
ЦЕНА: 0,40 ЛВ.МЕЗДРА, 8 - 22 ФЕВРУАРИ 2018 г.                БРОЙ 3 (421), ГОДИНА XVII

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

Уверено и с реализъм

ОБЩИНАТА ЩЕ РАЗПОЛАГА
С 15-МИЛИОНЕН БЮДЖЕТ 

ЗА ГОДИНАТА
Безплатни детски ясли, 

подобряване на условията 
и предоставяните услуги в 
администрация, учебни и 
социални заведения и ин-
вестиране в инфраструк-
турата на града и всяко от 
прилежащите 27 села. Това 
е заложено в Бюджет`2018 
г. на Община Мездра, който 
бе одобрен от Общинския 
съвет на 29 януари т. г.

Заделени са повече 
средства за образование, 
здравеопазване, социални 
дейности, култура и спорт. 
Общината е първата общи-
на в Северозапада, която 
реши да облекчи младите 
семейства, като поеме раз-
ходите за посещение на 
детски ясли. По този начин 
жителите ще имат по-го-
лям стимул децата им да 
посещават детски заведе-
ния и повече деца ще бъдат 
обхванати от системата на 
образованието, въпреки 
отрицателния демографски 
прираст в България като 
цяло.

Със стартови 14 992 146 
лв. ще разполагаме за реа-
лизирането на основните 
направления на дейност, 
изграждане на съвременна 
инфраструктура и привле-
кателна жизнена среда. С 
най-голям дял в приход-
ната част на бюджета са 
трансферите от централ-

ния бюджет 10 371 183 лв. 
Собствените приходи се 
предвиждат в размер на 3 
684 100 лв.

4 302 000лв. е общински-
ят дълг, формиран изцяло 
от задължения, свързани с 

осъществения през 2015 г. 
проект за воден цикъл на 
града. 1 461 000 лв. е нало-
жената финансова санкция 
на Общината за допуснати 
нарушения при проведе-
ните обществени поръчки 
за избор на изпълнител на 
проекта. Поне още пет го-
дини Общината ще плаща 
непосилни средства за по-
криване на стари дългове. 

Въпреки това Общината 
започва 2018 г. с „летящ 
старт“. Благодарение на 
преходния остатък от 2017 
г. в размер на 926 000 лв. в 
Инвестиционната програ-
ма са заложени капиталови 

разходи в размер на 1 518 
000 лв. През годината ще 
се реализират ремонтни 
дейности в града и всяко от 
прилежащите села. Пред-
стои извършване на основ-
ни ремонти на ул.“Г. Кир-

ков“, ул.“Индустриална“, 
ул.“Шипка“, ул.“Дунав“, 
у л . “ П . Я в о р о в “ , 
ул.“Тракия“, ул.“Рила“, 
ул.“Хр.Ботев“ /пред „Хе-
мус М“/, ул.“Дърманско 
шосе“ в Мездра, както и 
на кръстовище в с.Брусен, 
ул.“Малчика“ в с.Оселна, 
ул.“Опълченска“ в с.Лик, 
ул.“Роза“ в с.Кален, 
ул.“Кацарска махала“ в 
с. Люти дол, ул.“Генерал 
Столетов“ в с. Ослен Кри-
водол и ул.“Васил Кола-
ров“ в с.Царевец, площад 
в с. Зли дол, пътя Мездра 
– Брусен.

                          на стр.2

Актуално

Безплатна кастрация на 
домашни кучета

Собственици на домашни кучета, които нямат възмож-
ност да ги кастрират, ще могат да го направят напълно без-
платно и ще бъдат освободени от таксата за притежание 
на домашен любимец, която е в размер на 10 лв. годишно. 
Това съобщи кметът инж. Генади Събков на първото за 
годината заседание на Общинския съвет, на което пред-
стави отчет за изпълнение на Програмата за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Мездра за второто шестмесечие на 2017г. 

Той поясни, че в края на м.г. Общината е постигнала 
договорка с  неправителствена организация за безплатна 
кастрация - първо на бездомните кучета, след което и на 
домашните. По препоръка на специалистите акцията не е 
осъществена тогава, тъй като, за да бъде манипулацията 
по-щадяща за кучетата, е необходимо да се проведе при 
по-топло време.

Инж. Събков уточни, че с организиране работата 
на временния приемник за безстопанствени живот-
ни в с. Кален е постигнато спокойствие за гражда-
ните и хуманно отношение към животните, които в 
противен случай трудно биха оцелели на улицата.

                                                                             на стр.2

Събрание на бившите 
железничари

Председателят на Управителния съвет Марин 
Събков прави отчет за дейноста на клуба

Отчетно-изборно събра-
ние проведоха членовете 
на Сдружение „Пенсио-
нерски клуб Железничар-
Мездра“. То се състоя на 
30 януари в наскоро при-
добитото помещение, на-
ходящо се на втория етаж 
в източното крило на сгра-
дата на ж. п. гара Мездра. 
Председателят на Управи-
телния съвет г-н Марин 
Събков направи отчет за 
дейността на клуба през 
2017г., а г-жа Тинка Ман-
чева представи финансо-
во-отчетен доклад.

Официален гост на сре-
щата бе кметът инж. Ге-
нади Събков. Той пожела 
на членовете на пенсио-
нерския клуб много здра-

ве, щастие и успехи и пое 
ангажимент Общината да 
подобри облика на новото 
помещение.

На събранието бе при-
ето и новото ръководство 
на пенсионерския клуб. В 
него влизат 7 души- Ру-
мяна Савова, Мими Ми-
шонова, Любомир Лиш-
ковски, Цветан Тодоров, 
Петър Василев, Веселин 
Вълчев и Марин Събков.

В Сдружение „Пенси-
онерски клуб Железни-
чар-Мездра“ членуват 65 
души. Целта на организа-
цията е развитие на кул-
турно-просветната дей-
ност сред членовете от 
Мездра и района.

                      /Соб. инф./

От началото на седмицата 
Общината започна изпъл-
нението на програма „Обу-
чения и заетост на младите 
хора“. През следващите 6 
месеца 36 безработни мла-
дежи до 29-годишна въз-
раст ще полагат труд в гра-
да и прилежащите села. Две 
от лицата ще се грижат за 
поддръжката на пътищата 
в общинския център, а ос-
таналите ще работят като 
озеленители и поддръжка 
на пътища в 27-те села.

Секретарят на Община-
та Севдалина Джамбазка 
и директорът на Дирекция 
„Социални и хуманитарни 
дейности“ Елена Нанова на 
24-ти февруари проведоха 
работна среща с назначени-
те младежи. Те ги запознаха 
със спецификата на дей-
ностите, които ще извърш-
ват и с техните наставници. 
На срещата присъстваха и 
кметове от селата, в които 
ще се полага труд.

Голяма част от назначе-
ните млади хора ще участ-
ват в програмата за поредна 
година. Такъв е случаят на 
27-годишният Петър Ке-
нов, който 9 месеца преди 
стартиране на програмата 
многократно е търсил ин-
формация и съдействие от 
общинска администрация 
за необходимите документи, 
условия и срокове за подава-
не на заявленията.

„Участвам в програмата 
за втора поредна година. 
Работата ми допада, за-
това силно желаех да се 
включа пак. За последно 
работих през лятото в Со-
зопол като помощник-гот-
вач”, разказа Петър.

29-годишната Ани Петро-
ва е назначена по програма-
та за трета година. Ще ра-
боти като озеленител, както 
и предходните години. Тя 
сподели, че младите хора в 
България срещат сериозни 
затруднения в намирането 
на постоянна работа.

„Не спирам да търся ра-
бота, но все се появяват 
временни позиции - за по 4 
или 6 месеца. По тази при-
чина се включвам в различ-
ните програми за заетост, 
предлагани от Бюрото по 
труда. Въпреки трудности-
те призовавам младите хора 
да не се отказват и да тър-
сят работа“, допълни още 
Ани Петрова.

Кметът на с. Моравица 
Коно Жилковски споде-
ли, че малките населени 
места имат нужда от по-
вече такива програми, 
които да са с по-голяма 
продължителност:

                           на стр.2

Работа
„Обучения и 

заетост 
на младите хора“

ПОД ОСТЪР ЪГЪЛ
                             на стр.2
ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
                            на стр. 2
XVI-ТИ РЕПУБЛИКАН-
СКИ ШОСЕЕН ПРОБЕГ 
                             на стр.3
ОТЗИВ ЗА НОВА КНИГА
                             на стр.4
ЗА ОМРАЗАТА И ФАЙ-
ТОНДЖИИТЕ
                            на стр. 4

В ТОЗИ БРОЙ ЧЕТЕТЕ

МИСЪЛ НА БРОЯ

„Да си въобразя-
ваш, че си велик за-
ради чина и богат-
ството, е все едно 
да си въобразяваш, 
че пиедесталът 
прави героя”.

    М. Лешчински

Ликове на възрожден-
ци и патриотични стихове 
скоро ще посрещат чака-
щите на спирките в града 
ни. По този начин съоръ-
женията ще бъдат разкра-
сени и подрастващите 
ежедневно ще получават 
незаменим урок по родо-
любие.

Комисия, назначена със 
заповед на кмета на Общи-
ната, извърши проверка на 
състоянието на съоръже-
нията и установи, че само 
едно от тях е здраво. Към 
момента служители на 
ОП “Чистота“ ремонтират 
останалите шест спирки, 
които често са подложени 
на вандалски набези. Цел-
та е подобряване състоя-
нието им и подсигуряване 
на заслон за чакащите. 
След като спирките бъдат 
поправени, ще бъдат изри-
сувани с ликовете на въз-
рожденци. На някои  ще 
бъдат изписани и популяр-
ни тематични стихове.

„Възстановяваме част от 
спирките за трети път през 
последните години. Надя-
вам се, че когато съоръже-
нията станат по-красиви, 
ще възпрем вандалите“, 

каза Николай Несторов, 
директор на ОП “Чисто-
та“.

Той допълни, че слу-
жители на предприятието 
ремонтират и покрива на 
Дома на покойника, нахо-
дящ се в гробищния парк .

„Идеята е не просто да 
се прередят керемидите, 
а покривът да бъде ос-
новно ремонтиран. Той 
ще бъде обкован с дъски. 
Ще се положи и водонеп-
ропускливо фолио, кое-
то да гарантира по-добра 
устойчивост на вредното 
въздействие на околната 
среда. Ще бъде поставен 
и гипсокартон от вътреш-
ната страна. Мястото носи 
негативна енергия, но е ва-
жно да има по-приветлив 
вид“, допълни Несторов.

Директорът на ОП 
“Чистота“ ни информи-
ра, че при хубаво време, 
от следващата седмица 
ще започне и измиването 
на улиците, чрез което се 
намалява количеството на 
фини прахови частици и 
се осъществява общинска-
та програма за качество на 
атмосферния въздух.

                       /Соб. инф./

Ликове на възрожденци

ЩЕ КРАСЯТ СПИРКИТЕ
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от стр.1
Ще бъде извършено 

благоустройство на меж-
дублокови пространства в 
зоната между бл.5 и бл.6; 
бл.“Леденик“1, 2, 3 и 4 и 
кв.5 в Мездра.

Поредна подкрепа ще 
получи Домашният социа-
лен патронаж - 8 000 лв. са 
заложени за закупуване на 
лекотоварен автомобил и 
3 000 лв. за закупуване на 
газов котел.

5 000 лв. са предвидени 
за проектиране на много-
функционална зала на мяс-
тото на бившия Снек бар в 
сградата на Общината. Тя 
ще се използва за провеж-
дане на работни срещи, 
презентации, заседания на 
Общинския съвет. 

10 000 лв. са заложени за 
изработване на проект за 
укрепване на свлачище в 
района на с. Люти дол. 

Заложени са средства 
за проектиране на покрит 
пазар с трафопост, WC и 
паркинг; площадка-гра-

дина за отдих и сцена за 
обществени мероприятия 
в с.Оселна; изработка на 
ПУП - парцеларен план 
за подпорна стена на пътя 
за стадион „Локомотив“ в 
Мездра. 17 280 лв. са за-
ложени за проектиране на 
открита спортна площадка 
в Боденец и проектиране 
на стадион в Моравица 
и стадион „Локомотив“ 
в Мездра. 15 000 лв. - за 
разработване на проект 
„Калето“ – туристически 
информационен център 
„Български Северозапад“. 
Предвижда се закупуване-
то на храсторези, кастрачка 
и дробилка, която да смила 
почистваната от пътища 
и улици дървесина. За ре-
ализиране Програмата за 
качество на атмосферния 
въздух и достигане на по-
приветлив вид на терените 
е предвидено закупуването 
на мотометачна машина, 
пароструйка и изплащане 
на универсална машина за 
почистване „Унимог“. 

Общо финансовият бо-
нус за читалищата е в раз-
мер над 39 000 лв. От тях 
20 000 лв. ще бъдат отде-
лени за подпомагане на 
читалището в с. Зверино за 
извършване на неотложни 
ремонти.

С 5 000 лв. Общината ще 
подпомогне строителство-
то на църква „Св. Николай 
Чудотворец“ в с. Ослен 
Криводол. Средствата ще 
бъдат вложени в закупува-
не на материали.

10 000 лв. от общинския 
бюджет ще бъдат предос-
тавени като временна въз-
мездна финансова помощ 
за „Мездра - Автотранс-
порт 2003“ ЕООД за по-
криване на задължения на 
„Транс Авто 2015“ ЕООД 
към НАП.

Общинската болница ще 
бъде подкрепена финансо-
во с 80 000 лв.

Действията по огранича-
ване популацията на без-
стопанствените кучета на 
територията на общината 

ще бъдат обезпечени с 23 
124 лв. Целеви средства 
в размер до 12 000 лв. ще 
получи сдружението с нес-
топанска цел „В помощ на 
животните в Мездра“.

Спортният и културен 
календар на Общината са 
разширени и обезпечени 
финансово. Увеличена е 
субсидията за спортните 
клубове, детско-юноше-
ския спорт и ОФК „Локо-
мотив“. Общата сума е 64 
000 лв.

Продължава традицията 
за подпомагане на родите-
лите на новородени деца в 
Общината. За тази цел са 
предвидени 50 000 лв. Ед-
нократната помощ за всяко 
първо дете е 350 лв.

Бюджетът на Общи-
на Мездра за 2018г. е съ-
четание от оптимизъм и 
реализъм, ясно изразена 
социална насоченост и 
изключителна по обем и 
обхват инвестиционна про-
грама.

                       /Соб. инф./

от стр.1 
„В средата на 2017 г. рязко 

се повиши броят на безсто-
панствените кучета. Появиха 
се и множество четириноги 
с агресивно поведение, кои-
то сериозно застрашаваха 
здравето и живота на нашите 
съграждани. Над 30 бяха слу-
чаите на нападнати или уха-
пани лица, преминали през 
ЦСМП-Мездра. Наложи се 60 
бездомни кучета да бъдат изо-
лирани във временния прием-
ник в с.Кален. Впоследствие 
около 30 бяха осиновени и 
намериха любящи стопани“, 
каза още кметът. 

Той поясни, че на база 
сключен договор № 97.00-
1/06.01.2017 г. между Общи-
ната и д-р Калина Христова 
за ветеринарно-медицинска 
обработка на безстопанствени 
кучета на територията на Об-
щината през отчетния период 
са кастрирани 29 безстопан-
ствени кучета - 4 мъжки и 25 
женски. За тази манипулация 
в периода 1 юли -  31 декем-
ври 2017 г. Общината е запла-

тила разходи за обработката 
им в размер на 1 450 лева.

През отчетния период е съз-
даден електронен регистър за 
домашни и безстопанствени 
кучета. Регистрирани домаш-
ни кучета през периода са 17 
бр., от които в Мездра - 8 бр. и 
9 бр. в селата /с. Д.Кремена, с. 
Р. Бяла, с. Боденец, с. Елисей-
на, с. Кален/. Според  доклад 
от фондация „Четири лапи“, 
изготвен през първото полу-
годие на 2017 г., наличните 
безстопанствени кучета на 
територията на Общината са 
185 бр. Общинска екологич-
на инспекция е организирала 
сигурна система за навремен-
но подаване и получаване на 
информация за ветеринарна 
регистрация на домашни-
те кучета. За подобряване 
на системата са предприети 
стъпки за изготвяне и предос-
тавяне на месечни отчети от 
д-р Калина Христова, съглас-
но изискванията на Закона за 
ветеринарно-медицинската 
дейност.

                       /Соб. инф/

Безплатна кастрация на 
домашни кучета

от стр.1
„Програмата за осигуряване на обучения и заетост на млади 

хора до 29-годишна възраст е прекрасна. Заплащането също е 
добро. Кметствата определено имат нужда от помощта на мла-
дежите, защото винаги има недостиг на работна ръка. Особено 
силно това се усеща през пролетта. За жалост в България не 
сме свикнали да пазим чистота и да оценяваме труда на дру-
гите. Жалко е, че се налага тези млади хора, които са наети да 
изпълняват специфични дейности, да помагат и с почистване“, 
добави още Жилковски.“

Средствата за изпълнението на програма „Обучения и заетост 
на младите хора“ възлизат на 151 004,40 лв. и са предоставени 
безвъзмездно по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020“ на Министерството на труда и социалната 
политика. Младежите са класирани съгласно Методика, утвър-
дена от Министъра на МТСП - да са на възраст до 29 години и в 
последната една година да са били безработни и регистрирани 
в Дирекция „Бюро по труда“. Те ще работят на пълен работен 
ден и ще получават минимална работна заплата.

                                                                                 /Соб. инф/

„Обучения и заетост на младите...“

Иван Братинов
В сезона на респира-

торните, простудните и 
грипните заболявания 
ефикасно средство за про-
филактика и възстановява-
не са пчелните продукти.

Пчелният мед е позната 
и ползвана храна от чо-
века. Той е „жива” храна, 
която директно се усвоява 
от човешкия организъм. 

Акациевият мед се пре-
поръчва при безсъние, сто-
машно-чревни, жлъчни и 
бъбречни заболявания, за 
диабетици и капки в очите 
/при перде/, за захранване 
на малки деца; липови-
ят мед - при простудни и 
кардиологични проблеми; 
мед от магарешки бодил 
– при проблеми с проста-
тата и сърцето; билковият 
мед – при вариращо кръв-
но налягане, безсъние, 
безпокойство; мановият 
мед - при анемия и алер-
гия към полени.

Цветният пчелен пра-
шец е продукт с висока 
биологична стойност, 
източник на витамини, 
ферменти, микроелемен-
ти. Пчелното млечице е 

мощен имуностимулатор. 
Прополисът /пчелен клей/ 
има многостранно полез-
но действие: антибиотич-
но, антимикотично, реге-
нериращо, обезболяващо, 
антирадиационно. 

Натуралният прополис се 
ползва за външно налагане 
върху мазоли, брадавици, 
кокоши трън, болен зъб. 
Вътрешно - след направа 
на прополисова /клеева/ 
тинктура: 30% пчелен клей 
и 70% високоградусов ети-
лов алкохол – спирт или 
чиста ракия. Ефикасна е за 
намазване на венците при 
парoдонтоза, за дезинфек-
ция на устната кухина и 
хранопровода, за успокоя-
ване и лечение на язва, гас-
трит и колит.

Прополисо-восъчен ва-
зелин се ползва за намаз-
ване и налагане на ши-
пове, изгаряния, трудно 
зарастващи рани, хеморо-
иди, екземи, псориазис и 
други кожни заболявания.

Комплексната оценка 
на пчелните продукти е, 
че те са незаменима хра-
на, ефикасен лек и при-
роден еликсир.

Здравословно

Вълшебството на 
пчелните продукти

Продажба на мартеници и цветя
Във връзка с предстоящите мартенски праз-

ници Общината  уведомява, че традиционният 
„БАЗАР НА МАРТЕНИЦИТЕ И ЦВЕТЯТА” ще 
бъде позициониран в централната градска част 

(„Алеята на кестените”), а при запълнен капаци-
тет на местата – и на пл. „България” за периода 

от 22 февруари до 8 март /включително/.
 Желаещите могат да подават заявления (по 

образец) от 14 февруари  (сряда) на гише №5 
в Центъра за информация и административ-
ни услуги към Общината, след представяне 
на необходимите документи, уточняване на 
мястото и заплащане на определената такса 

за съответния период.

За повече информация:
Телефон: 0910/9-21-16, вътр.137

Иванка Начева
 Живеем в красив, уреден град, но мръсен. Не ме раз-

бирайте лошо. За това сме виновни всички ние, жители-
те на този град. Не може няколкото служители на пред-
приятие „Чистота“ да почистят всичките ни боклуци. 
Стараят се хората. Всяка сутрин работничките с метли-
те са на своя пост, но нашата безотговорност е на ниво. 
Кошчета за боклук и контейнери по алеите и улиците, 
колкото щеш, но няма кой да ги види. Седим на пейки-
те, пием бира и безалкохолно, люпим семки и, разбира 
се, много-много по-лесно е да си хвърлим боклуците в 
краката, отколкото в кошчетата. Чистим  дворовете и 
градините си, а отпадъците - на улицата. Е, защо пък не! 
Има служба, която е длъжна да почиства. Нали плащаме 
данъци и такса смет...

Но къде е нашето съзнание, къде е възпитанието ни, 
къде е гражданската ни съвест? Възмущаваме се от бок-
луците по тротоарите и улиците, от съборените и из-
къртени кошчета, от разнебитените контейнери, но за 
всичко това не носим ли отговорност и ние, жителите на 
този град? В повечето случаи се оправдаваме с младите 
хора, а не са ли те наши деца и внуци, не са ли те огле-
дало на нашето възпитание!?

Р Е Г Л А М Е Н Т
за провеждане на  събор на читалищни фолклорни 

групи и изпълнители
 “Де е българското”

Място:  КОМПЛЕКС “ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА…”  С. ОЧИН ДОЛ
Дата:13 май 2018 г. – неделя
Съборът се организира от Община Мездра и Сдружение “Ис-

кърско дефиле”. Целта на събора е да даде възможност за 
сценична изява на читалищни изпълнители,  представящи 
фолклорното богатство и уникалност на своя регион. В 
събора  могат да участват:

- Певчески групи и индивидуални изпълнители
- Танцови групи и индивидуални изпълнители
- Инструментални групи и индивидуални изпълнители
Изпълненията на групите – до 10 мин., а на индиви-

дуалните изпълнители – до 6 мин.
За всеки индивидуален участник или група се попълва 

отделна заявка. Всяко читалище може да участва с до 
двама изпълнители в жанр.

Разходите за път и храна са за сметка на изпълнителите.
На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.
В събора могат да вземат участие (да разкрият сергии) 

майстори на художествените занаяти. Община Мездра си 
запазва правата за заснемане и звукозапис.

Срок за подаване на заявките  – до 20 април 2018  г.  на 
адрес:

гр. Мездра  3100, обл.  Враца
ул. “ Хр. Ботев” № 27
Общинска администрация, ет. 2
Светла Дамяновска
или на e-mail: s.dam@abv.bg
 До 4 май 2018 г. на участниците ще бъде изпрате-

на програмата на събора.
За контакти :
Община Мездра
Светла Дамяновска – гл. експерт   „Култура и ХГ” –   тел. 0885 983 283

Под остър ъгъл
За възпитанието, боклука и... още

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 Община Мездра уведомява, че от 1 февруари   започна събирането на мест-

ните данъци и такси.
 Съгласно ЗМДТ  за  2018 година  са определени  следните срокове за заплащане на:
1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци
I вноска до 30 юни
II вноска  до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.
2.Данък върху превозните средства
I    вноска до 30 юни
II   вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок  до 30 април се прави отстъпка 5 на сто
 3.Патентен данък
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:
за първото тримесечие до 31 януари
за второто тримесечие от 1 февруари до 30 април
за третото тримесечие от 1 май до 31 юли
за четвъртото тримесечие от 1 август до 31 октомври
Може да платите :
 – в касата на община Мездра /гише № 1 в Информационния център/ и чрез ПОС устройство
 – по банков път Община Мездра се обслужва от „Банка   ДСК „ ЕАД 

клон Мездра IBAN BG95STSA93008425414500 BIC   код   STSABGSF
      код на вид плащане
      44 14 00   патентен данък
      44 21 00   за данък върху недвижимите имоти
      44 23 00   данък моторни превозни срества
      44 24 00   такса битови отпадъци
  – с пощенски запис
  – в офисите на „Изипей”
  – в ОББ
  – в кметствата



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

38 - 22 ФЕВРУАРИ 2018 г.Развитие

Издава и разпространява 
Община Мездра

Адрес на  
редакцията:

Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27, 
ет. 4, Радиоцентър

Думите отлитат, написаното остава

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

Организационен секретар: Светла Дамяновска
Редактор: Кирил Радовенски
Технически редактор: Йордан Манчев
Обществена редколегия: 
Албена Миланова-Каменова, Иванка Начева, д-р Герго Цонков
Предпечатна подготовка: Даниел Драганов 
Телефони за връзка: 0897 83 03 95; 0889 72 38 12

Хонорари не се изплащат;
Всеки автор е отговорен за материалите си;

3-ти март

Започна приемът на докумен-
ти за участие в XVI-тия Репу-
бликански шосеен пробег „3-ти 
март“ в Мездра. Желаещите 
да се включат в надпреварата 
трябва да подадат заявки до 
Жанета Маринова, ст. експерт 
„Спорт, младежки дейнос-
ти и работа с деца“ на e-mail: 
j_lashkova@mail.bg. Крайният 
срок за подаване на заявките е 1 
март. Необходимите документи 
за участие са: заявка за участие 
в картотеки от Българската фе-
дерация по лека атлетика, копие 
на акт за раждане или лична 
карта и заверено медицинско за 
предсъстезателен медицински 
преглед.

Съгласно регламента на над-
преварата картотекираните 
състезатели участват с номера, 
определени от Българската фе-
дерация по лека атлетика. Не-
картотекираните състезатели 
ще получат състезателен номер 
.

XVI-ият Републикански шо-
сеен пробег „3-ти март“ ще 

бъде открит в 10:10 ч. на 3 март, 
а началото на състезанието е 
от 10.15 ч., когато ще стартира 
групата на момичета І-ІІ клас, 
родени 2010-2009 г. Те ще пре-
мерят сили в бягане по трасе 
с дължина 300 м. След тях на 
същото разстояние ще се състе-
зават момчета І-ІІ клас, родени 
2000-2009 г. 

В 10.25 ч. ще стартира група-
та на момичета ІІІ-ІV клас, ро-
дени 2008-2007 г. Те ще преми-
нат по трасе с дължина 500 м.

В 10.35 ч. разстояние от 800 
м ще преминат момчета ІІІ-ІV 
клас, родени 2008-2007 г.

От 10.45 ч. ще се състезават 
момичета V-VІ клас, родени 
2006-2005 г. Те ще премерят 
сили и бързина на разстояние 
800 м. 

10 минути по-късно ще стар-
тират момчета V-VІ клас, роде-
ни 2006-2005 г. Те ще преминат 
по трасе с дължина 1000 м.

10 минути по-късно същото 
разстояние ще преминат и мо-
мичета VІІ-VІІІ клас, родени 

2004-2003 г.
От 11.15 ч. по трасе с дължи-

на 1500 м ще бягат момчета VІІ-
VІІІ клас, родени 2004-2003 г.

15 минути по-късно ще бъде 
общият старт на девойки мл. 
възраст (родени 2002 – 2001 г.) 
– 1500 м и юноши мл. възраст 
(родени 2002 – 2001 г.) – 2000 м. 

От 11.40 ч. ще е общият старт 
девойки ст. възраст (родени 
2000 – 1999 г.) – 2000 м и юно-
ши ст. възраст (родени 2000 – 
1999 г.) – 3000 м.

От 11.55 ч. ще бъде общият 
старт на мъже (родени преди 
1998 г.) – 5000 м и жени (родени 
преди 1998 г.) – 3000 м.

Точно в 12.30 ч. победители-
те в отделните групи ще бъдат 
наградени от кмета на Общи-
ната.

Допълнителна информа-
ция можете да получите от 
г-жа Маринова на тел. 0877 
783869.

Формуляр за участие може 
да изтеглите от 
http://mezdra.bg/?p=26199

XVI-ти Републикански шосеен пробег

Отборът на СУ “Иван 
Вазов”- Мездра с ръко-
водител Христо Иванов 
стана победител в об-
щинския кръг по тенис на 
маса  за ученици XI-XII 
клас, с което си осигури 
участие в областния етап 
на Ученически спортни 
игри‘2018 г. Втори се кла-
сира тимът на ПГ “Алеко 
Константинов“ - Мездра, 
воден от Христинка Сто-
янова, побеждавайки със 
7:2 отбора на Вихър Ган-
чев – СУ “Св. Климент 
Охридски“ – с. Зверино.

Турнирът по тенис се 
проведе в периода 23 – 25 
януари т. г. във физкултур-

ния салон на СУ “Иван Ва-
зов“. Главен съдия бе пре-
подавателят по физическо 
възпитание и спорт Хрис-
то Иванов, а негов помощ-
ник - Цветомир Георгиев. 
Секретар на надпреварата 
бе Жанета Маринова, ст. 
експерт „Спорт, младежки 
дейности и работа с деца“.

Възпитаниците на гим-
назията-домакин разгро-
миха конкуренцията от 
СУ “Св. Климент Охрид-
ски“ и ПГ “Алеко Кон-
стантинов“ с по 9:0 побе-
ди в индивидуални срещи. 
Отборът – победител игра 
в състав: Стивън Георги-
ев, Мартин Петров, Еду-

ард Христофоров и Свет-
лин Вълчев.

Областните състезания 
по тенис на маса в отдел-
ните възрастови групи ще 
се проведат през март.

Общинският кръг на 
Ученически спортни 
игри’2018 продължава 
през февруари. Тогава ще 
се проведе турнир по фут-
бол за момчета V-VII клас 
на изкуствения терен на 
стадион „Локомотив“ в 
Мездра. В него ще вземат 
участие отбори на ОУ “Св. 
Св. Кирил и Методий“, 
ОУ “Христо Ботев“ - Ме-
здра и СУ “Св. Климент 
Охридски“ – Зверино.

Тенис на маса

Класира се отборът на СУ „Иван Вазов“

Читалищен конкурс 
„Георги Тодоров” – 2018 г.

За трета поредна година

Регламент: Право на участие имат всички жители на Об-
щина Мездра, навършили 18 години, включително ученици-
те от 11 и 12 класове.  

Конкурсът е анонимен – творбите се подават неподпи-
сани, придружени със запечатан плик, съдържащ личните 
данни на автора (трите имена, адрес, телефон и e-mail). Неа-
нонимни текстове няма да бъдат разглеждани.

Раздели:
1.Поезия – приема се до 1 (едно) непубликувано стихо-

творение;
2.Художествена проза – приема се до 1 (един) непублику-

ван разказ, не по-дълъг от 3 машинописни страници;
3.Краезнание - приема се до 1 (един) непубликуван текст, 

не по-дълъг от 3 машинописни страници;
Срок: Приемането на творбите приключва на 20.04.2018 г.
Текстовете се предават на Валентина Цекова в НЧ ”Про-

света 1925-Мездра” или по пощата, на адреса на читалище-
то:  

гр. Мездра - 3100,  
ул.”Просвета” № 2  
НЧ”Просвета 1925-Мездра”  
(за литературния конкурс)
Тържествено отчитане на конкурса ще се състои на 

27.04.2018 г. в родната къща на Георги Тодоров, в с. Боденец.  
Награден фонд: И в трите раздела се връчва по една па-

рична награда „Георги Тодоров”.
Всички автори получават грамота за участие в конкурса.

Вестник „Мездра XXI век” открива нова рубрика - „Читалищен 
културен календар” с информация за подготвени от читалищата 
събития. През   февруари жителите и гостите на Общината могат 
да присъстват на следните мероприятия:

с. Брусен
10 февруари от 10.00 ч. - Св. Трифон Зарезан - общоселско тържество 

в салона на кметството.
15 февруари от 9.30 ч. - “Вълшебният свят на приказните герои”- 

четене в детската градина.
26 февруари от 9.30 ч. - Изработване на мартеници с децата в дет-

ската градина.
с. Горна Кремена
18 февруари от 16.00 ч. -  В Читалището ще се проведе открит урок 

на тема „България”, посветен на годишнината от обесването на Васил 
Левски.

с. Дърманци
18 февруари от 18.30 ч. - Празнуване на Сирни Заговезни - посеще-

ние по домовете и изнасяне на програма от самодейците на читалище-
то за Деня на прошката.

19 февруари от 10.30 ч. - В детската градина ще бъде изнесена бесе-
да, посветена на Васил Левски.

с. Зверино
17 февруари от 13.00 ч. - Отбелязване Световния ден на доброто с 

официално връчване на абитуриентски тоалет на зрелостничка от со-
циално-слабо семейство. Дарители: Саша Иванова, БМЧК-Зверино и 
НЧ”Факел-1926”.

19 февруари от 13.00 ч. - Литературно четене за Васил Левски, съв-
местно със СУ „Св. Климент Охридски”.

20 февруари от 13.30 ч. - Творческа работилница за изработване на 
мартеници, които ще бъдат продавани на благотворителен пролетен ба-
зар и с получените средства ще се закупят народни носии.

27 февруари от 13.00 ч. - Откриване изложба на рисунки на тема 
„Освобождението”, по случай 140 години от освобождението на Бъл-
гария от османско владичество.

с. Лик
14 февруари от 11.00 ч. - Ще се празнува Св. Трифон Зарезан с ри-

туал „Зарязване на лозите“ – на лозовия масив на фирма Д и Д – 2011 
ЕООД. 

16 февруари от 10.00 ч. - В НЧ „Наука – 1919“  ще се състои биогра-
фично представяне и литературно четене по случай 100 г. от рождение-
то на Веселин Андреев.

19 февруари от  10.00  ч. - В НЧ „Наука – 1919“  ще се състои лите-
ратурно четене за Васил Левски.

с. Моравица
19 февруари от 13.00 ч. - В библиотеката ще има литературно четене 

и ще бъде представена пред ученици презентация за живота и делото 
на Васил Левски. 

27 февруари от 10.00 ч. - В детската градина ще се проведе занима-
ние на тема „Баба Марта бързала...“ - четене на стихове за Баба Марта 
и изработване на мартеници. 

с. Ребърково
14 февруари от 12.30 ч. - В салона на читалището ще се проведат 

дегустация на вино и беседа за отглеждане на десерти сортове грозде. 
18 февруари от 10.00 ч. - Беседа в библиотеката, посветена на Сирни 

Заговезни.
с. Типченица
14 февруари от  12.00 ч. - В местността „Връбляк” ще се проведе ри-

туално зарязване на лозята и ще бъде отпразнуван празникът на лозаря.

Читалищен културен календар
Февруари

Атестация на читалищата 
в Общината бе извършена 
в периода 24 – 30 януари 
2018г. Дейността на култур-
ните институции през 2017 
г. оцени 7-членна комисия 
с председател Елена Нано-
ва, директор на Дирекция 
„Социални и хуманитарни 
дейности“ и членове: Свет-
ла Дамяновска, гл.експерт 
„Култура и художествена 
галерия“, Жанета Маринова 
– ст.експерт „Спорт, младеж-
ки дейности работа с деца“, 
Благовеста Ганова-Ивано-
ва-ст.експерт „Социални 
дейности и проекти“, Слави 
Легярски – ст.експерт „Чо-
вешки ресурси“, Елисавета 
Тодорова – зам.-председател 
на синдикална организация 
и кметовете на 21 села, в 
които има читалища. 

Оценката бе извършена 
на база образование, нали-
чие на допълнителна ква-
лификация на секретарите, 
познаване на нормативната 
уредба, качеството на биб-
лиотечното и информацион-
но обслужване, любителско-
художествено творчество, 
организирани празненства, 
концерти, чествания. Беше 
събрана и информация за 
етнографски и други сбир-
ки, целящи съхраняване и 
разпространение на знания 
за родния край. Беше раз-
гледана съвместната дей-
ност на читалищата с други 
институции, работата им 
по проекти, материалната 
и техническата база, орга-
низационното състояние и 
проявената управленческата 
инициатива при стопанис-
ване на читалищна собстве-
ност и набиране на средства. 

На база проявената ак-
тивност и постигнатите ре-
зултати през 2017 г., всяко 
културно средище ще полу-
чи различно финансиране за 
тази година.

                            /Соб. инф./

Приключи 
атестацията на 

читалищата

Общината възстановява занемарена спортна площадка в се-
лото. Кметът инж. Генади Събков разпореди предприемане на 
необходимите действия по реновиране на пространството, на-
миращо се зад сградата на кметството, в отговор на докладна 
от кмета на населеното място Анюта Маньовска. Обновяване-
то касае необходимост от преасфалтиране на 595 кв.м., като 
според предварителните разчети са необходими 10 080 лв. 

„Благодаря на г-н Събков, че така бързо откликна на мол-
бата на хората от селото. С реновирането на мястото децата и 
младежите ще има къде да играят и спортуват. Площадката ще 
е удобство и за младите майки, да поседнат на чист въздух“,  
каза  Маньовска.

Реновирането ще се изпълни поетапно.

В с. Долна Кремена
Ще се възстанови спортна площадка

Спортист №4 на Общината 
за 2017 г. и миналогодишна 
шампионка в дисциплина-
та 800 м в зала Дева-Мария 
Драгиева зае 3-то място на 
Националния шампионат за 
юноши и девойки под 20 го-
дини, който се проведе на 27 и 
28 януари в реновираната зала 
„Асикс Арена“ в София. Въ-
преки голямата конкуренция 
възпитаничката на треньора 
Йоло Николов премина по 
трасето с дължина 1 500 м за 
4:50.57 мин. Най-бърза в тази 
дисциплина бе европейската 
вицешампионка Лилия Геор-
гиева от „Тракия“ /Пловдив/ с 
4:32.75 мин., а втора в оспор-
ваната надпревара се класира 
Силвия Георгиева от „Етър“ 
/Варна/ с 4:33.40 мин. 

Дева-Мария Драгиева се 
състезава и в дисциплина 800 
м, където се класира на 4-то 
място с резултат 2:20.88 мин.

Още трима от топ атлетите 
на Спортен клуб „Атлет“ - Ме-
здра демонстрираха отличната 
си подготовка на националния 
шампионат за юноши и де-
войки. Извън класирането в 
дисциплината 1 500 м бягаха 
националният рекордьор на 3 
000 м стипълчейз Митко Це-
нов, неговият треньор Йоло 
Николов  и съотборникът им 
Иво Балабанов. Ценов фини-
шира първи във второто си 
за сезона бягане на 1 500 м, 
постигайки резултат 3:50.42 
мин. Митко Ценов подобри 
личното си постижение в дис-
циплината след международ-
ния турнир в зала в Истанбул.

Бронзов медал 
за Дева-Мария 

Драгиева
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Кирил Радовенски
Все по-трудно ми става да слушам гадориите, изсип-

вани срещу днешна Русия. Донякъде мога да разбера 
поляците, литовците и латвииците, но глашатаите на 
върхушката, която днес управлява Украйна, са ми осо-
бено противни. Виж, за нашите файтонджии няма да от-
варям дума, защото се досещам кой им дърпа юздите, на 
кого служат или искат да се харесат.

Представяте ли си, Русия била виновна за всичко. 
Заклеймяват я едва ли не като най-големия враг за чо-
вечеството. А Конгресът на САЩ я причисли към оста 
на злото – в компанията на Северна Корея и Иран, и ѝ 
наложи нови санкции. Питам се обаче кого ли ще упла-
шат? Та, Русия по територия е най-голямата държава в 
света. Тя е единствената военна суперсила, която може 
за часове да изпепели Северна Америка и изобщо да я 
изтрие от повърхността на земята. И бъдете сигурни, че 
ще го направи, ако продължават реално да застрашават 
националната ѝ сигурност. Но защо тогава толкова се 
побъркаха американците, след като знаят какво може да 
им се случи?! Защо продължават да дразнят великата 
страна и нейния изстрадал народ? Отговорът е много 
прост -  защото ги е страх. Страх ги е от могъществото 
на тази страна. А и защото искат да сложат ръка на бо-
гатствата ѝ.

За тях Русия беше добра по времето на Горбачов, 
когато изтегли войските си от Източна Европа и на-
ивно повярва, че НАТО няма да се разширява на Из-
ток. Русия стана още по-добра при Елцин, който почти 
коленичи пред западните „миротворци” и не само че 
отслаби въоръжените ѝ сили, но започна да подарява 
богати части от федерацията, струващи милиарди до-
лари. Например акваторията около остров Сахалин, 
която по площ е три пъти по-голяма от Полша. Да, Гор-
бачов и Елцин за това бяха добри, а днес Путин е лош, 
защото поставя нещата на мястото им. Путин възроди 
Русия, възстанови предишното ѝ величие и военна мощ. 
Путин е лош, защото прекъсна ограбването на страната 
си, попречи на глобализацията, при която само САЩ 
трябваше да управляват света. Е, не се получи,  боли ги 
американците, ама ще трябва да се съобразяват с инте-
ресите и на Русия. Хегемонията им се изплъзна и това 
ги прави още по-агресивни. На кого му пука! Най-малко 
на руснаците. Те не искат чуждото, но и своето вече не 
дават. Няма да ги уплашат нито санкциите, нито дрън-
кането на оръжие.

Въпросът в тази конфронтация е ние, българите, да заемем 
правилната страна. Впрочем, българският народ  отпреди ве-
кове я е заел. А що се отнася до файтонджиите, жалко.

Позиция

За омразата и нашите 
файтонджии

10 февруари 1947 г. – 
Във френската столица Па-
риж е подписан Мирният 
договор с България след 
Втората световна война

14 Февруари 1909 г. – В 
с. Боденец е основано Зе-
меделско спестовно-заемно 
дружество „Защита”.

Съучредители са 40 чове-
ка. За председател на Упра-
вителния съвет е избран 
Петър Иванов, а за предсе-
дател на Контролния съвет 
– Хр. Островски.

14 Февруари – Трифон 
Зарезан

16 Февруари 1931 г. – 
С Определение № 689 на 
Врачанския окръжен съд 
е утвърден уставът и реги-
стрирана Горска трудово-
производителна кооперация 
„Ржана” в с. Оселна.

17 февруари 1925 г. – 
Убит от цанковистите То-
дор Страшимиров, писател. 
Деец на работническото 
движение в България.

19 февруари 1873 г. – 
Обесен Апостолът на сво-
бодата Васил Левски.

20 февруари 1897 г. – 
Открита е гара „Мездра-
Враца” /както са я нарекли 
тогава/, като част от ж. п. 
линията София-Роман. 
Присъстват княз Ферди-
нанд, княгиня Мария-Луиза 
и други официални лица. 

22 Февруари 1939 г. – В 
Мездра е учредено АД „Ба-
хава-текстилна индустрия”. 
Като акционери в него вли-
зат Делио Беанци и Георги 
Киселов – с по 1500 акции, 
Алекс Давидов – 2800 ак-
ции, Ералдо Бенти – 3000 
акции, „Фортуна-ТАД” – 
6000 акции, Зорка Балаба-
нова – 3300 акции, Коста 
Бояджиев – 2000 акции, АД 
„Иван Балабанов” – 9800 
акции и АД „Тодор Балаба-
нов” – 2800 акции. Дялово-
то съотношение, съгласно 
вложените акции, е 40% 
италианско и 60% българ-
ско.

22-23 - ти февруари 
1992 г. - Във Врачанския 
балкан се провежда XV-то 
Републиканско първенство 
по ски-бягане за ветерани. 
От Мездра участват Тошко 
Кирков, Борис Леонкиев и 
Стефан Александров.

Февруари 1907 г. – В Ме-
здра се открива полицейски 
участък с 1 старши стражар 
и 6 стражари.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Д-р Цветко Христов, кар-
диолог – на 10 февруари

Огнян Коцев, бивш дирек-
тор на Филмова база – на 10 
февруари

Юри Дамянов, служител в 
Агенция „Държавна финансова 
инспекция” – на 12 февруари

Венета Танева, фармацевт – 
на 13 февруари

Соня Русинова, главен спе-
циалист „Обредни дейности” в 
Общината - на 13 февруари

Петър Петров, кмет на с. 
Зли дол – на 15 февруари

Д-р Николай Баев, рентге-
нолог – на 19 февруари

Добромир Александров, 
главен експерт „Сигурност и 
ОМП” в Общината – на 20 фев-
руари.

Трифон Петров, предсе-
дател на Областния съвет на 
движение „Русофили” – на 20 
февруари.

Инж. Любен Йотов, кмет на 
Общината /1966-1976 г./ - на 21 
февруари.

Община Мездра и 
Общински съвет на БСП 

о б я в я в а т 
традиционната Изложба-конкурс „Же-
ните в изкуството 2018”, посветена на 

Международния ден на жената 
Условия за участие:

Конкурсът е явен. Всяка авторка участва с 
до 3 художествени произведения с размери 
до 50/50 см., предадени в срок до 28 февру-
ари 2018 г. на Светла Дамяновска (Община 

Мездра, ет. 2, стая 216). 
Отчитане на конкурса и откриване на из-

ложбата - 7.03.  (сряда) от 17.30 ч. в Голямата 
заседателна зала на Община Мездра.

Община Мездра и 
Общински съвет на БСП 

о б я в я в а т 
традиционния Общински поетичен 

конкурс „Жената - майка и любима 2018”, 
посветен на Международния ден на жена-

та 
Условия за участие:

Конкурсът е явен. Всяка авторка участва 
с до 3 стихотворения, предадени в срок до 
14 февруари 2018 г. на Светла Дамяновска 

(Община Мездра, ет. 2, стая 216). 
Отчитане на конкурса и рецитал на участ-

ничките - 7.03.  (сряда) от 17.30 ч. в Голямата 
заседателна зала на Община Мездра.

Нова книга

Култура на 
поведението ни

Под горната рубрика в 
няколко броя на вестника 
ще публикуваме  прави-
ла от естетическа глед-
на точка за поведението 
на човека в обществото. 
Смятаме, че ще е от пол-
за, защото безкултурието 
все повече взима връх в съв-
ремието ни. Дано сме по-
лезни, особено на младото 
поколение!

Походката
Трябва да се избягва клате-

ща се, разпусната, танцуваща 
походка. Ако не е наложително, 
не се прескачат по няколко стъ-
пала. Мъжествеността, голямата 
крачка и широките движения на 
мъжете не подхождат на жени-
те. Преувеличеното размахване 
на ръцете и разклащане на ра-
менете не придава красота нито 
на мъжката, нито на женската 
походка. Походката на човек с 
права осанка, гъвкави и отмере-
ни движения е красивa. Ръцете 
се движат в ритъм с крачките. Те 
не бива да се отпускат разхлабе-
но или да се размахват. Ходилата 
на краката при ходене  са почти 
успоредни, пръстите на краката 
малко „гледат“ навън. Походка-
та на жената на високи обувки и 
тясна пола е по-лека, отколкото  с 
ниски спортни обувки и спортно 
облекло. Някои девойки смятат, 
че панталонът им дава право да 
се държат по-отпуснато. Но раз-
хайтеността никога не е приляга-
ла на никого.

„Не е за вярване“

Христина Стоева 
Сборникът, който д-р 

Герго Цонков предлага на 
вниманието ни, е своеоб-
разна равносметка на оно-
ва, което, в желанието си 
да бъде полезен на хората, 
е сторил през своя жи-
вот. Посвещава го с мно-
го обич на най-близките, 
скъпи, родни същества: на 
съпругата си и на семей-
ствата на двете им деца.

Професията на д-р Цон-
ков го среща с много боле-
сти, които той през целия 
си съзнателен живот ус-
пешно лекува. Получава 
удовлетворение от при-
знанието на пациентите 
си, но осъзнава, че има и 
други въпроси, които го 
вълнуват и властно изис-
кват от него да ги сподели 
и да потърси лек и за тях. 
Чрез положителните по-
стъпки на добри хора той 
посочва примери, достой-
ни за похвала и подража-
ние, а чрез отрицателните 
предизвиква порицание. 
Така се поражда идеята да 
събере в достатъчно обе-
мист сборник написаното 
от него, като някои от ма-
териалите са вече публи-
кувани във вид на очерци, 
отзиви за книги, фейлето-
ни и разкази в други изда-
ния.

Човек не избира семей-
ството, в което да се роди. 

Не избира и епохата, в коя-
то да твори. Някой друг и 
някъде другаде е закоди-
рано кой какво да върши. 
Тъй както богатството на 
природата е в нейното раз-
нообразие (кокиче, минзу-
хар, плодове, животни и 
хора, планини и равнини, 
поточета и океани...), така 
и сред хората наклонно-
стите към една или друга 
дейност, уменията, дарба-
та, талантът, както искаме 
така можем да ги наречем, 
са различни. Това е вели-
чието. Разнообразието и 
свободата да го има.

За д-р Герго Цонков пи-
сането е вътрешна потреб-
ност и той не жали сили, 
влага много труд и умение 
да открои добротата от 
злото, с цел да насърчи и 
вдъхне самочувствие у до-
брите хора и да предпазва 
другите от недъзите на 
злото. Сам той, с добро и 
отзивчиво сърце, пише и 
публикува очерци за слу-
жители и за приятели, за 
хора от най-близкото му 
обкръжение, като се стре-
ми да бъде внимателен, 
доброжелателен и спра-
ведлив в оценките си. Поз-
дравяваме го за постигна-
тите резултати.

Озадачи ме заглавието 
на сборника. „Не е за вяр-
ване“. Кое? - веднага се 
запитах. Че доктор, който 
още упражнява професи-
ята си, е написал толкова 
много книги, без сам от 
скромност да се възприе-
ма като писател или това, 
че още има желание и 
възможност да пише ув-
лекателно. Три пъти про-
четох сборника и винаги 
откривах нещо незабеля-
зано преди, нещо поучи-
телно, нещо, което дава 
отговор на въпроса: кое 

не е за вярване? Авторът, 
д-р Цонков, в последните 
страници на сборника е 
поместил материал с та-
кова заглавие. За него не 
е за вярване, че още има 
хора, които вярват в си-
лата на екстрасенсите, но 
отговорите могат да бъдат 
различни.

На мене, не че не ми се 
вярва, но ме радва разно-
образието на литератур-
ните жанрове: очерци, от-
зиви за книги, фейлетони, 
разкази и впечатляващите 
две описания на нрави, с 
които завършва сборни-
кът.

Но, четейки написаното 
от д-р Цонков, все пред 
мене, като еталон, беше 
образът на един друг ле-
кар, който заема достойно 
място в литературата - Ан-
тон Павлович Чехов.

Д-р Цонков, въпреки 
че е написал много кни-
ги, не се възприема като 
литератор - писател. Той 
е ЛЕКАР, ЧОВЕК, който 
иска да лекува и болести 
от етично-морален харак-
тер и без да е моралист, 
който предлага своите 
убеждения, той постига 
резултати. Това е осъзната 
душевна необходимост, на 
която цял живот д-р Цон-
ков вярно служи.

Да му пожелаем все 
такова нестихващо же-
лание да бъде полезен  
на хората и успех в пос-
тигането на благород-
ните цели, които, въ-
преки напредналата си 
вече възраст, си поста-
вя. Нашето общество се 
нуждае от такива верни 
служители на доброто 
и сме обнадеждени и 
доволни, че д-р Герго 
Цонков е един от тях.

Децата на Община Мездра

Прочетено в старите 
мездренски вестници

„Учредителна сесия на ГОНС в Мездра
На 20 януари новоизбраният Градски общински народен съ-

вет в Мездра проведе учредителната си сесия. Тя бе открита 
от най-възрастния съветник Симеон Танчев и ръководена от 
секретаря на ГК на БКП Стоян Петров. Съветниците положи-
ха клетва, предвидена в закона за народните съвети. Изслушан 
бе доклад на мандатната комисия за резултатите от изборите, 
от който бе видно, че всички съветници са редовно избрани. 
Сесията избра нов изпълнителен комитет на ГОНС в състав: 
председател – инж. Любен Йотов, зам. председатели – Васил 
Дамянов и Иван Братинов, зам. председател на обществени на-
чала – Иван Михайлов, секретар Йордан Иванов и членове Бо-
рис Петков, Димо Станчев, Никола Кюнов, Цветана Филипова, 
Петко Стоянов и Ангел Иванов”. 

               В. „Искърска комуна” бр. 2 /275/, 4 февруари 1974г.

Екипът на Археологически комплекс 
,,Калето‘‘ гр. Мездра има удоволствието 
да ви покани на традиционните Диониси-
еви празници, които ще се състоят на 13 
февруари 2018 г. от 17:30 ч. По време на съ-
битието ще усетите атмосферата на Древен 
Рим. Въздухът ще бъде наситен с аромата 
на вкусни римски гозби и ще се лее старо 
греяно вино под звуците на древна музика. 
Заповядайте на един уникален римски пир!

Беатрис - на 
2 години и 9 
месеца

За рубриката 
„Децата на Об-
щина Мездра“ 
в е с т н и к ъ т 
п р од ъ л ж а ва 
да публику-
ва снимки на 
деца до 10-го-
дишна въз-
раст. 

Очакваме ва-
шите снимки 
на адреса на 
редакцията.


