопанско 
управление“, Цветинка от-
казва да се раздели с детство-

то и търси начини и форми 
да бъде както заобиколена 
от деца, така и да им бъде в 
помощ. 
Така интересите й я срещат 

с Фонд „Мисия“, с който ра-
боти вече четвърта година и 
има съвместни проекти, пре-
димно с децата от социалната 
трапезария на ОЦСУД.
 „Самодивка“ също е съв-

местен проект с  художникa 
илюстратор Стела Цветкова 
и ще се разпространява пре-
димно в София от компания 
„Вижън“ и фонд „Мисия“.  
Премиерата в Мездра е бла-
готворителна и е насоче-
на към децата от социално 
слаби семейства, ползващи 
услугата „Топъл обяд“. Със 
събраните средства ще им 
бъдат подсигурени тетрадки 

и други пособия за училище. 
С покупката на всяка книжка 
дарителят получава и грив-
ничка на благотворителния 
фонд „Мисия“.
Представянето на книга-

та бе в библиотеката на НЧ 
„Просвета- 1925“, а гостите 
бяха посрещани със сангрия, 
поднесена им от „самодиви в 
бели премени“.
Цветинка Стоянова благо-

дари на всички присъстващи 
за емоцията, съпътстваща 
събитието, на чаровните „са-
модивки“ – за приказната ат-
мосфера.
Ден по-късно авторката 

представи „Самодивка“ и на 
редовно заседание на Общин-
ски съвет – Мездра, където 
получи цветя от кмета инж. 
Генади Събков.

Почетен гражданин
За големия си принос в 

развитието на историче-
ската наука проф. Петър 
Петров бе удостоен със 
званието „Почетен граж-
данин на Община Мездра“ 
с Решение на Общински 
съвет № 567/ 29.07.2018 г.
Петър Петров е роден на 

31 юли 1924 г. в с. Вър-
бешница. През 1949 г. за-
вършва „История“ в СУ 
„Климент Охридски“, през 
1952- редовна аспиранту-
ра. 37 години е преподава-
тел в СУ, където става про-
фесор на историческите 
науки. Автор на множество 
научни трудове и книги.

Ребърково

Забавни рисунки

Родители и деца придадоха нов, по-свеж вид на детските спортни съо-
ръжения в с. Ребърково. Ентусиастите закупили боя и променили всички 
съоръжения, намиращи се на детската площадка зад спирката в центъра на 
селото. Те споделиха, че редовно се грижат за мястото, защото там се заба-
вляват техните деца и искат да се чувстват по-комфортно. Също се надяват 
хората да уважат техния труд и да запазят мястото в този вид и занапред.


