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Публично обсъждане

Рекорден бюджет на 
Общината за 2019 г.

Проектът за бюджет на 
Община Мездра за 2019 
година в размер на 16 072 
384 лв. (най-големият в по-
следните 30 години) беше 
обсъден публично на 16 
януари. Предложението на 
общинската администра-
ция беше представено от 
кмета инж. Генади Събков 
и предизвика огромен ин-
терес. В голямата зала на 
Общината нямаше свобод-
ни места, но липсваха по-
вече от дузина общински 
съветници, начело с пред-
седателя на Общинския 
съвет.
Финансовата рамка от 

над 16 милиона лева се до-
пълва от 11 461 000 лева, 
които ще влязат в общин-
ската хазна от проекти по 
оперативните програми на 
ЕС. „Това е огромен успех 
за всички нас, но е чест-
но да признаем, че сме 
изправени пред сериозни 
предизвикателства“, каза 
в представянето кметът 
на Общината инж. Генади 
Събков. Въпреки че по-
следните 3 години от ман-
дат 2015-2019 са минали 
под знака на изплащане на 
над 6,5 милиона лева стари 
задължения, са увеличени 
средствата за читалищна 
дейност, спорт, култура, 
здравеопазване, социални 
дейности и ОП „Чистота“.
Основен приоритет оста-

ва образованието с предви-
дени 7 519 214 лв.

Кметът заяви, че очаква 
голяма помощ от страна на 
гражданите на Общината, 
като ги призова да бъдат 

коректни при заплащане на 
своите задължения, „за да 
акумулираме максимален 
обем на собствени сред-
ства“. Общината е корект-
на към населението затова 
няма да има увеличаване 
на данък върху недвижи-
мите имоти, такса за бито-
ви отпадъци и данъка вър-
ху превозните средства.
„Вярвам, че с общи уси-

лия ще съумеем да балан-
сираме бюджета“, комен-
тира още инж. Събков.
За делегираните от държа-

вата дейности са предвиде-
ни 10 074 385 лв. За местни 
дейности – 5 855 610 лв, а 
за дофинансиране на дър-
жавни дейности – 142 389 
лв.

„Бюджет 2019 беше пре-
допределен от нежела-
нието на 11 общински 
съветници да одобрят 

предложението за получа-
ване на банков кредит за 
погасяване на безлихвен 
заем от Министерство на 
финансите“, сподели инж. 
Събков. Той допълни, че с 
този акт е била прескочена 
„една граница на морал, на 
приличие, на отговорност 
пред гражданите“.
„Питайте тези съветници 

защо „умножиха“ по нула 
амбициозната ни Инвес-
тиционна програма“, каза 
пред хората кметът на Ме-
здра. „Общинската адми-
нистрация изпълнява во-
лята на Общинския съвет, 
който в края на миналата 
година взе въпросното ре-
шение“, припомни още 
инж. Събков.

„Бюджетът е насочен из-
цяло към хората“, обобщи 
кметът.
Генади Събков призова 

кметовете да се активизи-
рат в усилията си за при-
вличане на допълнителни 
средства и инвеститори, 
въпреки че няма много ат-
рактивни обекти общинска 
собственост.
Какви конкретни услуги 

и дейности са предвидени 
за хората от населените 
места в Искърското дефи-
ле? – такъв въпрос зададе 
гражданин, дошъл на об-
съждането.
„Около 20 количествено–

стойностни сметки за ин-
вестиции в инфрастурктур-
ни обекти са подготвени за 
селата от Дефилето за 2019 
г. През миналата година, 
което е имало като възмож-
ност, е реализирано – из-

градена спортна площадка 
в СУ „Климент Охридски“ 
в Зверино, което е средищ-
но и защитено училище с 
модерна база, направени 
са улици и площади“, каза 
кметът.
Събков посъветва хора-

та от селата в Искърското 
дефиле да зададат въпроса 
си към тримата общински 
съветици от района, кои-
то не са гласували заема и 
оставят Бюджет 2019 без 
средства по инвестицион-
ната програма.
Наталия Христова, един 

от четиримата присъства-
ли общински съветници на 
публичното обсъждане на 
бюджета, изрази опасения, 
че негласувалите вземане-
то на заема ще бойкотират 
и Бюджет 2019. Кметът 
подчерта, че законът пред-
вижда Общината да работи 
с 1/12 от миналогодишни-
те разходи до приемането 
на бюджета за настоящата 
година, като за това време 
Общинските съветници ще 
останат без възнагражде-
нията си според закона.
Директор дирекция „Фи-

нанси, икономика и проек-
ти“ Цеца Костова призова 
за отговорност и екипност, 
които са същността за из-
пълнението на бюджета. 
Ако тези компоненти ги 
има в работата в публич-
ния сектор, то „предизви-
кателството Бюджет 2019“ 
е преодолимо.

Актуално
Среща в 

Министерството
 на енергетиката
Осемте кметове на мездрен-

ските села по Дефилето при-
състваха на среща в Минис-
терството на енергетиката, 
която се проведе на 9 януари. 
Повод за нея бе недоволство-
то на местното население от 
честите прекъсвания на елек-
троснабдяването и нараства-
щата заплаха на жителите от 
протест. Срещата се проведе 
със съдействието на замест-
ник-министъра на енергети-
ката Красимир Първанов.
Една от основните мерки в 

инвестиционната програма 
на дружеството „ЧЕЗ Разпре-
деление България“ за терито-
рията на Искърското дефиле 
е цялостна модернизация на 
възлова станция „Елисейна“, 
на обща стойност 800 000 
лв. Това включва подмяна на 
енергийното оборудване и 
въвеждане на система за дис-
танционно управление.
Чрез модернизирането на 

възловата станция ще се ми-
нимизира броят на засегна-
тите клиенти при нарушения 
в електрозахранването, пояс-
ни пред кметовете от реги-
она Виктор Станчев, член на 
Управителния съвет на дру-
жеството. Очакванията са до 
средата на годината проектът 
да бъде завършен. В момента 
са обявени обществени по-
ръчки.
За подобряване на елек-

троснабдяването ще бъдат 
монтирани и пет нови дис-
танционно управляеми ко-
мутационни апарати, чрез 
които се локализира кон-
кретното място на повреда 
в електропровода. По този 
начин при авария ще се из-
бягва изключване на големи 
участъци с много клиенти, 
поясни още Станчев. 
На срещата присъства и 

зам.-областният управител 
на Враца Мирослав Комит-
ски.
През декември 2018 г. бе 

проведена среща между 
мениджъра на „ЧЕЗ Разпре-
деление България“ АД за 
региона, представители на 
Община Мездра и Общин-
ски съвет, зам.-областният 
управител на област Враца, 
както и кметовете на селата 
Ребърково, Люти брод, Зве-
рино, Елисейна, Зли дол, Иг-
натица, Оселна и Очин дол.
Заместник-министър Пър-

ванов настоя за по-добра 
комуникация между „ЧЕЗ 
Разпределение България“ 
АД и кметовете, за да бъде 
населението своевременно 
информирано за всякакви 
действия, свързани с елек-
троснабдяването в региона.

Бабинден в Общината
Конкурс за управител на МБАЛ
Д-р Илиана Михайлова спечели 
Досегашният управител 

на многопрофилната бол-
ница в Мездра д-р Илиана 
Михайлова ще продължи 
да ръководи лечебното 
заведение. Това реши ко-
мисията по избор на нов 
управител, която беше 
сформирана със заповед на 
кмета инж. Генади Събков.
Конкурсът беше обявен 

на 29 ноември м.г.
На 16 януари се проведе 

вторият етап от надпрева-
рата. Тогава станаха ясни 
оценките от първия – ко-
мисията, с председател 
Сашо Илиев – зам.-кмет на 
Общината – e дала оценка 
5.36 на д-р Михайлова и 
4.42 на втория кандидат – 
д-р Ганчо Пенев. Тъй като 
по Наредбата претендент, 
който не е получил най-

малко 4.50, не се допуска 
до следващия етап, д-р Пе-
нев е подписал протокол и 
се е оттеглил от конкурса.
На интервюто д-р Михай-

лова показала завидни по-
знания и е получила оцен-
ка от 5.40, а с това средна 
оценка от 5.38, с което е 
станала победител в над-
преварата.
Затова комисията ще пре-

поръча на Общинския 
съвет, който е принципал 
на МБАЛ – Мездра, да 
възложи нов управленски 
мандат на досегашния 
управител на лечебното 
заведение. Вероятно ре-
шението на изпитната ко-
мисия ще бъде внесено за 
одобрение на следващото 
заседание на Oбщинския 
съвет в Мездра.

Празник

Нов, хумористичен прочит 
на традицията за Бабинден 
представиха ученици от ПГ 
„Алеко Константинов“ по 

време на тържеството за от-
белязване на празника в АК 
„Калето“. Саркастичният 
диалог между снаха и све-

кърва развесели присъства-
щите, някои от които вече са 
били и в двете роли в живо-
та.     на стр. 2
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Обществено порицание
Мездренски районен съд, като разгледа докладваното 

от съдия Вяра Атанасова НАХ дело №581 по описа за 
2018 г., с Решение №190 от 17 декември 2018 г. реши:
ПРИЗНАВА обвиняемия ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МИН-

ЧЕВ - роден на 06.05.2001 година в гр. Мездра, живущ 
в същия град, българин, български гражданин, с ос-
новно образование, ученик в X клас в СОУ „Св. Кли-
мент Охридски“ гр. Враца, неженен, ЕГН 0145061948, 
неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че макар и непълно-
летен, но като е разбирал свойството и значението на 
деянието си, е могъл да ръководи постъпките си, на 
26.07.2018 година на ж.п. гара село Руска Бяла, общ. 
Мездра, е извършил непристойни действия, изразява-
щи се във викове, псувни и закани към ръководител 
движението на гарата, нерегламентиран достъп до 
служебните помещения и разхвърляне на опасни пред-
мети по ж.п. трасето, грубо нарушаващи обществения 
ред и изразяващи явно неуважение към обществото - 
престъпление по чл.325 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.4 НК.
Освобождава, на основание чл.78а, ал. 6, вр. ал. 1 

НК ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МИНЧЕВ от гр. Мездра от 
наказателна отговорност за извършено престъпление 
по чл.325 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.4 НК и му НАЛАГА ад-
министративно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦА-
НИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на насто-
ящия съдебен акт в общински вестник „Мездра XXI 
век“.
Решението може да се обжалва и протестира от стра-

ните пред ВрОС в 15-дневен срок.

Ризата – ежедневие, 
празник, ритуал

Милка Пухалска, краевед
Ризата присъства в еже-

дневния и празничен бит 
на човека. Тя е винаги и 
навсякъде – от момента на 
раждането – когато се об-
лича първата ризка, до по-
следния ден, когато напус-
ка земния си живот човека 
– задължително се облича 
с нова риза или с тази, с 
която се е венчал. Ризата 
се носи от мъже и жени, 
тя е най-натоварената със 
знаковост и послание дре-
ха. Тя ще разкаже  на целия 
свят дали момата е готова 
вече да се момее, да има 
правото и задължението да 
бъде направена булка. Ри-
зата има двуяко, магическо 
свойство – явява се като 
знак за промяна, като гра-
ница и като защитна линия 
между тялото и външния 
свят. Тя го пази от студ и 
влага, от жега, от слънче-
вите лъчи, от чужди очи 
– пожелаващи или прокли-
нащи ,от вредни влияния и 
зли сили. Бял е цветът на 
ризата, тя била свещена за 
българина. Това е цветът 
на чистотата,светлината и 
невинността. Бялата риза 
е може би най-важната 
дреха от облеклото му, тя 
оформя неговата идентич-
ност. Ризата със шевица 
в костюма на българина е 
основен носител на соци-
алния му живот. По нея 
ще познаеш дали този, 
който я носи, е момък 
или женен мъж, мома или 
невеста. Изработва се от 
памук, лен, коноп, копри-
на – смятало се, че тези 
материи имат предпазваща 
сила. Шевицата е свързана 
с ежедневието, отразява 
живота на човека, приро-
дата. Магията на цветните 

конци запленява. Полите 
са украсени с тънък обшив 
или със синджирено по-
ръбване, ръкавите богато 
украсени със шевица, па-
звите бродирани и обшити 
с дантела, пулчета, копче-
та. По това колко е богата 
шевицата и украсата се 
определя дали ризата е за 
ежедневието или е праз-
нична. Ризите се различа-
ват помежду си по броя на 
платната , по кройката,по 
наборите около шията и 
китките на ръцете, мате-
рията, от която е ушита. 
Ризите са отворени с шлиц 
до гърдите. Шлицът се 
връзва с шнурче от чер-
вени конци само на врата. 
Ръкавите на женските ризи 
са широки, отворени или с 
набор около китката. Брач-
ната риза е с много пищна 
орнаментика,която има 
свой специфичен език, 
свой смисъл и значение. 
Поради непознаването 
му ние, по-съвременни-
те българи, понякога се 
изгубваме в превода, не 
винаги правилно тълку-
ваме знаците, фигурите, 
цветовете, посланията. 
Добре е да знаем, да изу-
чаваме правилното четене 
на цялата тази приказка от 
цветове и бодове. Шеви-
цата не е нещо отживяло 
и старомодно ,тя е съкро-
вищница, завещана ни от 
майки и баби – трябва да 
я съхраним. Брачната риза 
се съхранява до старостта, 
като облекло за рая. Вярва 
се, че в рая по ризата ще се 
познаят мъжа и жената и 
ще се съберат. А ризата, тя 
винаги трябва да  е чиста”, 
да трепти от белота”. По 
ризата може да усетиш кой 
я носи и какъв е.

Традиции

с. Очин дол

Помощ за възрастни хора
Продължава успешното и ползотворно сътрудничество 

между Общината и Фондация „Проект Северозапад“. От 
началото на месец януари домашен помощник обслужва 
възрастни хора в с. Очин дол. Услугата “Помощ в дома” 
получават 4 възрастни жени, които са слабоподвижни и 
трудно се справят сами. Домашният помощник се грижи 
ежедневно за болните хора благодарение на дарителите 
на фондацията.

от стр. 1
Организатори на събитието 

са Общината, АК „Калето“, а 
инициативата е на II “б“ клас 
на ОУ „Христо Ботев“ с класен 
ръководител Христинка Ива-
нова. Цялостната програма е 
част от инициативата „Българ-
ски народни традиции и зана-
яти“ за възраждане на родовата 
памет. Извънкласната работа, 
прераснала в съвместен проект 
„Приятели на АК „Калето““, 

включва различни практики от 
традициите и бита на българи-
те и ще има ежемесечни изяви.  
Кметът инж. Генади Събков 

похвали децата за интереса 
им към традициите и им връ-
чи грамота като учредители 
на проекта. Малките ученици 
бяха подготвили стихчета, пос-
ветени на бабата, а момичетата 
носеха кукли, които после по-
виваха като бебетата в мина-
лото. 

Краеведът Милка Пухалска 
разказа за традицията на Ба-
бинден и поясни символиката 
на белите пелени и повоя. Тя 
показа на малките люлката /
цедило/, в която майките са но-
сели бебетата. 
Главният експерт „Култура и 

художествена галерия“ в Об-
щината Светла Дамяновска 
разказа за багрянородните 
деца – „родени в пурпур“ през 
управлението на баща си, кое-

то по рождение им дава закон-
ни права на престолонаследни-
ци. Те са повивани в атлазена 
червена пелена. 
Учениците от ПГ „Алеко Кон-

стантинов“ показаха, че освен 
добри актьори са и добри ку-
линари. Те бяха подготвили 
празнична трапеза от печено 
пиле, питка, сладка и солена 
баници, защото празник без 
софра, наздравица и вито хоро, 
не е празник.

Бабинден в Общината

В АГО на болницата
Екипът на Акушеро-гине-

кологичното отделение в 
МБАЛ – Мездра чества своя 
професионален празник – 
Деня на родилната помощ, 
по-известен като Бабинден. 
Кметът на Общината инж. 
Генади Събков, секрета-
рят Севдалина Джамбазка 
и директорът на дирекция 
„Социални и хуманитарни 
дейности“ Елена Нанова от-
рупаха с цветя и подаръци 
завеждащия отделението д-р 
Владимир Цеков, управителя 
на болницата д-р Илиана Ми-
хайлова и целия персонал на 
АГ отделението.
Подаръци получиха двете 

момиченца Виктория и Ване-
са и техните майки Христина 
Кьосева и Паолина Младено-
ва. За щастливите майки това 

е второ раждане, а в къщи ги 
чакат татковците – заедно с 
по-големи момченца.
Д-р Цеков и екипът му по-

черпиха гостите и припомни-
ха, че през 2018 година 197 
са родените деца, от тях - две 
двойки близнаци. Завежда-
щият отделението сподели 
какви са най-спешните нуж-
ди на отделението, а кметът 
обеща съдействие за поддър-
жане на високото ниво на 
родилното и улесняване ра-
ботата на лекари и акушерки.
По-късно кметът посети и 

първото за 2019 година бебе, 
родено на 2 януари – Васил 
Николов от Мездра и послед-
ното за 2018 г. – Цветозар 
Митев от с. Боденец, родено 
на 31 декември. Момците 
освен играчки получиха сре-

бърна гривничка с червен 
конец – против уроки и за 
късмет.
От 1951 година 21 януари е 

обявен за Ден на родилната 
помощ и Ден на акушерките 
и гинеколозите. Бабинден е 
един от големите народни 
женски празници, посветен 

на “бабите” – жените, кои-
то помагали при раждане на 
булките и невестите. Обред-
ността през този ден е под-
чинена главно на желанието 
да се засвидетелстват почит 
и уважение към възрастните 
жени, “бабували” на родил-
ките.

В с. Царевец

Tрадицияta намира нов 
живот в село Царевец. 
Всяка година, в съботата 
срещу Бабинден по стар 
стил, жените с деца до 

3-годишна възраст се съ-
бират пременени в народ-
ни носии и заедно отиват 
при бабата-акушерка, на 
която ритуално измиват 

ръцете и подаряват пешки-
ри.
Традиционно в чества-

нето се включва и конски 
впряг, теглещ каруца, с 
която бабата-акушерка 
отива при най-малкото 
бебе в селото. Тази година 
щастливото бебе е 7-ме-
сечната Вероника Анге-
лова.
Бабата дари малката Ве-

роника с дрешки, китка 
здравец и паричка за здра-
ве и благоденствие. След 

посещението при бебето, 
бабата-акушерка беше 
ритуално „изкъпана“ на 
селската чешма от жените, 
които е изродила. Там се 
изви и кръшно хоро.
Предвождани от кмета 

на селото Маргарита Пе-
ткова, жените обиколиха 
Царевец, изричайки думи 
за здраве и плодовитост. 
Бабинден завърши на сел-
ския мегдан с хора и му-
зика на самодейците от 
местното читалище.

В с. Долна Кремена
С традиционна софра в чита-

лище „Просвета 1897“ на 21 
януари бе отпразнуван Бабин-
ден. Милка Пухалска – биб-
лиотекар при читалището и 
краевед, припомни основните 
ритуални практики, съпът-
стващи празника.
Поредната разработка на Ма-

рияна Йорданова по глобалния 
проблем „Родова памет“, която 
тя обвърза тематично с праз-
ника, беше на тема „Послови-
ци и поговорки от родния край 
за любовта и семейството“.
В старобългарския език дума-

та „съпрузи“ буквално означа-
ва „впрегнати заедно“ - обясни 
г-жа Йорданова. „От древни 

времена до днес българите 
много добре знаят какво озна-
чава това: не може семейната 
задруга без вярност, без общи 
помисли и цели, но и без труд, 
пот и тегло. Обичта дава сили 
на впрегнатите в семейния хо-
мот дом да съградят, челяд да 
отчуват, старост да дочакат. В 
народните мъдрости бълга-
рите са втъкали своя семеен 
нравствен кодекс, който тряб-
ва да знаем, спазваме и пре-
прочитаме“.
Събраните пословици и пого-

ворки Йорданова е обособила 
в четири тематични ядра:
1. Любов – нелюбов.
Ка́кто цве́кето жа́дувъ за росъ, 

така́ и тя за те́бе.
Любо́в и ка́шлицъ съ не кри́ът.
2. Мома и ергенин.
Коя мома́ са́къ да я не щи́път, 

да съ не фа́щъ на оро́то.
На мо́мини вра́тъ се́какви 

мага́ретъ ревът.
3. Жена и мъж (съпрузи)
Го́спод не е скитач, а сбира́ч.
Ако мъжъ́ е пия́ницъ, жена́тъ 

е мъчени́цъ.
4. Деца и родители.
Свадли́ва ма́йкя – крадли́ви 

дечурли́а. Де́къ ста́ро съ не 
почи́тъ, там за добро́ недей 
пи́тъ.
Наред със семантичния ана-

лиз бяха посочени особености 
в постройката и стилистиката 

на цитираните умотворения 
– диалектна основа, принци-
път на контраста, разгърна-
тото сравнение, безглагол-
ните изрази, римуването. С 
използването на посочените 
стилно-езикови похвати се 
засилва изразителността и 
поетичността, фразата става 
по-стегната, музикална и за-
помняща се.
Поучителни за днешните но-

сители на езика са думите на 
Михаил Арнаудов; „Без живо 
въображение, сърдечна от-
зивчивост и подвижна мисъл 
у човека пословицата не по-
стига своята смислова и худо-
жествена стойност“.

Доброволци от БЧК
Младежката организация на 

Българския червен кръст в 
Мездра почетe празника на 
акушеро-гинекологичното от-
деление на многопрофилна 
болница за активно лечение. 
Доброволците, които са от 
Мездра и Зверино, извършиха 
ритуала „измиване на ръцете 
на бабата“. В ролята на „баба-
та“ влезе старшата акушерка 
Елена Шифелбайн, която се за-

радва на традиционното нари-
чане – „капките от ръцете ѝ да 
се превърнат в родени бебета“.
Завеждащият отделението д-р 

Владимир Цеков посрещна де-
цата и техните ръководители 
Наталия Христова, Христина 
Иванова и Петя Илиева, кои-
то подариха на отделението 
шишета за хранене, подвижна 
лампа, а на двете родилки – 
цветя и специфични пособия.
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ОФК „Локомотив-Мездра“

Община Мездра и Общин-
ски съвет на БСП
о б я в я в а т
традиционната Изложба-

конкурс „Жените в изкуство-
то 2019”, посветена на Меж-
дународния ден на жената
Условие за участие:
Конкурсът е явен. Всяка 

авторка участва с до 3 ху-
дожествени произведения с 
размери до 50/50 см, изпъл-
нени с предпочитана от нея 
техника, предадени в срок до 
28 февруари 2019 г. на Свет-
ла Дамяновска (Община Ме-
здра, ет. 2, стая 216).
Община Мездра и Общин-

ски съвет на БСП
о б я в я в а т
традиционния Общински 

поетичен конкурс „Жена-
та – майка и любима 2019”, 
посветен на Международния 
ден на жената
Условие за участие:
Конкурсът е явен. Всяка ав-

торка участва с до 3 стихо-
творения, предадени в срок 
до 14 февруари 2019 г. на 
Светла Дамяновска (Община 
Мездра, ет. 2, стая 216).
Отчитането на конкурси-

те и рецитал на участнич-
ките – 7 март (четвъртък) 

от 17.30 ч. в Голямата 
заседателна зала на Общи-

на Мездра.

За 8-ми март
Конкурси

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА 
ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - МЕЗДРА
ИНФОРМИРА

На основание МЗ №ОХ – 
909/09.11.2018г. 
са обявени вакантни длъжнос-

ти във Военновъздушните сили 
за приемане на военна служба 
на лица, завършили граждан-
ски средни или висши учили-
ща в страната и в чужбина, във 
военно формирование от Воен-
новъздушните сили
Срокове за подаване на до-

кументи:
До 01.03.2019 г. -
за военно формирование 

26030-Безмер
За повече информация за ус-

ловията за кандидатстване 
и подаване на документи се 
обръщайте към старшия 
експерт в офиса за водене на 
военен отчет в Oбщина Ме-
здра /стая 308/ или на тел. 
0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 
0910/5 57 18;  092/62 40 44; 
09117/2211; 0888 218 242;

Култура на поведението ни

Подаръците
Подаръците трябва да се приемат тактично. Ако пода-

ръкът се подарява лично, той трябва да се разопакова 
веднага в присъствието на подарилия го, изразява се 
задоволство и се благодари. Невежливо е да се сложи 
подаръкът настрана, без да се погледне. Не трябва да 
се сърдим за неумело избран подарък.
В особени случаи при много близки отношения, като 

почувстваме, че подаръкът не се е оказал справедлив, 
може да се предложи той да бъде сменен. За всеки слу-
чай трябва да се пази касовата бележка.
Получените като подарък сладки неща, плодове или 

цигари не се слагат настрана, с тях се черпят всички 
присъстващи.
За изпратен или предаден чрез трето лице подарък се 

благодари с кратко писмо. Това се прави по възмож-
ност веднага, във всеки случай в близките дни. Отказ 
от подарък може да стане само в случай, че приема-
нето му е неприлично или когато подаръкът е толкова 
ценен, че ни принуждава да се почувстваме длъжници. 
Ако веднъж сте решили да не приемате подаръка, от-
казвайте вежливо и непоколебимо.

Раздават хранителни 
продукти

1204 души от Община Мездра 
ще получат хранителни проду-
кти по Оперативна програма 
„Храни и/или основно матери-
ално подпомагане“ от „Фонд 
за европейско подпомагане на 
най- нуждаещи се лица”. Всеки 
потребител ще получи 24 кг хра-
ни- консерви, спагети, брашно, 
ориз, олио, захар и др.
Раздаването на храните започна 

на 7 януари в Мездра, а от 11 яну-
ари продължи снабдяването на 
потребителите от селата. Според 
графика първи получиха помо-
щта 72-ма нуждаещи се от Руска 
Бяла и Моравица. 
От 15 януари, в четири после-

дователни дни,  продуктите бяха 
предоставени на 177 души от 
Върбешница, Крапец, Боденец, 
Брусен, Царевец и Старо село.

Писма от лекаря
ИМАЛО ДА СЕ СЛУЧИ...

(част първа)
 Д-р Герго Цонков
Наистина беше хубаво. Много хубаво!...Но нека раз-

кажа кое, както си беше. Когато ООН обяви рождена-
та дата на Световната здравна организация (СЗО) /7 
април 1948 г./ за Световен ден на здравето, у нас на 
същата дата бе създаден Ден на здравния работник, 
който се посрещна с много ентусиазъм и радост от 
всички здравни работници и от обществеността. Пос-
ледва ежегодно организиране на празнични тържества 
с приветствия от уважавани болнични и градски ръко-
водители. За по-добро настроение на всяко празнично 
тържество се осигуряваха програми на художествени 
състави и музикални изпълнители. За преживяните  
приятни емоции и  танци до зори  може да си предста-
ви само, който е бил на такива мероприятия. На другия 
ден вече всички знаеха какво се е случило, четяха във 
вестниците възторжени информации и очерци за лека-
ри и други здравни работници. Така беше ежегодно по 
време на работата ми като млад лекар в гр. Преслав и 
по-късно като участъков лекар, ординатор и завеждащ 
детските отделения, последователно в районните бол-
ници в Ботевград и Мездра. И така до 10 ноември 1989 
г., когато за кратък период настъпи невиждана разруха. 
Изключително тревожно и болезнено се посрещна без-
отговорното премахване на съществуващото безплат-
ното медицинско обслужване. Болничните заведения 
бяха преобразувани в търговски дружества, а лекари-
те–в еднолични търговци. И започна неописуемо не-
доволство от пациентите. Голяма част от тях не бяха 
здравно осигурени, поради което следваше да запла-
щат по-висока цена за преглед в сравнение със здравно 
осигурените. Те не можеха да платят и високата цена за 
избор на специалист по желание. Здравно осигурените 
също недоволстваха, защото им се отказваха направле-
ния за консултации и изследвания по желание, както и 
когато не можеха да платят непосилната цена да избе-
рат специалист по желание. Поради изброените и още 
много други поводи за недоволство голяма част от па-
циентите обвиняваха лекарите, Последваха непознати 
в миналото прояви на грубо отношение и агресия спря-
мо лекарите. и останалите здравни работници-дежур-
ни медицински сестри и санитарки, екипи на спешна 
помощ, шофьори на линейки и др. При създалата се тя-
гостна обстановка на здравните работници не им беше 
до честване на 7 април – Деня на здравния работник. 
И те все по-рядко  и в намален състав се събираха, не 
толкова да празнуват, колкото да го отбележат по навик 
и то съвсем вяло, без намек от предишния ентусиазъм 
и приятно настроение. Случваше се даже да забравят 
за него. През това време в пресата беше истинско из-
ключение, да не кажа – сензация, да бъде съобщено 
за извършена от български лекари сложна операция 
на световно ниво или друг успешен метод на лечение, 
какво ли пък остава, да бъде изказана заслужена пох-
вала на обикновен лекар. Даваше се предпочитание на 
допуснати, дори незначителни медицински грешки, 
понякога едва ли не търсени нарочно, без да се спо-
менава наистина ли са се случили или не. Авторите-
тът на лекарите спадна до непознато в миналото ниво. 
          (Продължава в сл. брой)

Уточнение
В бр. 1 от т. г. на вестника е 

допусната неточност в пуб-
ликувана жалейка за почина-
ла жена. Името ѝ да се чете 
Кина. Поднасяме нашите 
извинения към авторката на 
възпоменанието В. М.

На 18 януар Местната коми-
сия за борба с противообщест-
вените прояви на мололетни и 
непълнолетни (МКБППМН) 
отчете своята дейност за ми-
налата година. Заседанието се 
проведе в малката заседателна 
зала на Общината и в него взе-
ха участие председателят на 
комисията Сашо Илиев замест-
ник-кмет, районният прокурор 
Георги Палански, Наталия Хри-
стова-Горанова, директор на 
Общински център за социални 
услуги и дейности, общински-
ят съветник Гергана Петрова 
- зам.-председател и юрист на 
комисията, Инспекторът от дет-
ска педагогическа стая Даниела 
Стоянова, Светослав Спасов 

- началник група към сектор 
„Обществено опазване на реда 
в ЖП транспорта“ към Зонал-
но жандармерийско управление 
- Монтана, Христина Иванова 
- педагогически съветник в ОУ 
„Христо Ботев“ и ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, преподава-
тели в общинските училища и 
обществените възпитатели към 
комисията.
Секретарят на комисията Сил-

вия Петкова запозна присъства-
щите с обширния отчетен до-
клад за свършената работа през 
2018 г.
В своите изказвания участници-

те в заседанието подкрепиха до-
клада, като акцентът беше върху 
това, че той е конкретен и в него 

са залегнали до най-малките 
подробности свършените дей-
ности от комисията през минала-
та година. Особено впечатление 
направи изказването на предста-
вителя на зоналното жандарме-
рийско управление - Монтана, 
който отговаря за районите от 
Видин до Ловеч. Той сподели от-
личните си впечатления от рабо-
тата на мездренската комисия и 
подчерта, че такава ползотворна 
дейност, която тя извършва, няма 
в другите общини на подопеч-
ния му обширен район.
В изказванията си всички учас-

тници в заседанието изразиха 
личните си впечатления от от-
четния доклад, който бе приет 
единодушно.

Обществена грижа

Николай Николов 
е новият треньор

След като досегашният треньор 
на ОФК „Локомотив-Мездра“ 
Христо Коилов бе избран за по-
мощник-треньор на втородиви-
зионния „Локомотив“ – София, 
мездренските футболисти при-
ветстваха новия старши треньор 
на отбора Николай Николов.
Бившият играч на „Ботев“ – 

Враца и треньор на формаци-
ята „юноши младша възраст“ 
на „Локомотив“ – Мездра през 
2015 г. застана начело на ме-

здренските железничари. На 
пресконференция треньорът бе 
представен от кмета на Общи-
ната инж. Генади Събков.
Събков благодари за напредъ-

ка, който Коилов е направил с 
отбора и пожела на Николов да 
реализира поставените цели с 
лекота. От своя страна Николов 
поведе футболистите с думите 
„Тук сме, за да играем футбол“ 
и сподели, че планът му е амби-
циозен, но при добро желание 

и сплотен колектив – напълно 
възможен. 
18 футболисти започнаха 

тренировка с ОФК „Локомо-
тив-Мездра“. Наред с титу-
лярния състав от есенния дял 
на първенството, към групата 
се присъединиха юношата на 
„Левски“ Александър Иванов и 
завърналият се страж на „желез-
ничарите“ Ивайло Сайков. През 
есента Сайков пазеше вратата на 
ОФК „Бдин 1923“ – Видин.

Тимът  на „Ботевъ“ – Брусен 
успя да се наложи над коман-
дата на „Партизан“ – с. Доктор 
Йосифово в среща от зимната 
подготовка на „жълто-черните“ 
от Брусен.
Началото на срещата започна 

с масиран натиск от страна на 
символичните домакини . Още 
в 15-ата минута центриране на 
Стивън Петров успя да изведе 
на стрелкова позиция Габриел 
Лисигерски, който откри голо-
вата сметка за бруснени. Три 
минути по-късно Константин 

Велинов и Цветан Ценов – За-
ицата разиграха добре топката 
в центъра на терена, след което 
Велинов се откъсна с коженото 
кълбо и преодоля защитата на 
гостите, останал сам срещу вра-
таря на „Партизан“, Велинов не 
сгреши и покачи за 2:0. Още в 
следващата атака Велинов успя 
да повтори упражнението, пра-
вейки резултата класически – 
3:0
Втората част на срещата пред-

ложи на десетината зрители на 
изкуственото игрище на град-

ския стадион „Локомотив“ в 
Мездра пълен обрат. Само за 10 
минути „Партизан“-ните успя-
ха да изравнят резултата.
Финалното попадение в дву-

боя падна две минути преди 
последния съдийски сигнал. 
Доброто сработване между 
голмайсторите Константин Ве-
линов и Габриел Лисигерски 
изненада защитната линия на 
гостите и Лисигерски успя да 
отклони с глава центрирането 
на Велинов. Така завърши и 
срещата – 4:3.

„Ботевъ“ – Брусен надделя
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27 януари 1938 г. – В Мездра 
след провеждането на търг е 
доставена първата модерна 
водоноска за новосъздадена-
та противопожарна команда 
от АД „Братя Габровски“. За 
правилната експлоатация 
на водоноската тогаваш-
ният кмет Йордан Христов 
завършва специален курс в 
София.
1967 г. – Направена е пър-

вата копка на МЗ „Искър“ за 
нестандартно оборудване.
30 януари 1948 г. – В Мездра 

е основана шивашка коопе-
рация „Труд“.
Януари 1856 г. – В гр. Сви-

щов е основано първото бъл-
гарско читалище.
29 януари 2004 г. – С реше-

ние на Общинския съвет за 
почетен гражданин на Ме-
здра е утвърден Крум Босев 
– писател, журналист, дълго-
годишен дипломат от кари-
ерата. Той е роден в с. Руска 
Бяла, брат на популярния 
детски писател Асен Босев.
Януари 1961 г. – С Указ на 

Президиума на Народното 
събрание на НР България 
село Кремена е разделено на 
две села – Горна и Долна Кре-
мена
Януари 1908 г. – По инициа-

тива на учителя Доно Иванов 
– радетел на кооперативната 
идея в Искърското дефиле, 
в с. Люти дол е основано зе-
меделческо-спестовно-заем-
но дружество „Взаимност“. 
Уставът му е утвърден от 
Врачанския окръжен съд с 
Определение номер 28 от 12 
януари 1908 г.
1 февруари 1885 г. – В Русия 

излиза бр. 1 на в. „Рабочий“, 
първият руски социалдемо-
кратически вестник, редакти-
ран от Димитър Благоев.
2 февруари 1943 г. – Съвет-

ската армия унищожава фа-
шистките войски в района на 
Сталинград (дн. Волгоград).
4 февруари 1945 г. – Откри-

та Ялтенската конференция 
на ръководителите на Съвет-
ския съюз, Великобритания и 
САЩ.
Февруари 74 година пр. 

Новата ера – Начало на въс-
танието на робите в древния 
Рим под водачеството на тра-
киеца Спартак.
6 февруари 1878 г. – Руските 

войски освобождават гр. Бур-
гас от турско робство.
Февруари 1904 г. – В Мездра 

е открито железопътно депо 
за товаро-разтоварна дейност.
Февруари 1875 г. – В Мездра 

е разкрита първата телегра-
фопощенска станция с начал-
ник Владимир Михайлов.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Александър Марков, биз-
несмен – на 26 януари.
Цветан Марковски, дъл-

гогодишен читалищен деец 
и хореограф – на 31 януари.
Д-р Антоанета Станкова, 

личен лекар – на 1 февруа-
ри.
Цветелина Дилкова, слу-

жител във фирма „Цвети-
на“ – на 3 февруари.
Йоло Николов, лекоатлет 

и треньор – на 4 февруари.
Георги Дизов, обществе-

ник – на 6 февруари.

Йоанна  - на 3  го-
дини. 

В рубриката „Децата на 
Община Мездра“ вест-
никът продължава
да публикува снимки на
деца до 10-годишна въз-

раст.
Очакваме вашите сним-

ки на адреса на редакци-
ята.

Децата на 
Община 
Мездра

Изложба

Двама талантливи творци

Съвместна изложба-жи-
вопис на Василий Ковяр 
и Красимир Каранейчев 
бе подредена в Клуба по 
източни бойни изкуства 
„Лотос“ – Мездра. Светла 
Дамяновска – гл. експерт 
„Култура и художествена 
галерия“, откри изложба-
та и представи творците. 
Домакинът на днешното 
събитие – Василий Ковяр, 
е направил своя дебют в 
края на 2017 г., а гостът 
– Красимир Каранейчев, 
за първи път участва със 
свои творби.
Кметът на Общината 

инж. Генади Събков поз-
драви двамата автори, като 
им пожела творческият им 
устрем да не спира.
„Със скромността и все-

отдайността си вие сте 
пример за несломимост-
та на творческия дух и за 
това, че добротата, която 
е във вас, трябва да бъде 
поощрявана“, каза кметът.
Приятелите на Василий 

Ковяр познават спортния 
и творческия му път, про-
следен при откриването на 
предишната му експозиция 

Георги Апостолов
Хелоу – ша рече, здрасти, бай Паисий,
Всъщност да ти кажем, отче, може би требва да ти реча Хелоу, 

или Чао, сър Паисий, или мистер, ей това не го знам, да ти кажа. 
И вопще съм са замислил, като как щеше да изглежда твоата, е, и 
нашата, де, История славянобългарска. Чета, чета и си викам, ами 
дали наш’те момчетии и нихните гаджета ше я разберат? Питам 
се, де.
Разказваш там за цар Александър, дето изпотепал гърците, те 

как го нападнале, после той ги обсадил в Русчука, Русе, дека е 
сега. Ама я да ти кажем сега как ша я изобразат таа целата работа 
с днешните им думи:
Та оня, значи, византиец Кантакузин, се лашнал по дестинация 

от ъндърграунда на имението си, с  яка група и ни нападнал нас, 
българете, и зверски потрошил народо край бордеро на наш’то 
кънтри. Нашио Сашо – цар Александър, сбрал по-яка групировка 
от наши и власи – бодигардове, човек, сбрале се на рандеву с уър-
кшоп и направиле офсайт, причакале ги, демек. И като почнало 
едно бастисване, една сеч, фут, да ти ум зайде.
Та гърчолята се изнесле на юруш от Русчук, а българете подир 

них ъфроуд с коньете и фанале `сичките корнере неоколо, та 
пиле не мое да драйва. Кантакузина се сматафрацал ептен. Ама 
нашио Сашо бил гявол, не щел оня отвътре да му се обади он-
лайн. Измислил он и го пущил, наместо да го бастише, та гръко 
си отишел фърст и шап  у Цариград. Подир таа мотолявица, оня, 
Кантакузина, за екскюз ми и тенкс си дал гърлата на 10 годин’ за 
Йоан Шишман – джуниоро на нашио бос, он па на 15, на сино 
– на Сашо, де. И после у Едрене, брато, станал голем купон. Зб-
рале са сите босове и нихните гардове, ама било яко пиенье, та 
после си рекле: Ашколсун! Имало и барбекю, и бифтеци, парти 
грилове, сомелиере, и дегустации с бурканье за наш’те кингове – 
цареве демек. И решиле вече да са феъплей, щото станале сватове 
и големи фроиндове.
Афтър (ша рече отпослем) сърбете утепали брат му на нашия 

кинг Мишо – Михаил. Ядосал се Санди и, човек, много  яко еп-
тен ги изпотепал сръбете, Голем екшън, брато. Подир таа работа 
бая сърби  са гледали густото.
Те тека мисла яз, бай Паисие, ше я разберат днеска твоата Ис-

тория, щото ни нападнаа и езико. Абе, то къде турски думи, къде 
гръцки, къде персийски, къде руски, ама като са фаная сега за 
американския, та ми са види, че и езико си чефелят като него, 
та и шлиферо, па и други работи му фаная на биг брадъро. Да 
знаеш, таа война у езико, е по-страшна от онаа с гръците, оти та 
превземат извътре, ама кой да я разбере днеска таа работа, бай 
Паисий, кой?
Иначе, мистър Хилендарски, като почнат да се прават журналята 

на американци, еле па у спорто, та се сбръкаш къде си. Ни у Аме-
рика , ни у България. Ама они тека се докарват на началнико, оти 
он и парите дава и бизнесо им бута. Та метани му чинят и църву-
ли целуват, турски мурафети на каубойска носия. Ама какво да ги 
правиш, текова им е време дошло.
Като идеш у магазино, абе не мож разбра вафли ли купуваш, 

бисквити ли, фиде ли, сол ли, захар ли, сладолед ли, кифли ли, 
бамбоне  ли там некакви, сичко на чуждо мирише и на чуждо 
пише. Влезнааме с наште момчета у един рестаурант и меню-
то на американски, и манджите им американски, а мометата си 
наши – български. Ама само като ги погледнеш, г-н Хилендар-
ски, и ти е ясно, че таа твоата, нашата, де, История, им е далече, 
бая далече, отче.
Та какво да ти кажем сега? Да си знаял некога ингилизки, ама не 

би. Па и кога си я ти писал Историята, они още си биле там – на 
острова, на заднио край на континенто, и никой ги не е бръснал 
за слива. Ама кво да речеш днеска, а ?!
Като как са си казвале молитвата наште юнаци преди да насмо-

таат гърчолята, сигур на български, яз тека мислим, а, бай Паис-
ий, сигур тека ще да е, иначе оти да се тепат?!
Аidе sоs zdrave, aferim и good bye…

Бай ти Онзи

Строго секретно

Пето писмо до отца Паисия

Прочетено в старите мездренски вестници

На 27 ноемврий т. г. се навършватъ пълни десетъ години 
отъ подписването въ Ньой на Сена безчовечниятъ и не-
справедливъ договоръ за миръ.
Победители, които четири години подредъ беха бити по 

многобройните бойни полета, най-после ни сломиха съ 
своята економическа мощъ и съ прокламираните чрезъ 
Уилсонъ принципи за справедливъ миръ. Каква измама? 
Не самоопределение на народите, не зачитане правата на 
малцинствата и подпомагане малките народи за стопанско-
то имъ засилване, а въ Ньой те ни оковаха въ железни вери-
ги, които днесъ надминаватъ всички подобни въ дълбоката 
древностъ. Нашето племе отъ войните излезе не обедине-
но, а стократно повече разпокъсано и денационализирано. 
Отъ снагата на българското племе се откъсваха съ нечувана 
жестокостъ живи късове. На наши сънародници днесъ е 
запретено подъ страхъ на едно само наказание – смъртъ, 
да се молятъ и говорятъ на родниятъ си езикъ. Турското и 
фанариотско иго бледнеятъ  предъ модерното такова, нало-
жено ни в XX векъ от цивилизованите победители.“
„Искърски фаръ“ бр. 7/14 ноемврий 1929 г.

„Срамна за цивилизацията 10-годишнина

от 33 платна. Настоящите 
творби / 19 на брой/ поз-
воляват съпоставка на ни-
вото на художника от края 
на 2017 година и началото 
на 2019-та. Новите карти-
ни са групирани в четири 
статива – „Охрид“ – ули-
ца „Цар Самуил“, „Рози“, 
„Шабла“, „Ахтирски ма-
настир“, „Натюрморт“I, 
„Натюрморт“ II, „Люля-
ци“, „Ахтирски манастир 
– камбанария“ и новата 
интерпретация на карти-
ната „Река Ворскла“. Не-
престанната работа на Ва-
силий Ковяр върху теми и 
сюжети, които го вълнуват 
и вдъхновяват, закономер-
но е довела до по-силни и 
завършени творби, до въз-
действащи и живи карти-
ни. Особено майсторство 
творецът демонстрира при 
пресъздаването на архите-
ктурни обекти. Природни-
те пейзажи и натюрмор-
тите също са жанрове, в 
които е развил таланта си.
Непознатият Красимир 

Каранейчев е роден в град 
Троян през 1978 година. 
Учил е в художествената 

гимназия „Проф. Венко 
Колев“ и след това във Фа-
култета по изобразително 
изкуство към Великотър-
новския университет „Св. 
св. Кирил и Методий“. 
Твори дълги години в раз-
лични сфери на изкуство-
то – графика, скулптура 
и дигиталните изкуства – 
2D и 3D. Артист е на сво-
бодна практика. За себе си 
той казва: „ Отскоро пре

открих живописта, запле-
нен от свободата и пряката 
връзка между фантазията 
и реалността, която пре-
доставя“. Тринадесетте му 
творби – маслена живопис 
/малък формат/, завладяват 
въображението с наисти-
на неуловимата граница 
между действителност и 
художествена измислица. 
Те са пейзажи, издържани 
в интензивни цветове, сил-
но впечатляващи с прециз-
ността на детайлите, но и с 
волния размах на четката, 
с нанесените смело бои и 
уверената ръка, с която са 
сътворени.
Това, което обединява 

творбите на двамата ав-
тори, е внушението за по-
кой, хармония и свобода, 
което зрителят неусетно 
възприема. Картините се 
допълват взаимно и об-
разуват една балансирана 
експозиция, което доставя 
истинско удоволствие на 
наблюдаващите я.


