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Сега и завинаги

Сълзи в очите, сребро в
косите и злато в сърцата

11 семействи двойки от Общината отпразнуваха златна
сватба в Деня на християнското семейство. Украсена
тържествено, ритуалната зала
посрещна за пръв път в историята си „златни“ младоженци.
Под звуците на Менделсон и в
изискана атмосфера, двойките
имаха възможността да усетят
сватбения трепет след цели 50
години съвместен живот. Ритуалът бе воден от служителките
по гражданско състояние Соня
Русинова и Доля Йотова, кмета
инж. Генади Събков. Пред тях
„младоженците“ – юбиляри
потвърдиха отново своето заветно „Да“ и подновиха брачните си клетви:
„Заклевам се да те обичам
безусловно, сега и завинаги!
Обещавам никога да не забравям, че това е любов,
която се случва веднъж в
живота! Каквито и предизвикателства да се опитват да
ни разделят, винаги ще търся и намирам път към теб!
Обещавам, да ти помагам

да обичаш живота, да го прегърнеш с нежност и да имам
търпението, което любовта
изисква! Да говоря, когато думите са нужни и да споделям
мълчанието, когато не са. И да
живея с топлината на сърцето
ти, и винаги да го наричам мой
дом!…“
„50 години радост и мъка, 50

години здраве и болест, 50 години рамо до рамо по криволичещи пътеки и по скоростни
магистрали! 50 години днес
празнува любовта!“, бяха част
от думите на кмета, предизвикали много сълзи в очите.
След като приеха залък хляб
с мед и отпиха от искрящо
шампанско, двойките получи-

В памет на жертвите

„Визия за България“

Доброволци от Българския младежки червен кръст в
Мездра, съвместно с Общината и Районно управление
на полицията отбелязаха Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия.
Възпитаниците на мездренските ОУ „Христо Ботев“ и
ОУ „Св. св. Кирил и Методии“ и на СУ „Св. Климент
Охридски“ в Зверино демонстрираха знания и умения
по оказване на първа долекарска помощ, раздаваха
листовки на водачите и издигнаха плакати с послания
към водачите на пътни превозни средства да бъдат внимателни на пътя и да спазват Закона за движение по
пътищата.

Наталия Христова, зам.председател на ОбС на БСП
На 14 ноември в малкия салон на Дома на железничаря
бе представен проектът на
документа “Визия за България“ пред мездренската
общественост. Срещата бе
уважена от Корнелия Нинова – председател на БСП и
заместник – председателите
на ПГ на „ БСП за България“Георги Свиленски и Христо
Проданов,депутатите Стоян
Мирчев и проф. Анелия Клисарова. В своето обръщение
към присъстващите Корнелия
Нинова сподели следното: „
Страната се събуди. Сега найважното е националната енергия да се обедини за промяна
на модела на управление и да
се насочи към съзидание. Преди четири месеца ,при първото представяне на „Визия за
България“,много анализатори
я оцениха като значим стратегически проект. Документът
е опит за надпартиен подход,
предложение за единение на
народа зад ключови за страната въпроси-демографска катастрофа, съвременна икономика, достъпно здравеопазване,
модерно образование, достойни доходи. Визията е и опит
да се сложи край на олигар-
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Най-възрастната
двойка в Мездра
За Деня на християнското семейство кметът инж. Генади Събков посети най-възрастното семейство в града - Баю и Гина
Куневи. Двамата са подписали граждански брак в общинска
администрация на 2 юни 1957 година. Дългогодишният зам.директор по икономическите въпроси на текстилния завод
„Станке Димитров“ развълнуван посрещна кмета на прага на
своята къща. Неговата половинка цял живот е била здравен работник. Отгледали лекар и педагог, днес двамата съпрузи се
гордеят с постиженията на деца, внуци и правнуци. Коментарите за техните успехи и проблеми осмислят ежедневието им.
Семейството сподели, че най-тежката диагноза е старостта, от
която не могат да бъдат излекувани, въпреки цялата кошничка
лекарства на масата.
Кметът ги поздрави с пожелания за здраве, като им подари
бутилка вино и сватбени чаши. „Сигурен съм, че сте за пример
на всички нас, потрудили сте се цял живот“, каза кметът.
След 61 години брак двамата имат всичко – двама синове,
четирима внуци и петима правнуци. Най-малкият правнук навърши един месец на 21 ноември. Хвалят се с техните постижения и разказват с носталгия за миналото.
Споделят, че няма тайна за дългия семеен живот – трябва взаимно уважение.

ха и Удостоверение за златна
сватба, както и букет цветя за
дамите и бутилка червено вино
за господата.
Музикални поздрави поднесоха деца от Център за подкрепа за личностно развитие
и детски танцов състав „Мездренче“.
на стр. 2

Бели гълъби в небето Значим стратегически документ

Въпреки студа повече от 20 деца активно се включиха
в инициативата. Към тях се присъединиха кметът на
Общината инж. Генади Събков и служители на полицията.
Тереза Богданова сподели какво я подтиква да е сред
доброволците:
„Чувствам се като човек, който може да помогне и се
надявам наистина да бъде така, защото обичам да помагам на хората и те да бъдат добре“, каза тя.
Кулминация на проявите бе пускане в небето на три
бели гълъба.
на стр. 2

61 години заедно

хично-политическия модел на
прехода, в който политици от
всички цветове и задкулисието вземаха решения, вместо
демократичните институции
и разрушиха принципите на
правовата държава. Поставихме си амбициозната задача
първи да проведем този разговор с всеки, който иска да помогне. Проведени са над 400
срещи в цялата страна,от БСП
чухме мнението на десетки
хиляди граждани и много конкретни предложения. Радвам
се, че днес протестиращите
издигат същите искания. Не
просто смяната на една партия с друга, начело на властта.
Това би било безсмислено, ако
новите продължат по старому. Смисълът е да се смени
моделът и която и партия да
управлява, да изпълнява основополагащите принципи на
този широк обществен договор. Мнозина казват, че всички партии сме еднакви, че се
борим само да се доберем
до властта. Ние, ако искахме
това, и сега щяхме да сме в
безпринципна коалиция на
власт. Аз щях да съм председател на Народното събрание
, щяхме да имаме министри ,
постове и облаги.
на стр. 2

След 2020 г.

Изследваха

Заместник-кметът
Сашо Илиев и експерти
от Общината взеха участие в информационна
среща за запознаване с
Кохезионната политика
на Европейския съюз
след 2020 година, която
се проведе на 13 ноември в Мездра. Срещата
бе организирана от Областен информационен
център – Враца.
Акцентът бе върху отварящите се през 2019
година процедури по
оперативните програми
на Европейския съюз,
както и предизвикателствата пред Кохезионната политика при
условията на Брекзит,
мигрантската
криза,
младежката безработица и климатичните промени.
Общинските експерти
проявиха особен интерес към програми за
подпомагане на малкия
и среден бизнес, насърчаване на предприемачеството, подобряване
на градската среда и за
развитие на селските райони.

Питейните
води
от
централното водоснабдяване на Мездра съответстват на изискванията за качествата на
водата, предназначена
за питейно-битови цели,
съобщават от Регионалната здравна инспекция
– Враца.
Информацията е от получено писмо в Общината, подписано от директора на РЗИ- Враца д-р
Орлин Димитров.
Изследването е провокирано от сигнал на
гражданин и разпореждане на кмета инж. Генади Събков на 5 ноември
т.г. Взети и изследвани
са проби за микробиологичен и физикохимичен
анализ от четири пункта
в града: жп гарата, сградата на „ВиК“, магазина „Андем“ и Социален
патронаж.

Кохезионната Качествата на
политика на ЕС питейната вода

Мисъл на броя
Светът е съвършен във
всеки миг. Несъвършени
са само нашите опити да
стигнем до него.
Херман Хесе

http://facebook.com/mezdra

Дейности
Доброволноци
Сълзи в очите, сребро в
косите и злато в сърцата
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Курс за реакция
при наводнения

от стр. 1
На сватба като на сватба, младоженците направиха снимка
за спомен с празничната специална торта, която по-късно бе
разрязана от Стоян и Тодорка
Стоянови от с. Боденец.
Най-възрастният сред юбилярите – 83-годишният Иван
Илиев, пожела всички да стигнат и надминат неговата възраст. Присъстващите изразиха
желание инициативата да стане
традиционна, така и други „на-

бори“ да могат да усетят емоциите от повторния сватбен ден.
Тържеството продължи в сватбена атмосфера с богата трапеза, снимки и много веселие.
Бастунчетата бяха умело прикрити, а усмивките не слизаха
от лицата.
Инициативата за „златна сватба“ е първа по рода си в Общината.
98 двойки са сключили граждански брак в Общината през
1968 година, от тях само 24

Значим стратегически документ

от стр. 1
И щеше да ни е лесно. Ние избрахме трудния път- да
опитаме да променим модела. Съпротивата през тези
две години е била силна и сигурно ще се увеличава.
Изправили сме се срещу 10 милиарда лева на паралелната държава, но връщане назад няма. Започнахме тази
битка и ще я изкараме докрай. В началото беше трудно
, но сега имаме все повече съмишленици. Оптимист
съм, че верният път е посочен, че народът ни има сили
да поеме по него и мъдрост да избере кой да го води.“
Д-р Илиана Михайлова – председател на ОбС на
БСП – Мездра в своето встъпително слово сподели
отзивите на Мездренската партийна организация и
предложенията ѝ за допълване и разширяване на
документа.
Мнения, виждания и актуални въпроси бяха поставени от десетките присъстващи на срещата,
която се превърна в дискусионен форум, отразяващ
нагласите на хората.

още живеят на тази територия.
11 потвърдиха участие в ритуала и си казаха „Да“ за следващите 50 години:
Христо и Цветана Петкови,
Цветан и Тана Йончеви, Петър и Иванка Ташкови, Иван и
Спасена Коцеви, Иван и Кина
Стоянови, Стоян и Тодорка
Стоянови, Марин и Пенка Маринови, Николай и Галина Ценови, Иван и Севдалина Илиеви, Войн и Тодорка Славчеви и
Георги и Василка Христов.

от стр. 1
Кметът на Общината изрази
своето вълнение и благодарност към младите червенокръстци:
„Трогнат съм и съм очарован от това, което направиха
нашите деца. Ние българите
обикновено сме със собствено
мнение по всички въпроси и
трудно се влияем от авторитети, но мисля че този жест, който направиха младите наши
наследници заслужава огромно внимание. Дано ни трогнат, дано да бъдем по-внимателни на пътя, дано да бъдем
по-отговорни към себе си и
към хората, които ни обичат“,
каза инж. Събков.
Ръководителят на младежите
от Зверино Петя Илиева изказа своята благодарност от съвместната работа на доброволци, Община и полиция.
Мероприятията бяха организирани на КПП „Ребърково“,
само на метри от т.нар. „Турски завой“, където често стават тежки пътно-транспортни
произшествия.

Длъжници на бележития учен
да напомня на жителите за този
гении. В един сайт на Общината, в списъка на бележитите
личности, родени в Мездра, е
отбелязано, че Георги Бранков е
деец на БКП. Истината е, че на
20-годишна възраст, през 1933 г.
той става член на БКП; истина
е, че в 60-те години на миналия
век е изпълнявал функции в държавните и партийни структури:
председател на Държавния комитет по строителство и архитектура (по късно министерство
на строежите), завеждащ отдел
„Наука и образование при ЦК на
БКП“. Но какво от това? Става
ли по малък приносът му в развитието на световната наука!?
С помоща и съдействието на
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група наши съграждани е установено мястото, където се е
намирала къщата, в която се
е родил Академик Бранков.
Със собствениците на дома,
построен в парцела на родния му дом е уговорено да се
постави паметна плоча за бележития наш съгражданин.
Предлагаме: 1. На стената на
дома, намиращ се на ул. „Родопи“ № 8, да се постави възпоменателен знак за академик Георги
Бранков; 2. В сайта на Община
Мездра към името на Георги
Бранков, освен че е деец на БКП,
да се добави текст, оказващ заслугите му на забележителен
учен.
Група читатели

2

Нови придобивки

Комплекс
социални
услуги за деца и лица с
увреждания (КСУДЛУ)
в Мездра продължава
да получава непрекъснато дарения. Благодарение на всеотдайния
труд и настойчивост
на директора на комплекса Диана Вутова
потребителите на услугите ежеседмично се
радват на нови придобивки.
Последното постъпило дарение е теглилка с ръстомер ASTRA
и детски играчки, от
MedAp Consult, Ltd. гр.
Варна.
По-рано Центърът получи също и перална
машина – Bosch, дарена от БСХ „Домакински уреди България“
ЕООД гр. София, кани
за филтриране на вода
Brita и 6 бр. филтри –
от фирма „Брита“ ООД
гр. Бургас и 4 зимни
гуми за нуждите на
микробус от „Медина
Мед“ ООД гр. Стара
Загора.

Реплика

Бели гълъби
в небето

Читателите предлагат
Неотдавна в общинския вестник се появи материал за бележития гражданин на Мездра
академик Георги Бранков. Трудно е да се намери по изявен учен
от северозапада. Да припомним,
че академик Бранков е бил председател на Европейския комитет
по противоземетръсно строителство в Лондон (1970 г.), директор на Международната асоциация по противоземетръсно
инжинерство в Рим (1978), член
на Европейската академия за наука, изкуство и култура в Париж
(1973-1982).
Бяхме изненадани, че в Мездра
за този човек знаят единици. В
града няма улица, площад или
някаква забележителност, която

Девет души от Общината се включиха в обучение
на тема „Теоретична и практическа подготовка на доброволци за реакция при наводнения и последващи
кризи“. Тридневното обучение се проведе на тренировъчната площадка на Център за професионална квалификация към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РДПБЗН/ – Монтана.
Участниците се обучаваха по седем теми:
Правни основи на защитата при бедствия;
Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от
наводнения и за защита на населението;
Аварийни ситуации и дейности на спасителните екипи при наводнения, свързани с хидротехнически съоръжения (практическо упражнение);
Действие на спасителния екип при спасителни операции при наводнения (практическо упражнение);
Издирване и спасяване на хора при наводнения в градска среда (практическо упражнение);
Действие на доброволното формирование при издирване и спасяване на хора при наводнение в бързо течащи води;
Действия на спасителния екип след оттегляне на водата от наводнение.

Човещина

Отново гавра с
пенсионерите

По време на обучението доброволците бяха поставени в множество ситуации, имащи за цел да поставят
участниците във всички възможни варианти, с които
може да се сблъскат. На специално конструираната
площадка и под наблюдение на специалисти от РДПБЗН, участниците проведоха операции по изграждане
на различни видове изкуствени прегради, монтиране
и стартиране на бензинова помпа за вода и правилно
поставяне на спасителна жилетка. Бяха оттренирани
още спасяване на бедстващи граждани от наводнена
къща, използване на пожарникарска стълба, преминаване през тесни пространства и извеждане на пострадали от разрушена постройка с помощта на носилка.

Пресконференция
се проведена на 16 ноември, на която Общината представи проект
№ BG16RFOP001-2.001-0182 „Енергийно-ефективни мерки в
многофамилни жилищни сгради в град Мездра“ Присъстваха
над 30 заинтерисовани лица.
Проектът е насочен към внедряване на ефективни мерки за енергоспестяване в 18 много-фамилни жилищни сгради за значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и
повишаване качеството на живот на 85 домакинства. Установен е
потенциал за намаляване на действително необходимите разходи
за отопление и охлаждане средно с около 50 % за сграда.
Предвиден е пакет от 3 енергийно-спестовни мерки за всяка
сграда. По този начин ще се постигне най-голям икономически
ефект, като необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки са със среден общ срок на откупуване – 12
години.
След прилагането на мерките сградите ще преминат в енергиен
клас „С“ с устойчиво потребление на енергийни носители.
Този документ е създаден в рамките на проект
BG16RFOP001-2.001-0182 „Енергийно-ефективни мерки в
много- фамилни жилищни сгради 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 ОПР 2014-2020 г.

Иванка Начева
Ако не сте забравили,
преди изборите кандидатите за власт обещаха
1500 лв. средна заплата,а
патриотите 300 лв. минимална пенсия. Чудесно, но дойдоха на власт,
постигнаха целта си и
забравиха обещанията.
По-лошото – вдигнаха
цената на водата, тока и
парното, сега и на газта
– все стоки, без които не
можем. Лошото не идва
само – скочиха хлябът,
плодовете, зеленчуците,
почти всички продукти
в магазините.
Но... сит на гладен вяра
не дава!
Всъщност, вместо да
получим някой лев над
мизерните си пенсии
от увеличението от 1
юли т. г., се оказва, че
балтията със страшна сила продължава да
виси над главите ни!
Наистина, що за племе
сме ние, след като позволяваме да ни доят и
стрижат, както си искат!!!

Честито!

На 22 ноември гл.
експерт
„Сигурност
ОМП“
Добромир
Александров
стана
баща на дъщеричка.
Малката Дарси проплака във врачанската
болница. Малката госпожица се роди 47 см
и 2.400 кг. За нея ще се
грижи баткото Денис,
който е ученик в ОУ
„Христо Ботев“.
Пожелаваме на Стефка и Добри Александрови семейно щастие, здраве и усмивки!

http://facebook.com/mezdra
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Вкусно

„Добре дошли в Средновековието“

Стартира анкетата

Тиквата - хит
на есента

„Спортист на годината“
Приключи приемането на номинации за „Спортист на
годината 2018“ на Общината. Спортните клубове подаваха своите предложения за най-добри спортисти,
отбори, треньори и спелеолог в общинска администрация до 26 ноември 2018 г. Комисия от специалисти,
определена със Заповед на кмета, ще разгледа номинациите и определи 10-те най-добри спортисти, 3-те
най-добри отбори, най-добър треньор и спелеолог за
2018 година.
За първи път Общината организира онлайн гласуване
за Спортист на гражданите. Всеки може да даде своето предложение до 30 ноември 2018 година на фейсбук страницата на Общината. За номинираните от вас
спортисти може да гласувате онлайн в периода от 1 до
18 декември.
Събралият най-много гласове спортист ще бъде обявен за „Спортист на гражданите на община Мездра“ на
официална церемония.
Награждаването на отличените за „Спортист на годи- Първа работна среща
ната“ ще се проведе на 20 декември в ресторант „Роди- по проект „Добре дошли
в Средновековието“ се
на“ от 18:00 ч.
проведе в Мездра на 22
ноември. Проектът е съКултура на поведението ни
финансиран по програмата Interreg V-A Румъния –
България /2014-2020/, като
партньори по него са общините Мездра, България
Има правило, че местата до домакинята и домакина и Добрословени, Румъния.
– както от дясно, така и от ляво, са почетни места. На Проект ROBG 452 „Добре
правоъгълната маса тези места се намират в центъра дошли в Средновековиена нейните дълги страни. Домакините седят един сре- то“ цели да подобри изщу друг. По този начин от двете страни на всеки от ползването на природното
тях могат да седнат особено уважавани в обществото и културно наследство на
гости. При това дамата седи от дясно до домакинята, а общините Мездра и Досъпругът ѝ – от ляво на домакинята. Всички останали брословени като създаде
места се разпределят по възможност по такъв начин, два значими фестивала –
средновековен и римски,
че всеки да е доволен от съседа си.
Ако се седи на две маси в различни помещения, то до- чрез които по атрактивен
макинята сяда на едната, а домакинът на другата маса начин да се пресъздаде авили се групират по-възрастните гости в едната стая, тентичният живот по онопо-младите в другата. Домакините остават на масата ва време.
В срещата взеха участие
на по-възрастните даже в случай, че те са най-млади.
Основно правило: съпружеските двойки се разделят с кметът на община Меизключение на младоженци и празнуващи годишнини здра инж. Генади Събков,
на съвместен живот. Виновниците за тържеството се- заместник-кметът Сашо
дят на почетно място в центъра.

Работна среща

Как да се държим
на масата?

Църковен календар
(за декември)

6 НИКУЛДЕН
Празнуват: Никола, Николай, Николина, Нина,
Ненка. Св. Никола се почита освен като господар
на реки и морета и покровител на моряци и рибари,
и като пазител на дома, имота и стоката. Затова на
този ден празнуват официално търговците и банкерите.
Произход: Николай - от старогръцкото Niкolaos“
Победител на народите“
9 ЗИМНА СВ. АННА, АНИНО ЗАЧАТИЕ Празнуват: Анна или Ана.
Чества се зачатието на Св. Анна - покровителка на
брака, семейството и майчинството. Празникът се
празнува предимно от жените, които не работят, ,за
да не се разболяват децата им.
Произход: Ана - от староеврейски - „благодат”.
12 СВ. СПИРИДОН Празнува: Спиридон.
Светецът е патрон на плетачи и тъкачи. През целия
ден не се работи почти нищо, защото ако се убоде
или нарани човек, раната няма да заздравее.
Произход: Спиридон - от латински - „духовен дар“
17 СВ. ПРОРОК ДАНАИЛ Празнуват: Данаил,
Даниела.
Празнува се, за да не се изгарят децата с огън и вряла вода.
Произход: Данаил - от староеврейски - „Божи съдник“.
20 ИГНАЖДЕН Празнува: Игнат.
По това кой човек ще влезе първи в къщата на Игнажден се гадае за здравето, имането и плодородието през следващата година. На този ден не се дава на
заем, а ако нещо е дадено предния ден, се прибира.
Произход: Игнат - от старогръцкото ignis - „огън“.

Илиев, кметът на община
Добрословени Георге Тудораску, както и екипите
за изпълнение на проекта
от българска и от румънска страна.
На срещата бе обсъден
цялостният график за изпълнението на проекта,
като се поставиха конкретни срокове за изпълнение
на отделните дейности.
Кметът на Общината инж.
Генади Събков определи
„Добре дошли в Средновековието“ като проект с
голямо значение за Община Мездра, тъй като ще насърчи съвместната работа
в сферата на туризма между двата съседни региона.
Проектът включва провеждането на два фестивала за популяризиране
на средновековните бит и
култура. Този в Мездра е
част от културния календар на Общината и ще се

проведе в АК “Калето“ от
14 до 19 май 2019 г. В него
ще вземат участие представители от трансграничния регион. Предвижда
се фестивалът да съдържа
презентации и открити
уроци по средновековни
бойни техники, средновековни облекла и ритуали,
както и на средновековна
кухня.
Фестивалът в Добрословени е планирано да бъде
проведен във втората половиа на август.
В рамките на проекта за
нуждите на Община Мездра и АК “Калето“ ще
бъдат закупени: автентична българска юрта,
средновековни костюми,
снаряжение и оръжия за
пет различни типа воини
от средновековието; професионална система за
представяне, озвучаване и
презентиране на събития.

Божи гроб

Нашите поклонници
Правото да се именуват
„хаджии“ придобиха нашите съграждани инж.
хаджи Стефчо Симеонов,
д-р хаджи Тодор Лозанов
и свещеноиконом хаджи
Тома Стоянов от с. Люти
брод.
През месец ноември те
бяха в Държавата Израел,
където посетиха базиликата „Рождество Христово“ във Витлеем, яслите,
в които е бил роден Исус,
стаята на Тайната вечеря,
Стената на плача, ул. „Виа
Долороса“, по която Исус
е вървял към Голгота. Тук
се поклониха на Божия
гроб и получиха сертификатите си за хаджииство.
В продължение на 4 дена
тримата хаджии разгледаха забележителностите
на Йеросалим, столицата
Тел Авив, Хайфа, Назарет, Бахайските градини
- шедьовър на ландшафтната архитектура, в които
се намира Храмът на Баб
и др.

http://mezdra.bg

Тиквата
притежава ценни диетични и
вкусови качества. Тя
е добър източник на
минералите калий, фосфор, калций, магнезий, желязо, мед и кобалт.
Има
високо
съдържание на витамин
С - около 15 мг в 100 г,
както и каротин, целулоза (около 1 г).
Откъсната цяла тиква
издържа до две седмици
на стайна температура и
няколко седмици на студено, тъмно и проветриво
място. Затова съществуват много начини за обработка с широко кулинарно приложение. Използва
се както за солени ястия,
така и за сладкиши.
Ето една полезна информация – интересна рецепта за мармалад.
Необходими съставки:
тиква - около 1.2 кг цигулка
портокали - 2 бр.
лимони - 2 бр.
захар - 700 г
портокалов сок - 200 мл
вода - 100 мл
ванилия - 1 пакетче
канела – 1 пакетче
Начин на приготовление:
Обелете и настържете
тиквата. Отделете кората на портокалите и отделете филенцата плод.
Нарежете кората и на лимоните. Поставете тиквата в дълбок съд на котлона.
Добавете захарта и водата
и
разбъркайте,
добавете
ванилията.
Прибавете
канелата,
портокаловия сок, парченцата
портокал
и
корите на цитрусите.
Разбъркайте всичко и оставете сместа да се сгъсти. Пресипете готовия
тиквен мармалад в бурканчета. Така ще имате
от една страна вкусно
сладко, от друга - слънце
в бурканче за студените
зимни дни.

Призив

Уважаеми съграждани,
За възстановяване бюста на ген. полк. проф.
Иван Кинов на паметника
в родното му село Люти
брод Община Мездра надира средства по сметка
BG58STSA93000019546195,
BIC: STSABGSF – Банка
ДСК – Мездра
Председател на инициативния комитет Василка Стойкова тел: 0889991697

Обява

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

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра
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Децата на
Община
Мездра

Юбилейно

120 години Община
Любен Генов, почетен гражданин на Мездра
На 11 декември 1898 г. Мездра е обявена за Община
Селището е възникнало поради местонахождението му
на стратегическия път София-Ботевград-Враца-Оряхово.
Установяването на жп гара в с. Мездра през 1897 г. подсилва тази необходимост. Предприемчиви хора оценяват
територията като подходящо място за промишлено производство на стоки и търговия. Врачаните Тодор и Иван
Балабанови (баща и син) построяват спиртна и текстилна
фабрики, като впоследствие разширяват производството.
Данко Милушев изгражда мелница, маслобойни и други
работилници. Същото правят и други предприемачи.
През този преиод Мездра е преминала през три политически етапа на развитие:
Първо – капиталистическо общество – от 1899 г. до 1945
г. Създаване на частна собственост: дребна, средна и едра
класа, което е било успешно. Работили са около 15 фабрики и работилници: мелници, маслобойни, търговия
на добитък, яйца и птици, множество занаятчийски работилници. Построена е ЖП линията Мездра-Враца-ЛомВидин, сточна гара и железопътно депо.
През този период са изградени и училище „Христо Ботев“, църквата „Свети Георги“, Читалищен дом. Извършено е водоснабдяване от изворите „Баданец“ и „Заминец“. Електрифицирано е с. Брусен и главната улица
„Христо Ботев“ от предприемачите Балабанови. Направени са мостовете на р. Моравешка и благоустроени улиците в центъра на селището. Населението е наброявало
около 3000 жители.
Втори етап – 1945 до 1990 г. Този период се развива
при одържавена собственост за производство на материали и услуги – планова икономика социалистическо
общество. Постигнат е голям скок във всички сфери на
живота. Село Мездра е обявено за град през 1950 г. Разширяват се и се модернизират съществуващите фабрики,
изграждат се и нови, които прерастват в заводи – текстилен, пивоварен, керамичен, радиокерамичен, каменообработващ, завод за телефонни елементи, металообработващ, медодобивен в с. Елисейна, завод за художествена
и битова тъкан, ремонтно ж. п. депо и др. След 1958 г. голям ръст бележи строителството. Градът практически се
превръща в строителна площадка. Изградени са обекти
в жилищното частно строителство, както и ведомствени
и обществени сгради: 11 училища и детски градини, десетки по селата. Построяват се 2 болници, водоснабдява
се градът и селата, изградена е канализационна система,
благоустрояват се и се хигиенизират населените места.
Застроената площ на града значително се увеличава, а
населението наброява 18 000 жители. Културната и просветната дейност е на високо ниво, обучават се ученици
в 2 професионални и 3 реални гимназии. Земеделската
земя се обработва машинно и се постигат високи резултати в добива.
През третия период – 1990 до 2018 г. Oбщината се развива в условията на пазарна икономика – създаване на
частна собственост, приватизация (продажба) на държавната собственост, демокрация. Нeпотръгва това развитие
или слабо върви. През тези 29 години производствените
мощности почти изчезнаха. Десетте заводи и много други предприятия бяха разграбени. Не се реализират нови
производства и услуги. Хиляди работни места бяха закрити. В БДЖ намаля работата близо 70%. Живеещите
в града и селата, особено работоспособното население,
имигрира и се пресели. Населението намаля близо 50%.
Какво ни предстои още да изживеем, никой не може да
каже. Ясно обаче е едно – така повече няма как да я караме. Необходима е промяна на системата в национален
мащаб, за да потръгнат нещата и в нашия град, в нашата
Oбщина...

Прочетено в старите мездренски вестници

„Ешалон 31
Преди няколко дни градският народен театър откри своя театрален салон със съветската пиеса „Ешалон 317“, постановка
на Кънчо Даскалов. Това е пиеса, която засяга борбата на съветското контраразузнаване против немските окопатори.
Участниците в пиесата са работници и служители от предприятията. Въпреки своята производствена работа, те са направили всичко по силите си, за да се доближат до авторовата идея,
да създадат вълнуващи образи. Главната роля на инж. Горбачов
се изпълнява от професионалния артист Кънчо Даскалов. Не
по-лош е и образът на майор Бамлер, пресъздаден от Киро Ковачев. Хубави образи пресъздават Виолета Савова в ролята на
Валя, Методи Ковачев в ролята на Кобзаев, Цветан Стефанов
– учителя Брунко. Добре играят и останалите изпълнители: Б.
Петков, Цв. Дунов, Г. Донков, Сиика Осиковска и др.
Градският театър е изнесъл досега пет представления. С
„Ешалон 317“ той ще посети десетки села и градове в нашия
окръг. Нека му пожелаем: на добър час!
Ангел Георгиев“
в. „Искърска комуна“, бр. 19 от 11 декември 1965г.

http://mezdra.bg

В рубриката „Децата на
Община Мездра“ вестникът продължава
да публикува снимки на
деца до 10-годишна възраст.
Очакваме вашите снимки на адреса на редакцията.

Александър - на 5
години.
Из дневника на лекаря

Пациентка героиня
Д-р Георги Цонков
- Жива съм! Жива - сподели
по телефона Таня Л. след изписването ѝ от кардиологичната болница в София, където
беше оперирана за сърдечен
порок.
- Много се радвам. Ти си истинска героиня- поздравих я
развълнуван.
Аз я лекувам още от 1998 г., а
след стартиране на Здравната
реформа в началото на 2000та тя ме избра за личен лекар.
През този двадесет годишен
период Таня доказа с поведението си, че разчита на моята
медицинска помощ и аз не я
разочаровах... Тя е прекарала
ревматизъм - сърдечна форма
още през детските си години.
А от 18 годишна възраст е с
оформен сърдечен порок. И
се зареждат до днешната ѝ
60-годишнина над 20 пъти
да бъде приемана за лечение
в местни, регионални, окръжни и републикански болници,
където в част от случаите са
й правени операции на отделни клапи на сърцето, част от

които - неотложни или спешни, - понякога за втори път, за
трети… Не рядко операциите
й са съпътствани със сериозни усложнения-нарушен сърдечен ритъм, сърдечна или
дихателна недостатъчност.
Пациенти с подобни заболявания, ще кажете, има не
само у нас, но и навсякъде по
света. Това е така, но Таня,
за разлика от някои други с
подобни заболявания, ме впечатлява изключително много със своя несломим дух и
воля за живот, способност да
се радва на всеки ден, през
който е жива и вярата ѝ, че
този ден, няма да бъде последен. Нито веднъж не я чух
да хленчи, да се оплаква от
злочестата си съдба. А може
би не осъзнава незавидното
си здравословно състояние и
рисковете, които непрекъснато я дебнат? Няма такова
нещо. Тя е интелигента, умна
и достатъчно осведомена. Доверява се изцяло на научната
медицина и нейните методи и
възможности. Спазва стрикт-

но даваните ѝ указания за
начина на живот и лечение.
Мисля си колко ли са пациентите, които са с много помалко и по-леки заболявания,
а губят вяра в утрешния ден,
престават да се борят за живота си, обсебени са от найлошото
Понякога се питах: какво
ли още би могло да се случи
на моята удивителна пациентка? А то, за беда, наистина се случи Неочаквано ѝ се
появиха коремни проблеми,
които скоро показаха, че няма
друг начин да ѝ се помогне
освен отново чрез операция,
която е рискована.. Но дали
ще се съгласи?
В момента, когато чу становището на хирурзите, върху лицето ѝ премина сянка
на тревога и уплаха. Но тя и
този път не се подаде на отчаяние, овладя се и заяви категорично:
- Съгласна съм .…
Е, кажете: как една пациентка като Таня може да не е
героиня? И да не е за пример?

11-то издание на

Кулинарен конкурс “Благини“
се проведе в Мездра
Обединението на женитесоциалистки към ОбС на
БСП-Мездра организира и
проведе кулинарен конкурс
“Благини“. Поводът бе Денят
на християнската младеж и
семейство.
Гост на събитието бе кметът на Община Мездра инж.
Генади Събков, д-р Илиана
Михайлова – управител на
МБАЛ-Мездра, Ивайло Лилов-председател на ОбС на
БСП-Враца
Жури в състав инж. Генади
Събков, Ивайло Лилов, д-р
Николай Баев и Владислава Димитрова – директор на
Дом за стари хора в Мездра
определите победителите в
отделните категории, както
следва.
Раздел: Българска национална кухня“: І-во място
– Веска Живкова. ІІ-ро място – д-р Митка Лечева. ІІІ-то
място – Геновева Коцева. Поощрителна награда – Сузана
Иванова.
Раздел: „Салати, предястия, ордьоври“: І-во място
– Ваня Любомирова и Иванка Витанова – КСУДЛУ-Ме-
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Исторически дати
С указ № 264 на Княз Фердинанд от 11 декември 1898 г. е
утвърдена Мездренската Община, в която влизат селата
Боденец, Брусен и Крета.
При първото преброяване
на населението в Княжество
България на 1 януари 1881 г. в
Мездра има 86 жители.
При преброяването в края
на XIX век в Мездра живеят
252 българи, 8 чехи, 1 турчин,
1 грък, 37 цигани, 1 еврейн, 5
румънци, 1 немец, 1 италианец и 4 други
2 декември 1989 г. - В Долна
Кремена са открити паметни
плочи на руските освободители, преминали през селото
на 8 ноември 1877 г., на ботевия четник Никола Велчев,
родом от Кремена и на оръжейника на селската чета М.
Метов, убит през юни 1876
г. Възстановена е и паметната плоча на загиналите долнокременчани във войните.
5 декември 1960 г. – Започва
строителството на почивната
станция на ДПТЗ „Ст. Димитров“ (днешното „Сънитекс“)
в курорта „Златни пясъци“.
Ежегодно тук са летували над
650 работници от текстилната фабрика.
8 декември 1970 г. – В Мездра е учреден Клуб на дейците на културата с председател
художника Любомир Минковски и секретар Владимир
Джаферски.
1918 г. - В Мездра е основана
партийна организация на БРСДП (тесни социалисти). За
секретар е избран учителят
Лалю Ширков от с. Крета, а за
касиер Никола Петров.
13 декември 2003 г. - В Мездра се провежда първият
международен детски турнир
по художествена гимнастика
„Коледни звездички“.
15 декември 1913 г. – В с. Игнатица е основано Спестовно-заемно дружество „Селянин“ по идея на учителя Дано
Иванов от с. Люти дол. Той е
основоположник на кооперативното дело в искърското
дефиле.
19 декември 1987 г. – В Мездра тържествено е отбелязан 80-годишният юбилей на
кооперативното движение
в Искърския край. Неговото начало е поставено на 22
февруари 1907 г., когато 69
ентусиасти от с. Типченица
основават първата в района
кредитна кооперация „Пчела“.
22 декември 1978 г. – Издаден е Указ № 2294 на Държавния съвет на НР България, с
който в страната са извършени административно-териториални промени. С него е
утвърден сегашният състав
от 28 селища на Община Мездра. По това време тя е една
от 12-те общини в бившия
Врачански окръг.

За рождения си
ден почерпи:
здра. ІІ-ро място – Лидия
Дилова. ІІІ-то място – ПГ
“Алеко Константинов“-Мездра. Поощрителна награда
– ПГ “Алеко Константинов“Мездра.
Раздел “Тестени изделия“:
І-во място - д-р Митка Лечева. ІІ-ро място – ПГ “Алеко
Константинов“-Мездра.
ІІІ-то място – Милена Топалска. Поощрителна награда
– ПГ “Алеко Константинов“Мездра.
Раздел „Десерти“:
І-во място – Евгения Станоева. ІІ-ро място – Милена
Топалска. ІІІ-то място – Виолета Симеонова.
Поощрителна награда –

ПГ“Алеко Константинов“Мездра.
Раздел “Напитки“: І-во
място – Кото Умарски. ІІ-ро
място – Сузана Иванова. ІІІто място – Първолета Василева.
Парични награди получиха
първенците в петте категории. Д-р Лечева дари своята награда на бившата си
учителка – Веска Живкова.
Всички участници получиха грамота за отличното си
представяне. Специално отличие получи литературен
клуб „Христо Ботев“ към НЧ
„Просвета-1925“ – гр. Мездра за атмосферата, която
създаде.

Инж. Галина Иванова, ст.
експерт в отдел „Екология“ на
Общината – на 14 ноември.

В следващите дни
рожденици са:
Наталия Христова, общински съветник – на 30 ноември.
Д-р. Илиана Михайлова,
управител на МБАЛ – на 11
декември.
Румен Тодоров, общественик – на 12 декември.
Яна Нинова, председател на
Общински съвет – на 13 декември.
Иван Иванчев, директор на
ОУ „Хр. Ботев“ – на 14 декември.
Инж. Стефчо Симеонов,
бивш директор на ОП „Чистота“ – на 16 декември.
Георги Давидков, кмет на
Общината (1986-1990) – на 21
декември

http://facebook.com/mezdra

