МЕЗДРА, 4 - 18 ОКТОМВРИ 2018 г.
„Малки местни инициативи“

Стартира изпълнението
на проекти

Започва изпълнението на одобрените седем проектни предложения по Общинска програма „Малки местни инициативи“ за 2018 г.
В изпълнение на тези решения и въз основа на приетите условия, ред и критерии за кандидатстване по програмата, седемте проектни предложения ще
получат финансиране от община Мездра.
По проект „Ремонт на съществуващата спортна площадка, зона за отдих и
беседка“ в Царевец ще бъдат инвестирани 4 682, 56 лв.
Предложението „Създаване на зона за отдих и игри на открито“ в Дърманци
ще бъде финансирано с 4 997,82 лв.
3 340 лева ще бъдат вложени в проект „Мерки за енергийна ефективност на
салона за тържества и стаята на кмета“ в Крета.
Проектът „Видеонаблюдение в с. Върбешница“ ще бъде изграден чрез 3
513,60 лв. финансиране от Общината.
В Зверино ще бъде изпълнен проект „Подобряване на крайречната зона, в
която да се възроди традицията „Mъжко богоявленско хоро“, извиващо се в
ледените води на р. Златица на Йордановден. За него са заделени 4 950 лева.
Върбешница ще се отчете с още един проект - „Кът за отдих в центъра на
селото“. Сумата за изпълнението му възлиза на 2 990 лв.
Проект „Обновени библиотека и читалищен дом“ в Брусен ще бъде реализиран с 4 401, 50 лв. общинска подкрепа.
Тази година от бюджета на Общината за изпълнение на Общинска програма
„Малки местни инициативи“ ще бъдат изразходвани общо 28 875, 48 лева.

ЦЕНА: 0,40 ЛВ.

БРОЙ 18 (437), ГОДИНА XVII

Независимостта

Цар Фердинанд
провъзгласи Манифеста

В Общината -

Европейски ден
без автомобили

Европейският ден без автомобили – 22 септември, бе отбелязан с
велопоход и състезание по майсторско управление на велосипед.
Старт за велопохода бе даден в 9:30 ч. от паркинга на хотел „Родина“.
Колоната бе ескортирана от полицейски автомобили на Районно
управление на МВР - Мездра. В с. Долна Кремена участниците
направиха почивка и присъстваха на тържеството за празника на
селото.
Над 150 участници стартираха тази година. В 11:00 часа започна
състезанието по майсторско управление на велосипед, в което се
включиха над 100 деца, разделени в 3 възрастови групи- ученици
I-II - клас момичета и момчета, ученици III-IV клас - момчета и
момичета и ученици V-VII клас - момичета и момчета.
Кметът на Общината инж. Генади Събков връчи грамоти и медали на победителите в състезанието.
При най-младите момичета първа се нареди Йоана Славкова, втора остана Деница Ценова, а трета - Борислава Красимирова. При
момчетата най-добър през препятствията се оказа Мартин Цолов,
втори се класира Преслав Кръстев, а трети - Ивайло Димитров.
При момичетата III-IV клас първа се класира Цвети Павлова, втора се нареди Михаела Сирашка, а трета –Кристина Бойчева. При
момчетата от същата възрастова група най-добър бе Християн
Цоцовски, втори се класира Виктор Къцев, а трети остана Тома
Миланов
на стр. 3

С възстановка на историческите събития от 1908 година на 22
септември бе отбелязан Денят
на Независимостта в Мездра
- княз Фердинанд I Български,
придружен от двама министри,
пристигна с файтон в центъра
на града. Пред събралото се
множество князът провъзгласи
Манифеста към българския народ за обявяване на независимостта на България.
Преди това под звуците на
националния химн тържествено бяха вдигнати знамената на

България, Европейския съюз
и Мездра. В словото си кметът на Общината инж. Генади
Събков заяви, че обявяването
на Независимо Царство България е дръзко нарушение на
Берлинския договор, но един
от най-успешните политически и дипломатически актове в
българската история. „Нека се
гордеем, че сме българи – наследници на славни традиции
и на хилядолетна държава. И
нека помним заветите на предците си – да браним свободата

и независимостта на обичаната
ни България!“, завърши словото си инж. Събков.
Историческите свидетелства
са запечатили бурната спонтанна радост на присъстващите и
веселието, с което е приключило това събитие преди 110 години. Средношколската група
към представителен танцов ансамбъл „Мездра“ успешно пресъздаде народното тържество,
като финал на програмата.
Независимостта на България е
факт благодарение на благо-

Бъдещето на Северозапада

Надежда

Празник на духа

Полиция и училище

Със съвместна акция

В съвместна операция „Европейски ден без загинали на
пътя“ се включиха Районното
управление на полицията и
ученици от ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“.
Децата „затвориха изцяло“
ключовото кръстовище между
улиците „Александър Стамболийски“ и „Янко Сакъзов“
в града и раздаваха информационни брошури за превенция.
Акцията се провежда за трета
поредна година по инициати-

ва на Европейската мрежа на
службите на пътна полиция
– ТИСПОЛ, в рамките на Европейската седмица на мобилността сред страните-членки
на мрежата и нейните партньори. Целта е в този ден да няма
загинали при пътни инциденти.
В Информационния център
на Общинска администрация
се раздават брошури, съдържащи основните насоки за безопасност на движението.
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приятните условия на политическия хоризонт в Европа по
онова време. Тя е провъзгласена на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 година в
старопрестолния град Търново. С този акт българската държава отхвърля политическата
и финансовата си зависимост
от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски
държави с Берлинския договор тридесет години по-рано,
а българският княз приема титлата цар.

Кмет и евродепутат с общи виждания
Кметът на Общината инж. Генади
Събков бе специален гост на откритата приемна на евродепутата от
групата на Европейските консерватори и реформисти Ангел Джамбазки в Мездра.
Инж. Събков отправи редица питания от името на гражданството

на Общината по стратегически
теми от всекидневието на жителите
– бъдещето на Северозападна България през погледа на Европа, възможността Мездра да кандидатства
в Брюксел с проекти по отварящи
се директни програми и ролята на
Северозапада в транспортния кори-

дор между Европа и Близкия изток.
Кметът и евродепутатът намериха общ език по темите за централизацията на държавната власт,
обезсилването на общините и техните инвестиционни програми, намерения, миграционната политикча
и социалното включване.

На най-красивия християнски празник - на Вярата, Надеждата и Любовта
голямото семейство на инвалидите
от Общината на 17-ти септември посрещна заедно и отпразнува своя 26-ти
рожден ден. През 1993 г. делегати от
Общината на общинско събрание кръщават учредената година по-рано своя
организация с най-оптимистичното
име „Надежда“. Днес организацията
наброява над 300 души и празнува с
вяра и надежда за здраве и добруване
поредния си рожден ден. С емоционално слово, заредено с много загриженост и любов, инвалидите бяха поздравени от председателя на Областната и
общинска организация на инвалидите
Камелия Петкова. „Във времена, когато се борим за физическо и духовно
оцеляване, когато не можем да предначертаем бъдещето си, а утрешният ден
изглежда твърде несигурен, се нуждаем от голяма доза НАДЕЖДА!“
на стр. 2
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Динамика
Старо село

Учредиха
пенсионерски клуб

Пенсионерски клуб „Детелина“ бе учреден в мездренското
село Старо село на 18 септември. 25 са членовете, които ще
имат вече къде да се събират в
добри и лоши дни. Новият клуб
се помещава в бившето училище и бе осветен от отец Цветан
от Струпешкия манастир. Възрастните хора получиха от Общината музикална уредба, кафе
машина, диспенсър за вода,
шах, табла и карти за игра.
Гости на откриването бяха
кметът инж. Генади Събков и
директорът на Комплекса за
социални услуги и дейности
Наталия Христова.
След приключване на официалната част местните пенсионери обсъдиха с кмета на Общината важни въпроси от местно и
общинско значение.
Инж. Събков пое ангажименти
за изграждане на изкуствени
препятствия на главната улица
в селото, подкастряне на дървета, монтаж на пейки. Опасните
участъци от пътя до Старо село
в района на с. Брусен също ще
бъдат ремонтирани до края на
настоящата година.
Темата за здравеопазването
и обслужването в общинската
болница предизвика особен интерес и загриженост у всички.

Празник на духа
от стр. 1
Тя пожела на присъстващите да
са все така борбени и с несломим
дух. Завърши с думи на Недялко
Йорданов: „Макар да е жилаво
злото, човекът все пак побеждава
с доброто“.
Кметът на Общината инж. Генади Събков уважи с присъствието си празника. Пожела здраве,
добро настроение и усмивки да
грейнат на лицата на всички. От
името на Общината поднесе подаръци – чаши за чай, с думите:
„Силата е във вас. Да се погледнем добронамерено…Любовта
е в основата на живота. Да се обичаме, да вярваме един в друг“.
Празникът беше наситен с много
музика и настроение. Заредени
със заразителен ентусиазъм и
жизнелюбие, пременени с найкрасивите си дрехи, грейнали
с най-лъчезарните си усмивки,
хората от третата възраст превърнаха този дълго чакан от тях ден в
истински празник на добронамереността и веселието.

Обява
Продавам къща на два етажа и стопанска постройка
(груб строеж) в с. Долна
Кремена, под боровата гора,
до спирката. Цена по-споразумение. Тел. 0899159419

Частна обява
Продавам шевна крачна машина, произведена в Русия,
добре запазена. Цена 50 лв.
За контакт:
0897830395
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Читалище „Пробуда – 1928“

Честваха
юбилей
90 – годишнина празнува читалището в с. Върбешница на 22

Долна Кремена

Ден на селoто
По традиция на 22 септември в
Долна Кремена празнуват Деня на
селото. Той беше открит от кмета
Анюта Маньовска, която поздрави
жителите на селото с празника и
им пожела здраве, щастие и много
празнично настроение. Благодари
на спонсорите и Общината, които
са направили възможен днешния
празник, на майстора на грейналата реновирана църква в село. Изказа своята благодарност на жените
от местната женска певческа група
с пожелание все така да носят младежкия дух в сърцата си.
Гости на тържеството бяха кметът
на Общината инж. Генади Събков,
председателят на Общинския съвет Яна Нинова, общински съветници, кметове на населени места
от Общината.
В приветственото си слово към

присъстващите инж. Генади Събков изрази задоволството си от поредната си среща с долнокременчани, с думите:
„На днешния двоен за вас празник
искам да ви поздравя за непокорния дух и за онова, което правите
и в днешно време. В нас винаги
трябва да остава заслуженото самочувствие, че сме потомци на
гордо непокорно племе. Честит
празник и страхотно настроение!“.
Г-жа Яна Нинова пожела: „Да
бъдем достойни наследници на
дедите си, да бъдем единни и дейни. Независимост означава освен
свобода и воля за достоен живот.
Само сплотени и единни можем
да направим държавата си такава,
каквато искаме да бъде“.
На центъра бяха посрещнати и
участниците в традиционния вело-

поход, посветен на Деня на Независимостта. Най-възрастен участник
тази година бе Веселин Петров на
60 години, а най-млад – 6 –годишната Деница Любомирова - първокласничка в училище „ Христо
Ботев“. Селото посрещна и рокери
от клуб „Кан Аспарух 681“, които
почтително застанаха прави и присъстваха на тържеството.
Тържественият концерт беше открит от женска певческа формация
при читалище „Просвета- 1897“
– с. Долна Кремена с художествен
ръководител Кръстьо Стефанов.
Празникът продължи с изпълнение
на деца от Центъра за подкрепа за
личностно развитие – Мездра.
Общата трапеза и кръшните хора,
звучали до късна вечер, отпуснаха
сърцата на празнуващите и направиха деня запомнящ се.

Нашето интервю

Признание за клуб „Анелия“

На завършилото преди дни Световно първенство по художествена
гимнастика, чийто домакин бе София, председателят на Българската
федерация по художествена гимнастика /БФХГ/ Илиана Раева награди
всички членове на комисии към
БФХГ, сред които и Лили Николова.
Председателят на мездренския клуб
„Анелия“ и старши треньор на клуба получи две награди - реплика на
златните медали на Световното първенство и две грамоти.
Новите тенденции в развитието на
художествената гимнастика и признанието за нашите успехи бяха повод да
разговаряме с г-жа Николова.
За какви заслуги Вие и клуб „Анелия“ получихте поредните отличия?
- Първата от грамотите ни е за масовизация на художествената гимнастика.
По време на Световното първенство в
София Илиана Раева пое инициатива
да отличи всички, които имат принос за
развитието на българската художествена гимнастика и достигането й до това
високо ниво, на което е днес. На една
от срещите бяха поканени членовете
на комисиите /помощни органи на федерацията/, в това число и най-младата
комисия по масов спорт. Тази комисия
има за цел масовизация и участие на
клубовете в Световни гимнастриади /
шампионати по масов спорт/.
Разкажете повече за гимнастриадите?
- Това са грандиозни изключително
скъпи форуми. За следващата година
България е подала заявка за участие в
Световния шампионат в Австрия.
Известно ли е вече кои български
клубове ще вземат участие в този
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септември. Жаждата за знание и култура довело местното население до основаването на читалище „Пробуда“ през 1928 година.
В името се съдържа и главната цел - пробуждане на съзнанието на хората в културно-просветно отношение и да дава знания.
Създава се и първата театрална група от любители артисти, сред
които се откроява Георги Андреев, който с природната си дарба е
разсмивал и разплаквал върбешката публика неведнъж.
„Празничният ден е повод да си припомните с гордост натрупаното през годините непреходно просветно и културно богатство,
създадено от вашите предци и от вас самите, за дa бъде скътано
в душите и да възпламенява сърцата на младото поколение. И да
пребъде във времето!“ се казва в поздравителния адрес от кмета
на Общината инж. Генади Събков. Празнуващите бяха зарадвани от изпълненията на детската танцова група при читалище
„Пробуда 1928“, денс клуб „Виктория“ – Враца, средношколския
състав на представителен танцов ансамбъл „Мездра“, местните
млади певици Елизабет Виталиева и Ванеса Богданова.
Гвоздеят на програмата бе концертът на представителен танцов
ансамбъл „Мездра“, съвместно с народния певец Светлин Миланов.

Родова памет

Имената,
с които ни помнят
В навечерието на Деня на Долна Кремена в читалище „Просвета

1897“ селото се проведе поредното мероприятие от подетата от
учителя Марияна Йорданова – родом от Долна Кремена, инициатива „Родова Памет“ съвместно с местното читалищно ръководство.
Темата, с която г-жа Йорданова запозна присъстващите - „Прякорите на долнокременчани“, събуди
мили спомени и затрогна присъстващите на срещата:
„Ще се разходим мислено днес по улиците на Долна Кремена,
ще минем селото къща по къща... и ще оживеят съселяните ни
чрез прякорите си. Хората се помнят с делата и с децата си, но
дълготрайно остават в паметта на поколенията и с прякорите си.
Народът ни има уникалната способност максимално точно и ясно
да назовава света около себе си и поуките от житейските ситуации.
За нас днес остава да помним казаното и да се дивим на неговата
образност и неповторимост“.
В направеното проучване са отразени 186 прякора, групирани по
общ типичен признак в 11 обособени групи: идващи от имена на
животни и растения / Бобъра, Бръмбарчето, Гулежа, Котака/; според упражнявана професия /Даскала, Сортовия, Пикасото/; по характерна черта на характера и поведението / Раванете, Дивия, Тръня/; идващи от имена на предмети / Грамофончето, Баса, Гилзата/;
на база външен характерен белег / Черния, Чипия, Мустака/ и др.
Тази поредна инициатива ще бъде последвана от подобни проучвания, свързани със словесния местен фолклор / пословици и
поговорки, клетви и благопожелания, устойчиви словосъчетания,
особености на местния диалект/. Направените изследвания ще се
използват в краеведските четения и ще останат част от културноисторическото наследство на с. Долна Кремена.

Култура на поведението ни
форум?
- Четири водещи клуба по гимнастика в страната са определени да вземат
участие, един от тях е нашият спортен
клуб. Регламентът за участие изисква
най-малко 15 състезателки и игра минимум 10 минути.
Готов ли е клубът за достойно представяне на Световния шампионат
по масов спорт?
- Доказателство за готовността на
клуба е втората грамота, която е признание за приноса ни за развитието на
световния и българския спорт, за постиженията на клуба, на президента и
на треньорите.
Има ли нещо ново в работата, което Ви кара да се гордеете и което ще
доведе до поредния висок връх в
спортните постижения?
-От четири години в клуба правим съчетания по двойки и тройки. Слушайки весдесъщата Ирина Винер /дългогодишен треньор на руския национален
отбор и президент на руската федерация по художествена гимнастика/ и
предложението й за такива съчетания
в бъдеще, знам, че това не е изненада

за нас – ние вече го правим. Убедена
съм, че не трябва да чакаме, а да сме
готови с елитни състезателки. Отново
сме пионери в това отношение. Това
също е гордост за мен като президент
на клуб – новатор.
Кои са новите тенденции в художествената гимнастика и как се
вписват в работата Ви?
-Когато нещата се повтарят, те омръзват. Да се търси нещо ново, което да
грабне състезателките и да ги мотивира не вече със своята трудност, а с
атрактивността си – това е нашата цел.
Световната художествена гимнастика
също търси новото, различното – да
се набляга на артистичността, съчетанието да е примамливо като приказка.
Големите звезди вече го постигат.
Какво още е нужно, за да се изправи
публиката на крака?
-Нужно е и кокетничене с публиката,
за която играеш, за да я предизвикаш
да дойде утре пак. Всеки спорт се играе заради публиката и общественото
признание.
Интервюто взе: Марияна Йорданова

При пътуване
Било с влак, автобус или друго превозно средство, малките пътници/ децата/ създават много грижи и безпокоят другите пътници.
Възрастните трябва да проявяват максимум търпение. На свой ред
родителите трябва да следят децата да не пречат на пътниците.
На път хората лесно се запознават, завързват разговор. Тактичният човек не е нахален. Ако събеседникът започва да уморява,
най-добрият начин да се прекъсне разговорът, е да се задълбочим
в книгата или вестника.
С познати по пътя не се засягат лични теми и не се обсъжда животът на близки или общи познати. Като стигнем до крайната си
спирка, възпитано е да пожелаем приятно пътуване на продължаващите пътя си.
От вагона /автобуса/ мъжът излиза пръв, за да помогне на жена
или на възрастен човек.

Прочетено в старите мездренски вестници

„Казано през седмицата
Ген. Цветко Анев: Аз бях делегат на извънредния партиен конгрес. Бях избран от комунистите от Мездренската партийна организация и затова считам за свой дълг да се отчета пред тях:
За съжаление до конгреса бяха се добрали и много делегати, работили и активно сътрудничили на Тодор Живков. Кризата, в която
се намира нашата страна, е тежка. След 33 години тоталитарен режим не можеше да се очаква друго. Комунистическата партия като
цяло не бива да се вини, защото не бяха малко честните комунисти,
които се бориха с бездушната бюрократична машина още в нейния
зародиш. Сега поемаме по пътя на обновлението и връщане назад
не може да има. Днес повече от всякога ни е нужно единство.“
В. „Искърска комуна“, бр. 9/2 март 1990 г.

http://facebook.com/mezdra

Времена
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Европейски ден Свидетелство за безсмъртие
без автомобили
Памет

от стр. 1
Класиране при девойките V-VII
клас:
1 място – Мария Цекова, 2 място
– Преслава Генова, 3 място – Рая
Миланова.
При юношите V-VII клас класирането бе следното:

1 място – Димо Иванов, 2 място – Мартин Иванов, 3 място –
Кристиян Иванов.
Велосипеди, топки, раници, ученически пособия и други материални награди бяха раздадени от
кмета инж. Събков в томболата за
големите награди на Общината.

Големите награди бяха 2 велосипеда, които дариха техните нови
притежатели Йоана Славкова и
Даниел Иванов с много красиви
емоции.
Мероприятието се организира
от Общината и се провежда за 16
–та поредна година.

Завършен проект

Енергийно обновяване на детски градини и училища в град
Мездра по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Приключи проект BG16RFOP0012.001-0180-C02 „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната
инфраструктура в град Мездра“, по
който бяха обновени сградите на три
училища и две детски градини: ДГ
„Мир“, ДГ „Слънчице“, ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, СУ „Иван Вазов“
и ОУ „Христо Ботев“.
По проекта е поставена топлоизолация, подменени са отоплителни
инсталации и осветителни тела, внедрени са възобновяеми енергийни
източници - соларни системи за битова гореща вода. В резултат на това
значително се намаляват разходите
за електрическа и топлинна енергия
и се повишава качеството на работната среда на децата, учениците и
работещите в тези детски градини и

училища.
Изпълнени са и редица съпътстващи дейности като подготвяне
и съгласуване на инвестиционните
проекти на обектите, извършени са
оценка за съответствие на инвестиционните проекти и строителен надзор, въвеждане на обектите в експлоатация, одит на проекта.
Общата стойност на проекта е 970
692,71 лв., от които 814 644,01 лв.
европейско финансиране чрез ЕФРР
и 143 760,70 лв. национално съфинансиране.
Средствата са осигурени по договор
за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001-0180-C02, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните
райони” на ОП „Региони в растеж”

2014-2020 г., съфинансирана от ЕС
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Изпълнението на проекта има безспорни социални, икономически и
екологични ползи за Община Мездра. В резултат на неговото изпълнение е обновена образователната
инфраструктура, като е подобрен
класът на енергийна ефективност на
пет сгради на училища и детски градини. Брутният годишен разход на
енергия ще се намали с 551 671 КWh,
а емисиите на въглероден диоксид - с
123,98 тона годишно.
Още през тази учебна година над
1400 деца и ученици, както и техните учители, ще учат и работят при
по-комфортни условия в обновените
сгради.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0180-C02 „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра“ , който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РР 2014-2020 г.

На 26 септември т. г. в заседателната зала на Общинска
администрация – Мездра се
проведе пресконференция за отчитане на резултатите по проект
BG16RFOP001-2.001-0180-С02
„Енергийно-спестовни мерки в
сгради на образователната инфраструктура в град Мездра“,
който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж”
2014–2020, съфинансирана от

Прессъобщение

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
На събитието бяха представени резултатите от изпълнението
на проекта пред присъстващите
експерти от ОИЦ – Враца, журналисти, директори на училища
и детски градини, граждани.
Кметът на Oбщината инж. Генади Събков подчерта изключителната обществена значимост
на проекта. Неговото изпълнение
позволява да се постигне устой-

чиво намаляване на разходите за
материална издръжка на учебните заведения, да се увеличи
тяхната финансова стабилност,
както и възможностите за инвестиране на финансови средства
в повишаване на качеството на
образование.
Средногодишно над 1 400 деца и
ученици, както и педагогически и
непедагогически персонал, ще се
учат и работят при по-комфортни
условия в обновените сгради.

Иван Братинов
Никола Марков – Колката е роден
на 12 октомври 1923 г. в с. Люти
брод. Тук израства и завършва с отличие основно образование.
Пети и шести клас учи в гимназията в Мездра. В работилницата
на Геровите създава ремсова организация, организира марксически кръжок, литературни четения,
участие в Ботевите тържества на
Околчица и Рашов дол, спортни
игри и излети. Ремсовата организация укрепва и се масовизира. Тук
сътворява и реферат за кооперативното движение в който пише: „Отрудените хора започват да събират
оскъдните си средства и създадоха
кооперацията, за да се борят чрез
нея срещу експлоатацията и гаврата с човека.“
През учебната 1942/43 г. Колката е
в VIII клас във Враца. През есента
се среща ремсовия и партиен деец
Крум Беличовски (Бачо Киро) – политкомисар на III-та чета от партизанския отряд „Гаврил Генов“. По
негово указание създава бойни групи в гимназията, сплотява РМСовата организация, събира дрехи,
обувки и хранителни продукти,
взривни материали и оръжие за
партизаните, пише и разпространява позиви.
Фатален за Колката се оказва случаят с пистолета на бранника Петър
Пелов, който той изземва, преоблечен като таен полицейски агент. Въпреки че бяга, Пелов го разпознава.
На 12 февруари 1943 г. в класната

стая на VIII „В“ Колката е арестуван. На изходната портичка на
двора на гимназията той вади пистолета и стреля в агента, след което
побягва. Конни и пеши полицаи
започват преследване. Той преминава железопътната линия. Насочва
се към гробищата и заляга до стария черен път. Преследващите го
обграждат. Завързва се престрелка.
Колката се прицелва в приближаващия конен полицай и... пистолетът
засича. Докато бърка в джоба за
другия пистолет и го зарежда, полицаят притичва и го удря с приклад
в главата. Затиска го, докато дойдат
още полицаи, които го завързват и
закарват в обществената безопасност. Тук униформени и цивилни
се надпреварват да излеят злобата и
безсилието си върху младото му и
кораво тяло.
Плевенският военно-полеви съд
го осъжда на смърт чрез обесване...
Навръх рождения му ден – на 12
октомври 1943 г., надзирателите
затискат устата му с мръсен парцал и го извеждат на двора, където
зловещо стърчи бесилката. Тук са
прокурорът, директорът на затвора, секретарят на съда, съдебният
лекар, главният надзирател. Прочитат присъдата. От затвора се носят
викове, тропот на налъми, писъци.
Прокурорът бърза.
- Осъденият, имаш ли последно
желание?
- Да пия чаша вода - казва Колката
и я изпива жадно - Може ли още
една чаша?

Обучение по собствен малък бизнес
Регионалното сдружение на
малкия и среден бизнес-Враца /
РСМСБ/ започва през октомври
изпълнението на проект „Програма
BASE - моят бизнес е моето бъдеще“, подкрепен от Фондация „Америка за България“.
Проектът кореспондира с нуждата
от създаване на предприемаческа
култура, умения и практически знания към представителите на целевата група: пълнолетни активни
граждани предимно от Северозападния район, които имат желание
да започнат свой малък бизнес.
Със съдействието на Община Мездра, организаторите представиха
проекта на 27 септември. Срещата
се проведе в голямата заседателна зала на Общината.
Предприемачеството у нас се
явява идея, желание, старание,
но без материални и финансови
средства, често пъти бързо се
ражда и още по-бързо умира. Така
много инициативи, предприемани
от хора, фирми и организации в
България, не са дали положител-

ни резултати, а и много от тях са
пропаднали. Тази картина е още
по-вярна за Северозападния район на България, който е и най-бедният район на Европейския съюз.
Именно в тази връзка с настоящия
проект се търси прилагането на
модел, който да открие възможности за успешно стартиране на
собствен малък бизнес от страна
на участниците като практически
резултат от проведеното обучение
по предприемачество.
РСМСБ -Враца е работодателска
организация, чийто членове са
самонаети лица, микро- и малки
предприятия, опериращи на територията на област Враца и Северозападния район на планиране.
В своето развитие организацията е
натрупала ценен опит в обучението на стартиращи предприемачи,
най-вече благодарение на споделените казуси и научени уроци от
фирмите-членки, но и благодарение на ресурсите, до които има
достъп като колективен член на
Националното сдружение на мал-

кия и среден бизнес.
РСМСБ-Враца предлага възможност на стартиращите предпремачи да преминат през структурирана
система от обучения, да получат
персонални съвети от професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса.
Успешният модел обхваща курс
от 12 обучителни лекции, показващи практически пътя от идеята
за бизнес до реализацията на успешна услуга или продукт. Обучителната програма е интерактивна,
включваща ментори от реалния
бизнес. В края на обучението найдобрите 5 бизнес идеи ще получат и парични награди, които ще
подпомогнат успешния им старт и
развитие.
Приканваме всички заинтересовани да се включат в безплатната обучителна програма.
Координатор по проекта е магистър инж. Димитър Симеонов
За контакти:
rasmb.vratsa@gтmail.com, +359
888 741954

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 център за начална подготовка - Плевен

• Обявен е конкурс за 4 вакантни
длъжности в Централния артилерийски изпитателен полигон
(в.ф.26940-Стара Загора) за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни
или висши училища в страната и
в чужбина.
• Обявен е конкурс за 110 вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на во-

енна служба на лица, завършили
граждански средни или висши
училища в страната и в чужбина.
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 /ст. 308/ или на тел. 0910 /
9 23 56; 09123 23 10; 0910/5 57 18;
092/62 40 44; 09117/2211;

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра
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Отказват му.
- Имаш право на последна дума –
мълви прокурорът.
- Да живее социализмът! - извиква с все сила Колката и погледът
му се взира на изток, там, откъдето светът очаква своето спасение.
...Сред народа ни има поверие,
че, когато изгори звезда, е умрял човек. В този час на небосклона на България изгрява нова
звезда – чиста и светла. И то в
истинския рожден ден на Никола Марков – Колката, съгласно
свидетелството му за безсмъртие.
За да бъде изпълнена присъдата,
е променен Законът за защита
на държавата (ЗЗД), в който пълнолетието се установява от 21
години на 20 години.
Честването на 95 години от рождението и 75 години от обесването
на героя Никола Марков – Колката ще се състои от 10 часа на 13
октомври (събота) пред родната
му къща-музей в с. Люти брод.
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Измерения

Време за оцеляване
Кирил Радовенски
В брой 11 на вестника в откровението „Избледнели слънчеви квадрати“ описах съдбата на двама остарели самотни
мъже. Тъжна история… Дописвайки техния „частен случай“, си помислих, че той не е единствен. В безвремието,
в което живеем, усмивките отдавна изчезнаха от лицата на
много хора. Погледнете на улицата – рядко ще видите весел
човек. Налегнаха ни грижите за оцеляване. Всеки се спасява, както може. Това „спасение“ често опира до кофичката
кисело мляко, до къшея хляб и задължително до аптеката
за лекарства.
Според статистиката над един милион и шестстотин хиляди българи и българки живеят под прага на бедността.
От тях 1.5 милиона са пенсионери, а прагът на бедността,
сочат официалните изследвания, е 351.08 лв. Това означава,
че тези хора едва свързват двата края. Как го правят, сами
си знаят…Не го знаят или не искат да го знаят само управляващите. Те говорят за всичко друго, не и за този милион
и половина нещастници. Говорят за стабилност, за икономическо развитие , за някакво, само на тях известно повишение на жизнения стандарт, но действителността е друга.
България е най бедната страна в Евросъюза и така ще бъде
докато ни лъжат с кухи, наизустени фрази. Господата сигурно живеят добре, защото са на върха на стълбичката, а
оттам воплите и стенанията на народа не се чуват. Оттам
те ни учат как да садим картофи и как да продадем единствените си златни пръстени, оттам те сипят щедрите си
обещания за светло бъдеще. Чудя се как не им омръзна да
лъжат! Съвест нямат ли? Нямат ли край себе си възрастни
родители, та поне от тях да чуят истината. А тя е печална….
Цените на всички стоки и услуги растат нагоре, животът
ден след ден става все по-скъп. Доходите обаче не помръдват или, ако помръднат, в никой случай не могат да догонят
инфлацията. Да не говорим за пенсиите… Ще ви дам само
едни пример. Преди осем години в Румъния пенсиите са
били с 20 % по-ниски от нашите. Сега техните са с 50% повисоки. Или за осем години повишението е 70 %. При нас
за същото време това едва достига десетина процента…Ето
ви още един пример. В Македония пенсиите са два пъти повисоки от нашите и само за сравнение – бензинът е 1.50 лв.
за литър, при нас е 2.30-2.60 лв. Македония не е член на
Европейския съюз, а нас какво ни грее като сме членове!
Примери могат да се дадат много за огромните разлики в
стандартите и тях господа управляващите много добре ги
знаят, само дето не искат да ги споменават. По-лесно и приятно е да прелиташ до Брюксел, да мляскаш по бузите ту
тоя, ту оня, да те потупват по гърба и да се мислиш за велик.
А всъщност си един послушен Пинокио, чиято последна
грижа е благосъстоянието на собствения ти народ.
Такава ни е участта. Но си мисля и друго. Сигурно си я
заслужаваме. По-търпелив, апатичен и безропотен народ
едва ли има по света. Затова все по-често си задавам въпроса дали пък онзи млад професор не е прав за дебилите?
И се питам: ще ни стигнат ли силите и докога ще продължаваме да тъгуваме за избледнелите слънчеви квадрати на
онова минало време?
П. П. И докато дописвах последните редове, чух новината: от 1 юли догодина правителството смята да индексира пенсиите за старост и прослужено време със
зашеметяващите 5,7%. Представяте ли си? Ами това
си е с цели 5 лв. и 70 ст. на 100 лв. увеличение! Ех, какъв
живот ни чака! Да живее светлото бъдеще на българските пенсионери... (ако устискат).

14 октомври

Петковден

Празнуват:
Петко, Петка, Параскева и
Пенка.
С деня на света Петка Търновска се отбелязва завършека на лятото и началото
на зимата. Той е символичен
край на стопанската година,
вече всичко от полето трябва
да е прибрано, а стопаните
да започнат да се разплащат
с наетите за летния сезон
работници. На Петковден
става и заплождането на до-

машните животни, известно
като „мърлене“ или „овча
сватба“ Докато трае заплождането, жените не подхващат никаква работа, за да се
роди читав и пъргав добитък. Старите хора казват, че
от Петковден до Димитровден има едно мъничко лято.
Произход:
Петка съкр. на Параскева - от старогръцкото
paraskeue - „подготовка за
празник“.
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В рубриката „Децата на Община
Мездра“ вестникът продължава
да
публикува
снимки на
деца до 10-годишна възраст.
Очакваме вашите
снимки на адреса
на редакцията.

Богдан на 5 години.
Риск и отговорност

Свободата като
състояние на духа

Марияна Йорданова
Свободата и независимостта са
вродени човешки права в либералната философия на Новото
време. Според британския философ Джон Лок „човек се ражда,
имайки право на пълна свобода“.
Човек се ражда свободен, но абсолютна свобода и независимост
няма. През многото хилядолетия
на съществуването си човечеството е жадувало за свобода, стремяло се е към свобода, борило се е за
свобода и независимост. И скъпо
е заплащало за всеки опит да ги
добие. Колко реки от кръв, бури от
стенания е произвел този страхотен устрем, този порив да се разчупят наложените от другите окови.
И въпреки толкова скъпи жертви и
напразни усилия човечеството не
се е примирявало със съдбата на
роба и е търсело свобода: „Никаква божа и човешка воля не може да
ти отнеме правото да се браниш,
щом си нападнат…Раните, получени в сражение, носят чест на
човека /Сервантес/.
Свободата е правото да живееш
сред себеподобни, без да им пречиш, без да нарушаваш „територията“ им. Всеки човек е по своему
свободен и независим дотолкова,
колкото му стига смелостта да разчупи наложените му от другите
рамки. Свободата не е форма на

управление, а „състояние на духа“,
затова не може да се подари. Никой
не може да те застави да бъдеш
свободен, а да си готов за свободата си.
Най-голямата привилегия на освободилия се от робството човек е да
се прояви като свободно същество,
достойно за свободата си, борейки
се за своето съвършенство. Свобода спрямо хората, свобода спрямо
мненията, спрямо вещите, свобода спрямо самия себе си. И това
е нашата задача – да ставаме все
по-свободни, колкото повече другите доброволно се обвързват. Все
по-многостранно да разширяваме
интересите си във всички небеса
на духа, колкото склонностите на
другите стават по-еднопосочни,
по-механични.
Ще бъде ли човек независим зависи не само от това, което среща в
живота, но и как реагира на него. За
да е свободен, човек трябва да бъде
разкрепостен, да разруши рамките
на предразсъдъци, суеверия и скрупули. Да умее да воюва за правата
си, да зачита дълга и отговорностите си. Да разчупва бариерите към
познанието, което да го води към
разумни действия. Само знаещият
човек е свободен, самостоятелен и
независим. Той преценява и определя границите на своята свобода,
тъй като съществуването и благо-

получието му зависят от обществото, в което живее. Това общество
може да е неговото семейство,
може да бъде и гражданското общество в държавата. Гражданското
състояние на човека гарантира социалния мир, като цената на това
е готовността на хората не само да
разчупват наложените им от другите стереотипи, но и да се споразумеят в името на оцеляването, на
здравето и на щастието си. Това
могат да го сторят свободни личности, които знаят какво искат и как
да го постигнат. Те имат силата и
волята да воюват за позициите си,
да ги отстояват, но и да приемат
чуждите мнения като нещо нормално и естествено. Свободата е
порив да разчупим даденостите
на дома, времето и обществото в
името на доброволния устрем да
правим добро. Свободата е добрата
воля да вършим онова, което трябва, което сме длъжни.
Свободната и независима личност
е творческата личност, призвана
да съгради един свят на хармония.
Свободата е избор, риск и отговорност: да заявяваме мнението си, да
прекрачваме бариери, да правим
онова, за което мечтаем; да искаме
неща, които не можем да имаме; да
се вслушваме в сърцето си. Да изстрадаме духовната си свобода, за
да я заслужим.

Роден край

Личности и съвременници

Иванка Начева
Има много хора, родени в нашия
град и нашата Община, допринесли с таланта и труда си за духовното и материално обогатяване на
националната ни съкровищница.
Едни от тях ги знаем, други – не.
Затова се опитах да припомня тук
имената на тези, които аз знам, а
вие, драги читатели, ако решите,
допълнете този списък. Той ни е
необходим, както днес, така и за
бъдещите поколения.
Наши земляци са скулпторите
Иван Фунев, Петко Мичев, Георги Тошев, самоукият дърворез-

бар Николай Апостолов (Кольо
Черното), художниците Любомир
Минковски, Димитър Македонски, Павлин Коцев и Николай
Кучков, Васил Тинков – журналист и поет, Георги Апостолов
– журналист и писател, Йохан
Георгиев – един от създателите на
новия градски герб, Христо Каменов (Гелето) – журналист, Цанко
Христов – поет. Марияна Коцева
– оперетна артистка, оперните певици Николинка Данова и Цветана Георгиева, балет-майсторите в
Народната опера Николай Симеонов и Людмил Коцев, артистите

Кирил Георгиев и Вера Ковачева,
режисьорите Боряна Пунчева,
Людмил Кирков и проф. Борислав
Пунчев, героят на социалистическия труд Любен Драганов, проф.
Михаил Мичев, проф. Борис Колев, академик Георги Бранков,
проф. Константин Костов, проф.
Здравко Митовски, проф. Петър
Петров, проф. Кирил Йорданов,
проф. ген. полк. Иван Кинов, състезателката от националния отбор
по художествена гимнастика Мая
Пауновска, волейболната легенда
Мика Георгиева (Гиздето), педагогът к.ф.н. Мария Цоцова-Додова...
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Исторически дати
11 октомври 1925 г. - В
Мездра е основано читалище „Просвета“. На 1 март
1939 г. е направена първата
копка за построяване сградата на читалището – Домпаметник.
13 октомври 1813 г. - Починал Софронии Врачански (поп Стойко Владиславов).
17 октомври 1969 г. - В
Мездра е открита първата Обща художествена
изложба. Участват 66 художници от цялата страна
със 150 творби – 36 живописци, 18 скулптори и 12
графици.
Експозицията
включва платна на Владимир Димитров – Майстора, Стоян Венев, Цено
Тодоров, Борис Колев,
Никола Кожухаров, Боян
Петров и др. Успоредно в
града е учредена трайна
монументална украса, като
една част от скулптурите,
включени в изложбата, са
експонирани на открито:
„Аврора“ на Иван Фунев,
„Плодородие“ на Владимир Цветков и др.
18 октомври 1918 г. - Започва Балканската война.
19 октомври 1944 г. - Българската войска побеждава
немските военни формирования край Страцин.
20 октомври 1981 г. - В
София тържествено е отпразнувана 1300-годишнината от основаването на
Българската държава.
21 октомври 1867 г. - Умира Георги Стойков (Сава)
Раковски.
1885 г. - В Мездра е разкрита първата телеграфопощенска станция с началник Владимир Михайлов.
За учебната 1900 - 1901 г.
- В Мездра е отворено първото училище с пръв учител Коста Иванов.
1904 г. - В Мездра е открит
земемерен участък, а през
1909 г. е утвърден общ регулационен план.
1907 г. - В Мездра се открива полицейски участък
с 1 ст.стражар и 6-ма редови стражари.
Октомври 1914 г. - В Мездра е построено и открито
железопътно депо.
1915 г. - В Мездра се открива Мирово съдилище.

В следващите дни
рожденици са:
Огнян Петров, общински
съветник – на 7 октомври.
Румен Серафимов, бивш
кмет на с. Долна Кремена –
на 7 октомври.
Радко Антонов, обществен възпитател – на 9 октомври.
Инж. Стефан Табаков,
общественик – на 10 октомври.
Петър Марков, бизнесмен
– на 11 октомври.
Доля Йотова, ст. спец.
„Обредни дейности“ в Общината – на 18 октомври.
О.р. полк. Любомир Попов, бивш началник на
РПУ и Транспортна полиция – на 20 октомври.
Иван Тошев, общественик – на 21 октомври
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