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Добродетели

Kомпютърни специалисти цепиха дърва
Девет компютърни специалисти 

от „SAP LABS“ помагаха на въз-
растни жители в село Лик. Тe са 
предимно млади хора, работещи 
в IT сектора, които се отзоваха на 
зов за помощ от възрастни и са-
мотни хора. Инициативата е по-
редна. Миналата година някои от 
тях помагаха в с. Царевец, други 
в с. Брусен.
Предвождани от кмета на Лик 

Нецо Нецов, младежите цепиха 
и внасяха дърва, почистваха от 
трева и растителни отпадъци гра-
дините в къщите на 84-годишния 
Петър Цветков, 86-годишната 
Венета Стоева, 75-годишния 
Иван Кръстев и 72-годишната 
Надежда Николова.
В очите на благодарните самот-

ни хора напираха сълзи, а дядо 
Петър стискаше може би послед-
ните си 5 лв. да даде на „децата 
да се почерпят“.
Дошлият в този момент кмет 

на Община Мездра инж. Генади 
Събков, го увери, че ще бъдат по-

черпени и попита дали се нуждае 
от още нещо, след което помог-
на при внасянето и цепенето на 
дърва.
Столичанинът Георги Василев 

сподели, че инициативата се про-
вежда всяка година през месец 
октомври, като екипи от компа-
нията си избират различни дес-
тинации. „Каузата, че помагаш 

на някой в нужда, те кара да се 
чувстваш добре“, каза младият 
човек.
Инж. Събков сподели, че е оча-

рован от ентусиазма и желание-
то, с което младежите искат да 
помогнат и добави: “За тях това 
е мисия, която те са приели като 
своя отговорност, като желание 
да бъдат в помощ на хора, които 

са изпаднали в нужда и необхо-
димост. Поздравления за тези 
младежи! Сигурен съм, че хората 
от с. Лик ще оценят тази външна 
помощ и тя ще стопли и душите, 
и сърцата им“.
Доброволците от „SAP LABS“ 

ще окажат съдействие и на въз-
растните хора от селата Руска 
Бяла и Старо село.

Екология

Стъпки към създаване 
на Биосферен парк

Работна среща за създаване на 
Биосферен парк (БП) на терито-
риите на четири общини: Ботев-
град, Правец, Мездра и Роман се 
проведе на 18 октомври. Идеята 
за създаване на такъв парк, кой-
то е от имиджово значение за 
общините, без да има каквато и 
да е свързаност с директни или 
финансови ползи, поясни до-
макинът на срещата кметът на 
Община Ботевград Иван Гава-
люгов.
Присъстваха още инициато-

рът за създаване на Биосферен 
парк инж. Тома Белев който е от 
Асоциация на парковете в Бъл-
гария /АПБ/, екологът на общи-
ната Ева Нишева и мл. експерт 
„Туризъм“ Диана Гешева, зам.-
кметовете на общините Мездра 
и Роман  Сашо Илиев и Соня 
Тинчева. 
Тома Белев обясни философия-

та на създаване на биосферните 
паркове в България, методa и 
последователността за създа-
ването им. Беше обяснено още, 
че създаването на биосферните 
паркове е на доброволен прин-
цип, като за целта е необходимо 
сключването на споразумение за 
взаимно сътрудничество между 
съответните общини. 
Тъй като създаването на Био-

сферен парк трябва да отговаря 
на съвременните изисквания на 
Севилската стратегия за био-
сферните резервати, е необходи-
мо да се определят три зони на 
биосферния резерват – сърце-
винна, която е строго охраняема 

територия; буферна, която обик-
новено заобикаля централната 
зона и служи за провеждането 
на дейности, включващи при-
родозащитно обучение, рекреа-
ция, екотуризъм и преходна зона 
(зона за развитие), която може 
да включва различни селскосто-
пански дейности или управле-
ние и устойчиво развитие на ре-
сурсите на територията. В тази 
връзка на срещата беше пред-
ложено ПЗ „Училищна гора“, 
която се намира в с. Боженица, 
общ. Ботевград, да бъде ядрото 
на БП, а буферна зона да са тери-
тории от другите общини, като е 
желателно да бъдат включени и 
населени места. В тази зона чо-
век да може да се храни, да види 
някоя забележителност и/или да 
пренощува. 
БП нямат специални режими, 

няма изискване за финансиране, 
нито правно значение. Контро-
лен орган са самите общини.
Въз основа на горното на сре-

щата се определи да бъде сфор-
мирана работна група, в която 
да има представители на чети-
рите общини и АПБ, която ще 
има консултантска функция по 
подготовка на документацията. 
След това групата ще уточни 
границите и териториите на вся-
ка една община, ангажираност-
та й по отношение създаването 
на Биосферния парк, както и 
всички необходими действия за 
включване на биосферния парк 
в програмата Човекът и Биосфе-
рата (MAB) на ЮНЕСКО.

1 ноември – Ден на будителите

Факелът, който 
трябва да разпалим
Марияна Йорданова, учител
Велик и мъдър човек беше казал, че робът има нужда от сво-

бода, а свободният - от съвършенство. В стремежа си към съ-
вършенство човечеството извървява дълът и мъчителен път – 
открива земи и звезди, строи къщурки и небостъргачи, изковава 
плугове и ракети, сътворява книги и роботи. И зад всеки велик 
ум, записал трайно името си в историята на човешкия напредък, 
стои оня, който пръв е открил пред него необятните простори на 
науката – неговият учител. Оня учител, който мъдро е прозрял, 
че „ученикът не е съд, който трябва да напълним, а факел, който 
трябва да разпалим“. Ученикът е личност, която трябва дълбо-
ко да разбираме, да ценим, уважаваме и обичаме. Всяко дете 
изключително точно определя професионализма и човечността 
на своите учители, дистанцира ги или ги допуска до себе си, 
скрива или им показва заложбите си. Искрица доброта и късче 
дарба има у всеки ученик. Ще пламне ли искрата в него, ще тлее 
ли или напълно ще изгасне, зависи в голяма степен от учителя.
По високите, стръмни стъпала на познанието, учениците не 

могат да се изкачват сами, без учителя. Знанията и всяка нау-
ка съществуват за тях само чрез нас – техните учители и въз-
питатели. Доверието на учителя кара ученика да преодолява 
собствените си слабости. Ученикът определя придвижването 
си напред в областта на знанията по оценките на учителя, а своя 
нравствен ръст – по личността на уважавания учител.

на стр. 4

26 октомври – Ден на строителя

Мащабни ремонти
 и строителство

Мездра  придобива нов облик. 
През 2018 г. градът и Община-
та се превърнаха в своеобраз-
на строителна площадка, като 
практически се извършваха ре-
монти във всяко населено място. 
До края на годината 30 улици в 
града и селата ще бъдат ремон-
тирани. 
Отдалеч привличат погледи 

реновираните сгради на поли-
цията, пожарната, блок 2, блок 
5, блок 6, блокове „Леденик“1, 
2, 4, блока на ул. „Сердика“ № 
2 и още 20 други многофамилни 
сгради. Общо броят на обнове-
ните обекти по двете програми, 
по които Общината извършва 
ОПРР и Националната програма 
за енергийна ефективност, ще 
станат 66. 
Готови са включените в инвес-

тиционната програма за т. г. про-
екти за покрит пазар с трафопост, 
сервизно помещение и паркинг в 
града, площадка - градина за от-
дих в с. Оселна, открита спортна 
площадка в с. Боденец, приют за 
бездомни кучета в с. Кален. В ход 

е търсенето на средства за тяхно-
то реализиране. 
В момента се провеждат проце-

дури по Закона за обществените 
поръчки за избор на изпълнител 
за ремонт на улици в Мездра и 
обновяване на 3-тия и 4-тия ета-
жи на Дома за възрастни хора с 
цел превръщането им в социален 
дневен център.
По програма INTERREG Румъ-

ния – България  е подписан дого-
вор за укрепване на свлачището в 
с. Игнатица.
На 8 октомври бе подписан до-

говор за мащабна подмяна на во-
допроводи в четири села.
Направен бе ремонт на покри 

вите на читалищата в селата Ру-
ска Бяла, Люти брод и Дърманци. 
С нов вид са вече съблекалните 
и покрива на стадион „Локомо-
тив“. В момента се ремонтира 
покривът на ДГ „Слънчице“. 
Задачите и обектите нямат край 

и за строителната група от ОП 
„Чистота“. 
Честит празник, уважаеми стро-

ители!

Цветя за празника
На 19 октомври Православната църква почете паметта 

на Йоан Рилски Чудотворец. Той е български духовник, 
най-известният български светец и отшелник, който 
според преданието е вършил много чудеса. Именно 
заради това и българските лекари са избрали светеца 
за свой закрилник. На този ден се отбелязва Денят на 
българския лекар, който се чества от 1996 г. насам.
По случай празника букет цветя получи управителят 

на МБАЛ – Мездра д-р Илияна Михайлова от кмета на 
Общината инж. Генади Събков. Той изненада в работна 
обстановка лекарката, която благодари за вниманието.

Щедрост

Полезни дарения
Нови придобивки получиха потребителите на Комплекса 

социални услуги за деца и лица с увреждания /КСУДЛУ/, 
ползващи Центровете за настаняване от семеен тип и защи-
тено и преходно жилище в Мездра: два електрически бой-
лера, две готварски печки, перилни препарати и тонколона. 
Бойлерите са дарени от производителите „Теси“ ООД – гр. 
Шумен и „Вимакс Крима” ООД –   София. Едната готварска 
печка с чугунени нагревателни плочи е от „Елдоминвест“ 
ООД – Варна, а другата - Crown е подарък от „Зора-ММС“ 
ООД - София.
Фондация „Надежда 2001-98 „ - София е осигурила перил-

ните и почистващи препарати на стойност 507,44лв.
Най-харесваният от възпитаниците на дома дар – активна 

12-инчова тонколона AZUS, е дарение от фирма“ Техномо-
би“ ЕООД – Хасково.
Децата и лицата с увреждания, които ще се възползват от 

новите придобивки са 56. През летните месеци те сами боя-
дисаха оградата на базата с цветовете на националния флаг, с 
което са много горди. Преди месец осем от тях бяха включени 
в националната програма за заетост на лица с увреждания и 
ще бъдат в помощ на изградената в района хранителна банка.
Директорът на комплекса Диана Вутова уточни, че получа-

ват различни дарения, с които подобряват и разнообразяват 
живота на потребителите на услуги.
На 26 октомвреи в Комплекса социални услуги за деца и 

лица с увреждания бе организирано мероприятие съвместно 
с представители на GROUPE SEB BULGARIA, които пре-
зентираха домакински уреди пред младите хора от защите-
ните жилища. Те им показаха как се работи безопасно с тях, 
подариха им книга с рецепти.
Дарените уреди ще бъдат разпределени във всички социал-

ни обекти на комплекса.
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Териториалната съюзна орга-
низация /ТСО/ на слепите Ме-
здра отбеляза Международния 
ден на белия бастун, който се 
чества на 15 октомври. Хората 
с нарушено зрение, членове на 
организацията са 64 на брой. 
За втора поредна година ТСО 
прави празничен деня за не-
зрящите си членове.
Гост на своеобразното търже-

ство беше и кметът инж. Гена-
ди Събков. Наред със скром-
ните подаръци, които раздаде 
на присъстващите, кметът със 
своите поздравления и добри 
думи вдъхна кураж, надежда 
и увереност. В приятелски раз-
говор хората споделиха лични 
проблеми и тревоги с очакване 
за помощ и съдействие.
Международният ден ва Бе-

лия бастун се чества от 1964 
година и цели да насочи вни-
манието към проблемите на 
незрящите хора.
Белият бастун е приет и като 

защитен знак в законите за 
уличното движение на всички 
страни в света и като символ за 
самостоятелността на хората 
без зрение.

Кметът поздрави хората 
с нарушено зрение

 С. Игнатица

Укрепване на 
свлачището

Встъпителна среща за 
запознаване с детайли по 
проект „Съвместни усилия 
срещу природни бедствия“ 
се проведе в Общината на 
23 октомври. Проектът 
между Общината Ме-
здра и Жандармерийската 
служба в окръг Мехедин-
ци, Румъния, е финанси-
ран по Програмата Interreg 
V-A Румъния-България и 
е на обща стойност 937 
151,73 евро. 
Беше обсъден план за 

действие и времеви гра-
фик за изпълнението на 
всички дейности по про-
екта. Беше отчетен ком-
плексният характер на 
проекта и спецификите на 
законодателството в двете 

страни. 
Като основна инвести-

ционна дейност в нашата 
Община е предвидено ук-
репване на свлачището до 
с. Игнатица и изграждане 
на система за ранно опо-
вестяване. Свлачището е 
регистрирано в края на 
2006 г., като периодично 
се активира.
Предвидените средства 

за румънския партньор ще 
бъдат оползотворени за 
закупуване на високопро-
ходими автомобили и мо-
дернизиране на техниката 
в жандармерията на окръг 
Мехединци.
Чрез предвидените съв-

местни обучения ще се 
улесни обменът на ноу-

хау и ще се създаде добре 
структурирана мрежа за 
взаимна подкрепа и ще се 
установят бързи процеду-
ри за вземане на решения 
за критични ситуации.
Упоритите действия на 

Общината ни за намиране 
на средства за укрепване 
на свлачището, доведе до 
успешен финал – на 12 
септември кметът инж. 
Генади Събков и полк. 
Даниел Никосур Мано-
леа – главен инспектор на 
жандармерията в Мехе-
динци подписаха договор 
по проекта. В рамките на 
30 месеца всички предви-
дени действия трябва да 
приключат.

Пазители на България
Краезнание

Заключително мероприятие по 
проект „Пазители на България“ 
се проведе на 16 октомври в ме-
здренското ОУ „Христо Ботев“. 
Финалът на проекта беше състе-
зание между отборите „Пазите-
ли“ и „България“ с ученици от 7 
„а“ и 7 „б“ клас с капитани Елео-
нора и Ива, чиито ръководители 
бяха учителите Ралица Ангелова 
и Христинка Иванова. В продъл-
жение на 6 месеца учениците 
проучваха местните традиции и 
диалектни думи в партньорство 
с читалищните библиотеки в 
селата Долна Кремена и Ребър-
ково.
Проведоха се две занимател-

ни игри, свързани с научените 
думи от диалекта на село Долна 
Кремена. Нормализиране на ди-
алектни думи на книжовен бъл-
гарски език и тълкуване точния 
смисъл на изречения на диалект. 
Проведените игри с публиката 
също проверяваха езиковия усет 
на присъстващите. Жури в със-
тав: Христинка Иванова – пре-
подавател по БЕЛ в училището 
и партньор по проекта, Марияна 
Йорданова и Милка Пухалска от 

читалище „Просвета 1897“ – с. 
Долна Кремена, оценяваше от-
говорите на участниците. Завър-
шилите с равен брой точки отбо-
ри бяха наградени с предметни 
награди от читалище „Просве-
та“ в Мездра.
Ръководителят на проекта Ва-

лентина Цекова – секретар на чи-
талището, благодари на участни-
ците – ученици и доброволци, за 
положение усилия и постигнати-
те резултати в досега с родовата 
памет – език и традиции. Връчи 
на работилите по проблема сер-
тификати за участие.
M. Йорданова – учител, краевед 

и доброволец по проекта, поже-
ла на младите изследователи да 
продължат с любов и упоритост 
срещите с родовите си корени. И 
да помнят завета на възрождене-
ца – просветител Любен Караве-
лов: „Всеки народ трябва да се 
хвали със своя език, да открива 
и да се запознава с неговите бо-
гатства.“
Проектът „Пазители на Бълга-

рия“ се реализира от НЧ „Про-
света 1925“ – Мездра, чрез фон-
дация „Глобални библиотеки“.

„Българо-Сръпско Гурме Влак“
спря финално във Враца

Втори Гастро Форум по про-
ект „Българо-Сръбско Гурме 
Влак“ се проведе във Враца 
на 18 и 19 октомври. Проектът 
е съфинансиран от Европей-
ския съюз чрез Програмата за 
трансгранично сътрудничество 
Interreg-ИПА България-Сърбия 
2014-2020 г. В него взеха учас-
тие партньорите по проекта: 
Търговско-промишлена пала-
та – Враца, Професионална 
гимназия „Алеко Константи-
нов“ – Мездра, Висше бизнес 
училище – Лесковац, Сърбия, 
Търговско-промишлена палата 
– Сърбия – Регионалната Тър-
говско-промишлена палата на 
области Ябланица и Пчиня,  и 
представители от сферата на 
туризма. 
Екипът на ТПП-Враца пред-

стави постигнатите резултати 
до момента.  В рамките на про-
екта се проведоха две обучения 
за ученици и студенти с 40 учас-
тници -по 20 от двете държави. 
Домакини бяха Мездра – Бъл-
гария и Лесковац – Сърбия. По 
време на проекта се проведоха и 
две обучения за професионални 
готвачи, в които взеха участие 
по десетима готвачи от двете 
страни на границата.
Резултат от дейностите са 

официално регистрираните две 
търговски марки. От българска 
страна Търговско-промишлена 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудни-
чество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е 
отговорност на Търговско-промишлена палата – Враца и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз 

на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

палата - Враца регистрира като 
търговска марка печатът, който 
представлява специален знак 
за производството на хляб и 
хлебни изделия, както и думите 
„Хляб от лимец“. От Сърбия 
регионалната Търговско-про-
мишлена палата на области 
Ябланица и Пчиня е регистри-
рала лексовачката скара. Създа-
ден е Българо-сръбски гастро 
клуб, състоящ се от 40 участни-
ци, свързани с туризма и кули-
нарията от България и Сърбия. 
На гастро форума се представи 
и Гастро меню, което съдържа 
16 традиционни ястия от двете 
страни, включително двете ре-
гистрирани търговски марки.
 В рамките на форума се пред-

ставиха и културно-историче-
ските и природни забележител-
ности в община Враца от Ирена 

Николова, а от община Мездра 
Светла Дамяновска предста-
ви Археологически комплекс 
„Калето“. Регионите Вършец и 
Правец  бяха презентирани съ-
ответно от Николай Коновски и 
Денис Ненчев. 
Георги Антонов от посетител-

ски център „Натура“ и Оля Ге-
нова от дирекция на ПП „Вра-
чански Балкан“ представиха 
природните забележителности 
в област Враца, както и инте-
ресни факти около тях.
За регистрация на търговска 

марка по време на форума 
пояснения внесе Иванка Па-
киданска, която е български и 
европейски патентен адвокат. 
Представител на Българска 
агенция по безопасност на хра-
ните представи система за безо-
пасност на храните.

Институтът за здравно об-
разование – София, започна 
кампания в Северозападна 
България, насочена към хо-
рата с диагноза „сърдечна не-
достатъчност“. Във Врачан-
ска област живеят над 5000 
души с такава диагноза, като 
90% от тях са над 65-годишна 
възраст. Сърдечната недоста-
тъчност е най-честата причи-
на, поради която възрастните 
хора влизат в болница. Освен 
пациентите страдат и техни-
те близки.
Под ръководството на д-р 

Иван Герчев, специалист 
кардиолог от Сити Клиник – 
Монтана, който работи и във 
Враца, ще се проведат без-
платни консултации на хора 
с това заболяване, с цел те да 
бъдат информирани за нови-
те възможности за лечение, 
да се намали честият престой 
в болници, да се удължи жи-
вотът им.
Първата безплатна консул-

тая се проведе във Враца на 
31 октомври, а втората е на 7 
ноември, след предварително 
записан час на тел. 070010126 
(на цената на градски разго-
вор, според тарифния план за 
мобилни мрежи). Телефонът 
е отворен всеки работен ден 
от 10 до 17 ч.
Прегледите са предназна-

чени за пациенти с вече по-
ставена диагноза, с влошени 
оплаквания от задух, умора, 
сърцебиене, отоци по крака-
та, както и тези, които често 
влизат в болница по повод 
заболяването.

Медицина
Безплатни консултации

Обява
Продавам къща на два ета-

жа и стопанска постройка 
(груб строеж) в с. Долна 
Кремена, под боровата 
гора, до спирката. Цена по-
споразумение. 
Тел. 0899159419

Христо Найденов от 
с. Горна Бешовица на 
15 ноември навършва 
85 години. Да е жив и 
здрав!

Честит рожден ден!
Продавам едноетажна къща 

в с. Боденец - 90 кв. м, 4 
стаи, баня, маза, канализа-
ция, 3 декара селище, летна 
кухня, стопански постройки, 
овошни дръвчета.
Тел: 0895/183-496

Обява

Храмов празник празнуваха на Димитровден жителите 
на селата Боденец и Царевец. Празникът на боденчани 
уважиха кметът на Мездра инж. Генади Събков, общин-
ският съветник Надежда Йорданова и съпругът й –Тони 
Йорданов, изградил църквата в селото, много гости. Отец 
Георги отслужи празнична литургия и водосвет.
Хората от Царевец също отбелязаха храмовия празник на 

своята църква „Св. Димитър”, Празненствата в Царевец 
започнаха с литургия, отслужена от енорийския свещеник 
протоиерей Данаил Цинцарски. Сред гостите бяха кметът 
на Общината инж. Генади Събков, председателят на Об-
щинския съвет Яна Нинова, общинските съветници Ната-
лия Христова, Гергана Петрова, Данаил Димитров и Мир-
чо Мирчев, кметовете на Брусен, Долна и Горна Кремена, 
Люти дол и Старо село, бизнесмени и общественици.
По случай храмовия празник бе даден и курбан за здраве 

и благополучие, приготвен от Христо Ангелов, който от-
ново показа високо кулинарно ниво.
Инж. Генади Събков поздрави присъстващите и всички, 

празнуващи имен ден с думите: „Добре сте ни дошли в 
нашето село! Има какво да видите тук, има на какво да 
се порадвате и да отнесете във вашите села. Да знаете, 
че най-голямото богатство на Царевец е пред вас – това 
са хората – трудолюбиви, отговорни, ангажирани, всеот-
дайни. Когато си отворен за доброто, няма начина да не 
получиш и ти добро. Нека да общуваме, да бъдем добри 
един към друг, за да се чувстваме щастливи“.
По случай Деня на селото бе организирана празнична 

програма.

Традиция

На Димитровден в 
Боденец и Царевец
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на художествените изразни средства 
при писането на значима поезия и 
прозаични произведения”. „Не може 
да бъде признато едно стихотворение 
за значима творба , ако няма точна 
рима, ако има нарушение на ритъма, 
липсват метафори, сравнения, епите-
ти, олицетворения, одухотворения, 
хипербола, инверсия, мъдра мисъл 
и поанта”. Препоръчва на младите 
автори да изучат „Теорията на лите-
ратурата” от Лев Тимофеев, „Как се 
пишат стихове“ на Владимир Мая-
ковски, „Поетическото изкуство” на 
Любомир Левчев, „Теория на литера-
турата” на Поспелов. И продължава: 
„Над всичко си остава детайлното 
познаване цялостното творчество 
на Вазов, Ботев, Яворов, Дебелянов, 
Лилиев, Багряна”.Също:” творчест-
вото на световно известните писате-
ли-Пушкин, Лермонтов,  Некрасов, 
Чехов, Оноре дьо Балзак, Мопасан, 
Шекспир и т. н. и т. н. все безсмъртни 
автори, без които, простете, литера-
турният творец е нищо!!!” 
Това, което трябва да направят мла-

дите с „ужасно” трудните художест-
вени средства, необходими за създа-
ване на значима поезия и проза, се 
съдържат в 16-те уроци, предмет на 
неговата книга. Не трябва детските 
компютърни игри и турските сери-
али да запълват  свободното време 
на младите.” Нека прочетат една ху-
бава книга, да потърсят нещо, което 
„да тръгне“ с тях в забързаното ни 
време! Йордан Борисов си спомня 
конфузните отговори  на момичета и 

момчета, когато попитал: „Коя книга  
четеш в момента?” Съвсем наивно те 
му отговорили: „Господин Борисов, 
аз спрях да чета, след като си взех 
средното!” „А какво правиш вечер 
преди съня?” „ Какво?! Събираме се 
с приятели на  парти, гледаме някой 
турски сериал или футболен мач… 
Това е!” „А ще прочетеш ли моята 
книга, която ти подарявам?” „Ще я 
прелистя! Обещавам!”
„Това е резултатът  от несъстоялия 

се „Преход” след 1989 година. Пълен 
провал в  образованието на днешното 
поколение” - заявява авторът.
Ще завърша с уводната част от дъл-

боко емоционалния и съдържателен 
предговор на  Цветана Костова за 
тази книга: „Да срещнеш в живота 
си големия творец на Словото Йор-
дан Борисов, да общуваш със самия 
него , със стиховете му и с героите 
на  многообразните му в жанрово 
отношение творби, е същинска 
духовна благост. Той излъчва ряд-
ко срещана кротост, скромност и 
дълбока душевна вглъбеност. Той 
просто е типичният  образ на истин-
ската творческа личност. Умее да 
убеди своя читател на всяка цена да 
осъзнае значимото във всичките му 
форми-и като идея, и като творение 
на изкуството, и като художествено 
изображение. В този смисъл въз-
действието му върху човешките ми-
сли и емоции, естетически вкусове и 
житейски принципи винаги се усе-
ща и възприема от всеки, докоснал 
се до неговото слово.”

Футбол

Oтстъпихме на 
„Огоста“ и „Академик“
*ОФК „Локомотив-Мездра“ пропусна златна възможност и отс-

тъпи на „Огоста“ – Хайредин на областния финал за купата на 
Аматьорската футболна лига с 2:0. Наставникът на „червено-чер-
ните“ Христо Коилов заложи на повече юношеско присъствие и 
остави част от титулярния си състав да почива за срещата срещу 
“Академик“ – Свищов в неделя.
Още с втората атака домакините от „Огоста“ поведоха в резул-

тата чрез Теодор Валериев. В 3-ата минута нападателят се извиси 
над всички след центриране от статично положение и отклони 
топката с глава зад вратаря на „локомотив“-ци Боян Данов.
Въпреки игровото предимство в центъра на терена „железни-

чарите“ допуснаха още едно попадение във вратата си, този път 
дело на Пламен Първанов. В 26-ата минута Първанов бе изведен 
сам зад защитната ни линия, преодоля излезлия в предни пози-
ции Данов и насочи топката в опразнената врата за 2:0.
Втората част на срещата започна с видим превес на нашите. На 

няколко пъти на косъм от отбелязване на гол бяха Марио Иванов, 
Браиан Стоянов и Румен Рангелов. Добро впечатление направи 
младокът Иван Велчев, през който минаваха повечето атаки на 
мездренчани. До последния съдийски сигнал обаче така и не се 
стигна до гол в актива на „Локомотив-Мездра“.
*В среща от 12-ия кръг от първенството на Северозападната 

Трета лига футболистите на ОФК „Локомотив-Мездра“ не успя-
ха да надиграят съперниците си от ФК „Академик“ – Свищов.
Срещата започна динамично, с изявен натиск от страна на „чер-

вено-черните“. На свой ред свищовци също не бяха концентри-
рани  при завършващите удари и това запази нулевото равенство.
В 38-ата минута Марио Иванов остана непокрит от защитната 

линия на „Академик“ и с прецизен изстрел от 30-ина метра про-
низа вратаря на гостите Иван Христов и откри головата сметка за 
„железничарите“. Само 2 минути по-късно гостите си отбелязаха 
автогол чрез Пламен Ангелов след изпълнение на ъглов удар от 
Илия Илиев.  
През второто полувреме още с първата атака на „студентите“ 

от Свищов Мирослав Божинов фаулира Дилян Маринов в на-
казателното поле и главният съдия показа бялата точка. Точен 
от наказателния удар беше Самар Хюсеин. Седем минути след 
първото си попадение „студентите“ стигнаха и до изравняване на 
резултата. 
В 59-ата минута, след пробив по дясното крило на Петър Петров, 

Самар Хюсеин намери пролука в защитата на „Локомотив-Ме-
здра“ и насочи топката покрай ръцете на вратаря на домакините 
Веселин Цветковски за 2:3.
В 63-ата минута на срещата Илия Илиев центрира от корнер в 

наказателното поле на „Академик“. След разбъркване пред Хри-
стов стрелецът на „Локомотив-Мездра“ Кирил Кръстев с глава 
опъна мрежата на свищовци за 3:3.
Шест минути преди края, след пас в дълбочина на Петър Петров, 

Самар Хюсеин изведе Георги Горанов на стрелкова позиция и 
футболистът на „Академик“ оформи крайното 3:4.

П О К А Н А ОТ
 “Копривлен – мрамор“ ЕООД

за участие в информационна среща по проект
„Устойчиво развитие на Копривлен-мрамор 

ЕООД чрез енергийна ефективност“

На 06.11.2018 г. от 9:00 часа на адрес: находище  „Пло-
чата“, землище на село Горна Кремена, в офис на дру-
жеството ще се проведе информационен ден във връзка 
с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-
0018-C01 с бенефициент “Копривлен – мрамор“ ЕООД 
по проект „Устойчиво развитие на Копривлен-мрамор 
ЕООД чрез енергийна ефективност“  по процедура 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за мал-
ките и средните предприятия” от Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
В рамките на събитието “Копривлен – мрамор“ ЕООД  

ще представи пред заинтересованите страни основните 
цели на проекта, както и сведения относно напредъка 
по изпълнението на заложените дейности.
Иван Сотиров Кацилов -
УПРАВИТЕЛ НА “Копривлен – мрамор“ ЕООД

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-
пейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 

за съдържанието на документа се носи от “Копривлен 
– мрамор“ ЕООД   и при никакви обстоятелства не може 

да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.      

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ 
НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В 
ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

• Обявен е конкурс за 4 вакант-
ни длъжности в Централния 
артилерийски изпитателен 
полигон (в.ф.26940-Стара За-
гора) за приемане на военна 
служба на лица, завършили 
граждански средни или висши 
училища в страната и в чуж-
бина.
• Обявен е конкурс за 110 ва-
кантни длъжности във Во-
енноморските сили за при-
емане на военна служба на 
лица, завършили граждански 
средни или висши учили-
ща в страната и в чужбина. 
За повече информация за ус-
ловията за кандидатстване и 
подаване на документи се об-
ръщайте 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; 

І. КОНКУРС ЗА ДЕТСКА 
РИСУНКА
за възпитаниците на детските 

градини в Общината под надслов 
„Рисуваме нашия роден край”
В срок от 15 октомври до 15 но-

ември 2018 г. всяка детска гради-
на подготвя рисунките по темата 
и подрежда своя изложба. Коми-
сия в състав от преподаватели 
в детското заведение излъчва 
5-те най-добри рисунки, с които 
участва в конкурса. Те ще бъдат 
предадени до края на месец но-
ември в ЦПЛР за експониране на 
обща изложба. Тя ще бъде откри-
та през месец декември в Център 
за подкрепа за личностно разви-
тие /ЦПЛР/. Журито ще излъчи 
детските заведения, които ще 
заемат І, ІІ и ІІІ-то място. Всички 
детски градини ще получат гра-

моти за участието си.
ІІ. КОНКУРС ЗА ХУДО-

ЖЕСТВЕН ТЕКСТ
за възпитаниците на учебните 

заведения в Общината под над-
слов „Разказваме за нашата Об-
щина”
В срок от 15 октомври  до 15 

ноември 2018 г. всяко училище 
събира ученическите текстове 
по темата, в обем до 1 стандартна 
страница всеки,  извършва свое 
вътрешно класиране и излъчва 
5-те най-добри текста. Те ще бъ-
дат предадени до края на месец 
ноември в ЦПЛР за журиране. 
Общото литературно четене 
ще бъде през месец декември в 
ЦПЛР, когато ще бъдат излъчени 
учебните заведения, заемащи І, ІІ 
и ІІІ-то място. Всички училища 
ще получат грамоти за участието 

си.
ІІІ. КОНКУРС ЗА ХУДО-

ЖЕСТВЕНО ИЛИ КРАЕВЕД-
СКО ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
за автори над 18 години
под надслов „Нашата Община”
В срок от 15 октомври до 15 но-

ември 2018 г. авторите предават 
в Библиотеката на НЧ „Просве-
та-1925-Мездра” своето худо-
жествено или краеведско произ-
ведение в обем до 3 стандартни 
страници. Конкурсът е явен и 
текстовете трябва да са придру-
жени с трите имена и телефон-
ния номер на автора. През месец 
декември ще бъде организирано 
литературно четене, на което ще 
бъдат наградени участниците в 
двата раздела с І, ІІ и ІІІ-то мяс-
то. Всички автори ще получат 
грамота.

Община Мездра обявява три конкурса за 120-та 
годишнина от обявяването на Мездра за община

Успехи

Митко Ценов с победа
Мездренският атлет Ми-

тко Ценов победи за втора 
поредна година в бягането 
на 10.5 км в Софийския 
маратон. Ценов пробяга 
дистанцията за 32.28 мин. 
Неговият съотборник Иво 
Балабанов остана трети в 
по-дългата дистанция - 21 
км в много оспорвана кон-
куренция с време 1.04.59 
ч. Той бе изпреварен само 
от кенийците Джоел Му-
анги и Нелсън Кипкой.

Ангажименти
Грижа за възрастните
Кметът на Общината инж. Гена-

ди Събков се зае с изпълнението 
на поетите пред пенсионерите от 
клуб „Детелина“ в Старо село 
ангажименти. Главната улица в 
селото вече е с изкуствени пре-
пятствия за ограничаване ско-
ростта на движението на МПС, 
опасните дървета са подкастрени
Организирано бе и първото ме-

роприятие на клуба – еднодневна 
екскурзия до Вършец и Клисур-
ския манастир.
Пенсионерският клуб бе учре-

ден на 18 септември т. г.

Предстоящо
Kонцерт-спектакъл
На 12 и 13 ноември концерт-

спектакълът „А сега накъде... 
Младите в Музиката“ ще бъде 
представен за първи път във 
Враца и Мездра с оркестърa на 
Врачанската Симфониета. Кон-
цертната изява е по идея и проект 
на Илона Иванова от Мездра. 
Млади български артисти и ди-
ригенти, представящи новото 
поколение в музикално-сценич-
ния жанр, ще изпълнят творби 
от български композитори, напи-
сани през последните 10 години. 
Проектът е финансиран от Фонд 
„Култура“ на общините Враца 
и Мездра, и Национален Фонд 
„Култура“. 
Концертът в Мездра е на 13 но-

ември т. г. от 18:30 ч. в Дом на 
железничаря. Входът е свободен.

Училище без 
средства

На проведеното на 21 октомври т. г. за-
седание на Общинския съвет се напра-
ви повторно обсъждане на Решение № 
588, свързано с ОУ „Васил Кънчов“ в 
Моравица. Предложението на кмета на 
Общината инж. Генади Събков за оси-
гуряване и включване в бюджета на 
училището на допълнителни средства 
в размер на близо 34 000 лв. за дофи-
нансиране не беше прието от общин-
ските съветници.
Основен мотив за отрицателния вот 

беше наложеното от години мнение 
за изкуственото поддържане на това 
учебно заведение с допълнителни 
средства, което ощетява останалите 
училища на територията на Общината.

Отзив

„ТАЙНИ НА ПОЕЗИЯТА И ПРОЗАТА“

Д-р Герго Цонков
Йордан Борисов е роден в с. Руска 

Бяла. Гимназия и учителски инсти-
тут  е завършил в гр. Враца. Бил е учи-
тел в Добруджа, Родопите, Видински 
окръг и в родния си край. Участвал е 
в деветите, десетите и единадесетите 
национални педагогически четения 
в гр. Варна и Пловдив. Автор е на 
40 стихосбирки, повести, романи, 
сборници, пиеси и научни статии.  
Споделя, че първият му роман „Бор-
ба за щастие” и стихосбирката „Про-
хождане” са носители на множество 
художествени недостатъци и наивни 
слабости, каквито в преклонната 
си възраст наблюдава и в” прибър-
зано сътворени книги на стотици 
пишещи автори в страната”., които 
„ не са наясно с теорията на поети-
ческото изкуство и писането на бе-
летристични творби-разказ, повест, 
роман, драма”. Основни слабости 
на техните творби  са”непознаване 
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1 ноември – Ден на на-
родните будители.
2 ноември 1919 г. – Осно-

ван Съюзът на артистите, 
музикантите и театрални-
те служители в България.
4 ноември 1946 г. – Съз-

дадена организацията 
UNESCO.
5 ноември – Ден на мета-

лурга.
6 ноември 1925 г. – В с. 

Люти брод е основано 
читалище „Пробуда“. За 
празник на просветното 
средище е обявен цър-
ковният празник Цвет-
ница (Връбница). След 9 
септември 1944 г. читали-
щето е преименувано на 
Никола Марков – Колка-
та.
9 ноември 1929 г. – Чи-

новникът в текстилната 
фабрика Андрей Фили-
пов инсталира в дома си 
на ул. „Иван Вазов“ пър-
вият радиоапарат в Ме-
здра.
10 ноември 1945 г. – Съз-

дадена Световната феде-
рация на демократичната 
младеж (СФДМ).
11 ноември 1918 г. – 

Край на Първата световна 
война.
13 ноември 1892 г. – Из-

лиза брой 1 на в. „Работ-
ник“ - орган на БСДП.
1913 г. – Във връзка със 

строежа на ж. п. линията 
София-Лом към гара Ме-
здра е създадено Локомо-
тивно депо. Първоначал-
но към него са зачислени 
5 парни локомотива, а 
персоналът му наброява 
25 служители – 7 локомо-
тивни машинисти, 10 ог-
няри, 3 чистачи, 2 нощни 
подкладвачи, водоснаб-
дител, ревизор и вагоно-
описвач.
14 – 21 ноември 1954 г. 

– Футболният отбор на 
„Локомотив“ – Мездра за 
пръв път играе бараж за 
влизане в „Б“ РФГ. След 
като стават победители 
в Оряховската окръжна 
група „железничарите“ 
добиват право да спо-
рят за място във втория 
ешалон с първенеца на 
Видинската група – „Ло-
комотив“ –Лом. В тази 
среща на неутрален терен 
във Враца мездренчани 
завършват 0:0, 1:1 и 0:1 
(след продължения) и не 
успяват да постигнат за-
ветната цел.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Димитър Цветков, 
кметски наместник на с. 
Ослен Криводол – на 7 
ноември.
Елза Митова, бивш се-

кретар на НЧ „Просвета“ 
в Мездра – на 8 ноември
Пепа Христова, начал-

ник отдел „Местни данъ-
ци и такси“ в Общината 
– на 9 ноември.
Петър Петров, бизнес-

мен – на 9 ноември.
Росен Николов, кмет на 

с. Оселна – на 12 ноември.
Емилия Гарванска, пе-

дагог-психолог – на 13 
ноември.

Ивет  - на 6 години.

В рубриката 
„Децата на Об-
щина Мездра“ 
вестникът про-
дължава
да публикува 
снимки на
деца до 10-го-
дишна възраст.
Очакваме ва-
шите снимки на 
адреса на редак-
цията.

Децата на 
Община 
Мездра

от стр. 1
В своята трудна и отговорна мисия учителят трябва да съумее 

да събуди интерес към ученето, да разпали искрата на позна-
нието и да бъде нравствен еталон, по който учениците опре-
делят достойнствата на другите хора и своите. Един учител не 
може да съсредоточи в себе си цялото богатство на заобикаля-
щия го свят, но увлечението, с което посвещава учениците в ня-
коя сфера на знанието, заразява ги и те се стремят към учители, 
които ги привличат със своята личност и метод на преподаване 
и общуване, за които овладяването на знанията не е самоцел, а 
увлекателен творчески процес.
За да поддържаме жив учениковия интерес към познанието, 

трябва да провеждаме урока с темпо, съответстващо на възрас-
товите особености на децата. Нито един композитор още не 
е написал произведение, без да посочи коя негова част с как-
во темпо и с каква експресия трябва да се изпълнява – това е 
нужно, за да стане изпълнението на мелодията по-съвършено 
и да придобие силата на влияние върху душата и емоциите на 
слушателя. Учителите не са по-малко заинтересовани уроците 
им да имат голяма сила на влияние върху ума и сърцето на под-
растващия. Експресията (тоналността) на нашите уроци нека 
бъде стимулираща, вдъхваща увереност, интригуваща, в която 
да няма място за грубост, раздразнителност, нервност. Темпо-
то на провеждане на урока и начинът на поднасяне на учебния 
материал имат изключително важно значение за възпитаване 
у учениците на радостно отношение към ученето, за пълното 
усвояване на знанията.
Приемайки учениците като факел, който трябва да се разпа-

ли, ние трябва винаги да се стремим към тях, да се радваме на 
всяка среща с тях – тогава и те ще бързат за училище и чисто-
сърдечно ще се радват на всяка среща със света на познанието. 
На децата им е нужен учител – обществена личност, майстор 
в професията си, вдъхновен от творчеството на съзиданието. 
Нужен им е учител – деликатен и мъдър наставник, разбиращ 
техните проблеми, строг и взискателен към себе си и другите.
Учителю, закачи в класната стая голям, с изразителни стрелки 

часовник, за да виждат всички деца „хода на времето“, да се 
учат да измерват по него темпа на своята работа и живот. А в 
това време ти провеждай такива вдъхновени, увлекателни, из-
пълнени с отзивчивост, доброта и наука уроци, че всяка минута 
да спомага за израстването на твоите ученици, за разпалването 
на творческата им искра.

Факелът...

Непоправимата вреда

Русофобията
Кирил Радовенски
Наскоро пак оскверниха паметника на Съветската армия в 

София. Хулиганстващи простаци изрисуваха със спрей свас-
тики и опръскаха с черна боя голяма част от гранитния по-
стамент. И това се повтаря почти всяка година в навечерието 
на определени годишнини, свързани с нашата или руската 
история. Не мога да си представя що за човекоподобни пите-
кантропоси са тези вандали. Че са изроди, това е ясно, но се 
питам кой е подстрекателят им? Кой подбужда срещу 20 или 
50 лв. тези същества да омърсяват историческата ни памет? 
Да, защото зад това деяние определено стоят политически 
интереси. В България, за съжаление, се навъдиха хора, за 
които русофобията и антисъветизмът са кариерно развитие. 
Има ги в телевизиите, в радиата, във вестниците, в интернет, 
в правителството, в парламента. Тези новоизлюпени „патри-
оти“ лягат и стават с хулите си за лошата днешна Русия и се 
надпреварват „да доказват“ колко вреди ни е нанесъл Съвет-
ският съюз. В същото време, за да се харесат на доларовите 
си господари, не се уморяват да хвалят европейските „цен-
ности“ и американските „идеали“. Ако подобно поведение 
има нещо общо с патриотизма, здраве му кажи!
Неотдавна, например, един пишман вицепремиер се изтъ-

панчи да се бърка в църковните дела на Руската православ-
на църква, като заяви в ефира на една телевизия, че трябва 
да се даде автокефалия на украинската църква. Това ли му е 
работата? Ами не помисли ли бе, драги ми господине, че с 
това изявление сипваш вода в македонската воденица, чиито 
ищения са същите като на украинците. А тези дни се издъни 
с изцепката си за „кресливите жени“ и „уж болните им деца“. 
Но, за да мисли, на човек му трябва сиво вещество. Така, как-
то трябва и на онези безмозъчни същества, които дамгосват 
паметниците на нашата памет...
Безспорно е, че догаждачи и ветропоказатели е имало през 

цялото историческо развитие на държавата ни, но те са осо-
бено вредни днес, при този клокочещ от противоречия свят, 
при тези нажежени до червено международни отношения. 
Затова е най-добре нашите управници, вместо да сипят не-
бивалици ни в клин, ни в ръкав, да си мерят по-прецизно 
словесните еквилибристики. Като не знаят какво да кажат, 
по добре да си мълчат.
Колкото до паметника на Съветската армия, отговорност-

та е на същите тези управници. Да се грижат за опазването 
му от вандали. Защото подобно оскверняване носи не само 
огорчение в духовността на българина, а е предпоставка за 
непоправими вреди на бъдещето ни съществуване като дър-
жава и народ.

Оригинално

Нестандартен прочит на историята
Нестандартен, но атрак-

тивен и запомнящ се про-
чит на историята прави 
художникът Евгени Куч-
ков – „момчето с България 
в сърцето“ в община Ме-
здра.
Шест от безличните и из-

почупени автобусни спир-
ки в града и в селата Руска 
Бяла, Боденец и Кален са 
придобили пъстър и бу-
дещ любопитство облик. 
Изографисаните грейнали 
ликове на велики българ-
ски царе и народни буди-

тели спират погледите на 
минувачите и будят у тях  
спомена за българското 
величие.
Калиграфски изписаните 

старобългарски текстове 
ненатрапчиво внушават, 
че съграденото от човека и 
словото българско пребъд-
ват от род в род.

Покана за публично обсъждане на 
намерение за поемане на дългосрочен 

общински дълг от Община Мездра
Уважаеми съграждани,
На основание чл. 15, ал. 2 от 

Закона за общинския дълг и чл. 
6, ал. 1 от Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на 
обществено обсъждане на про-
екти по чл. 4 от Закона за об-
щинския дълг. Избор на финан-
сова или кредитна институция, 
или финансов посредник по 
ЗОД, Общинската администра-
ция кани местната общност 
на обсъждане на намерение за 

поемане на дългосрочен дълг 
от Община Мездра за рефинан-
сиране на непогасения размер 
на безлихвен заем от МФ. 
Предвижда се новият заем да е 

със следните параметри :
Размер - до  1 689 000 лв., 

представляващ остатъка от 
главницата по съществуващия 
заем;
Срок за погасяване  - 78 месе-

ца/ от тях 60 месеца по 13 500 
лв. и 18 месеца по 50 500 лв./;

Обезпечение: - настоящи и бъ-
дещи вземания на Общината с 
произход собствени приходи, 
съгл.чл.45 ал.1 от Закона за 
публичните финанси /ЗПФ/.
Обслужването на кредита ще 

е за сметка на собствените при-
ходи по бюджета на Общината.
Общественото обсъждане ще 

се проведе на 05.11.2018 г. от 
11,00 часа в заседателната зала 
/етаж 4/ на Община Мездра

Прочетено в старите мездренски вестници
С ентусиазъм и амбиции

„След едномесечно съществува-
не организацията на Българската 
социалдемократическа партия 
(БСДП) в Мездра проведе свое-
то първо събрание, което имаше 
просветен характер, но бяха раз-
гледани и организационни въ-
проси.
Председателят на временното 

ръководство Веселин Кръстев 

прочете кратък исторически до-
клад, който проследяваше стого-
дишната политическа съдба на 
БСДП. После той запозна члено-
вете и присъстващите на събра-
нието с основните политически, 
икономически и социални задачи 
и цели, които тази партия си по-
ставя на днешния етап и които 
ще залегнат в нейните бъдещи 

основни документи – устав и про-
грама. По тези документи, както и 
за съществуващата политическа 
обстановка в общината, взеха 
отношение много от хората, като 
превърнаха събранието в разго-
вор, наситен с много тревога, не-
доволствия и предложения...“
В. „Искърска комуна“ брой 9 

от 2 март 1990 г.

Програма

Подпомагане на малкия и среден бизнес
Кметът инж. Генади Събков 

се срещна с представители на 
фирми, извършващи бизнес 
на територията на Общината 
и лица, имащи намерение да 
разширят дейността си или да 
стартират нова предприема-
ческа инициатива. Поканата 
бе по повод предложената 
Програма за подпомагане на 
малкия и среден бизнес.

Срещата се проведе на 29 
октомври т. г. и на нея бяха 
разисквани въпроси, касаещи 
моментното състояние на биз-
нес климата на територията 
на община Мездра – пречки, 
трудности и проблеми, съ-
пътстващи дейността на фир-
мите, идеи и възможности, с 
които общинското ръковод-
ство да съдейства за тяхното 

решаване. Бяха обсъдени още 
различни административни 
действия за подпомагане на 
предприемачеството и раз-
витието на малкия и средния 
бизнес.
Проектът на „Програма за 

подпомагане на малкия и сре-
ден бизнес“ може да намерите 
на страницата на Общината 
mezdra.bg в раздел „Обяви“.


