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Общински съвет

Разгорещени дебати 
за бюджет 2019 г.

Още в началото на засе-
данието на Общинския 
съвет, което се проведе на 
31 януари, предизвика не-
доумение у някои общин-
ски съветници защо най-
важната точка на Дневния 
ред „Приемане бюджета 
на Община Мездра за 2019 
г. е поставена под № 3. Не-
убедително прозвуча обяс-
нението на председателя 
Яна Нинова за причината 
какво е наложило точката 
„Отпускане на еднократна 
финансова помощ за ле-
чение...“ да бъде на първо 
място. Без бюджет за как-
ва финансова помощ може 
да става въпрос, след като 
не се знаеше до последно 
дали Местният парламент 
ще го приеме или пред-
ставителите на ГЕРБ, АБВ 
и „Народен съюз“ ще се 
обединят отново срещу 
интересите на хората от 
Общината, както напра-
виха преди месец с отказа 
си да се изтегли ниско-
лихвен заем за погасяване 
на стар кредит. Тогава те 
не помислиха нито за фи-
нансово-икономическите 
негативи, нито за жители-
те на Общината. Проявиха 
учудващо неразбиране и 
в стремежа си да демон-
стрират важност и значи-
мост, не просто стопираха 
развитието за една година, 
но предизвикаха тежка 

криза. Това си беше чист 
политически трилър, чии-
то последствия тепърва ще 

има да се броят.
Тези опасения се засили-

ха, след като кметът инж. 
Генади Събков направи 
подробно и аргументира-
но представяне на проек-
тобюджета за 2019 г., кой-
то със своите 16 млн. лева 
е рекорден за последните 
30 години.
В последвалите разго-

рещени разисквания се 
оформиха два различни 
полюса. Представител 
на първия полюс беше 
общинският съветник 
от „Народен съюз“ Геор-
ги Валентинов, който в 

стремежа си да бъде ори-
гинален, направи редица 
популистки предложения,  

„забравяйки“, че на пре-
дишното заседание той и 
още 9 съветници гласуваха 
против взимането на зае-
ма от 1,7 млн. лв., с което 
утежниха финансовото 
състояние и блокираха 
дейността на Общината. 
За да не остане по-назад, 
последва го и Николинка 
Кътовска от АБВ, която в 
своя познат обвинителен 
стил, без промисъл, че 
тя, като кмет една годи-
на, носи персонална от-
говорност за плачевното 
финансово състояние на 
Общината в края на 2015 

г., когато непогасените об-
щински задължения над-
хвърляха 8,5 млн. лв.

От другата страна общин-
ските съветници от БСП се 
обявиха в подкрепа на бю-
джета. Наталия Христова 
обобщи техните изказва-
ния със следното заклю-
чение: „Бюджетът е балан-
сиран и професионално 
структуриран, като най-
важното – не предвижда 
увеличение на данъците“. 
На финала, след няколко 

незначителни корекции, 
бюджетът на Община Ме-
здра бе приет с 13 гласа 
„за“, 0 „против“ и 6 „въз-
държали се“.

МБАЛ - Мездра

Общинският съвет одобри 
д-р Михайлова за управител
Мнозинството в Oбщин-

ския съвет на Мездра даде 
нов 3-годишен мандат на 
досегашния управител 
на общинската МБАЛ 
д-р Илиана Михайлова. 
По този начин Mестният 
парламент не само спази 
своите решения за свик-
ване и провеждане на 
конкурс, но и се съобрази 
с мнението на суверена - избирателите си, които 
категорично заявиха в дните преди сесията, че кан-
дидатурата на досегашния шеф на болницата е най-
правилното решение. Вотът в четвъртък – 31 яну-
ари, вечерта, беше голяма победа за гражданското 
общество.
Като представител на пациентите по време на се-

сията се изказа адвокат Камелия Татарска, която 
призова съветниците да загърбят политическите си 
пристрастия и да гласуват доверие на д-р Михай-
лова. „Това е човекът“ - каза адвокат Татарска, като 
напомни, че в дните преди заседанието на Местния 
парламент е внесена подписка от името на 164 лека-
ри и медицински сестри в подкрепа на управителя 
на болницата.
„Поздравления към д-р Михайлова за усилията, 

които полага да съхрани нашата болница. Отделе-
нията в лечебното ни заведение са от второ ниво на 
компетентност, като единствено педиатрията е пър-
во. Какво повече можем да искаме от нашата болни-
ца“, попита по време на двучасовите дебати кметът 
Генади Събков.
За да не бъде оспорен вотът, д-р Митка Лечева не 

взе участие в разискванията и гласуването, тъй като 
обяви, че е в конфликт на интереси.
„В личен план съм имала и други, по-добри въз-

можности, но смятам, че болницата се управлява 
добре. Не искам да съм управител на всяка цена, но 
се явих на конкурса и честно го спечелих. Не е розо-
во положението на общинското здравеопазване, но 
с общи усилия успяваме да се справим“, обърна се 
към съветниците д-р Михайлова.
С одобрението на 12 съветници от присъстващите 

17 в залата д-р Михайлова беше утвърдена за упра-
вител на МБАЛ - Мездра. По един бяха гласувалите 
„против“ и „въздържал се“, а трима не участваха. 
Преди това Общинският съвет взе още три реше-
ния: да се предизвика одит от Агенция „Държавна 
финансова инспекция“; да бъде направена проверка 
от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и да 
бъде избран контрольор на болницата, който да га-
рантира прозрачното й управление.

Съветниците заседаваха над 5 часа
Повече от 5 часа продължи заседанието на Oбщинския съ-

вет в Мездра, което се проведе в четвъртък на 31 януари. 
Сесията започна в 17 и завърши малко след 22.30 часа, като 
сенаторите „отхвърлиха“ 16 точки от дневния ред. Освен 
бюджета за 2019 г. и избора на управител на МБАЛ в желез-
ничарския град, членовете на Mестния парламент успяха да 
одобрят ниски нива на местните данъци и такси, които бяха 
предложени от общинската администрация. Бяха утвърдени 
броят на таксиметровите автомобили в Oбщината, както ин-
формация за овладяване на популацията на бездомни кучета. 
Съветниците определиха каква да е позицията на Община 
Мездра и как да гласува по време на две заседания на Асо-
циацията на ВиК, които ще се проведат на 6 и 11 февруари. 
Мнозинството даде разрешение за подновяване на услугата 
„Кризисен център“, която се използва от шестима потреби-
тели и се реализира благодарение на фондация „Бъдеще и 
надежда“. Беше дадено разрешение за даването на концесия 
за добив на подземни богатства – скално облицовъчни мате-
риали от находище „Кошарите“ край село Върбешница.

В Общината

Пореден успешен проект
Четири многофамилни 

жилищни сгради и една 
– общинска собственост 
в града ще бъдат сани-
рани по ОП „Региони в 
растеж“.
Сградите, включени 

в проекта са: админи-
стративна сграда на па-
зара и многофамилните 
жилищни сгради на ул. 
„Христо Ботев“ № 2, на 
ул. „Христо Ботев“ № 
43, на ул. „Дунав“ № 3-5 
и на ул. „Сердика“ № 7. 
Стойността на проекта е 
1 195 851,98 лв.
В рамките на процеду-

рата бяха подадени 52 
проектни предложения, 
които се оценяваха на 
два етапа – администра-
тивно съответствие и 
допустимост и техниче-
ска и финансова оценка. 

Етапът административ-
но съответствие и до-
пустимост преминаха 46 
проектни предложения.
Приключи оценката 

на проектните пред-
ложения по процедура 
BG16RFOP001-2 .002 
„Енергийна ефектив-
ност в периферните ра-
йони-2“ по приоритетна 
ос 2 на ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020. С 
Решение № РД-02-36-
126/24.01.2019 г. на ръ-
ководителя на Управля-
ващия орган на ОПРР 
2014-2020 са одобрени 
за финансиране 32 про-
ектни предложения на 
19 общини.
Проектът на Община 

Мездра се нареди на 
трето място със 172 точ-
ки.

Подкрепа за 
Радоцвята 
с 5500 лева
Община Мездра отпусна 

5 500 лева за 38-годишна-
та Радоцвята Димитрова, 
която се бори с коварно 
заболяване. Благородни-
ят жест стана факт на 31 
януари, когато Местният 
парламент проведе редов-
ното си заседание.
Първоначално предло-

жената сума от 5 000 лева 
беше увеличена с 500 
лева след предложение, 
внесено от д-р Митка Ле-
чева от БСП.
С единодушното си ре-

шение на 20 от 20 при-
състващи в залата Об-
щинският съвет реши да 
отпусне средствата на 
38-годишната майка на 
две деца за лечение, което 
струва над 110 000 лева.

450 000 лв. за култура
Рекорден бюджет от над 

16 милиона лева ще има 
Общината през тази го-
дина - това стана ясно по 
време на обсъждането на 
финансовата рамка. Мест-
ната управа е заложила в 
хазната си 360 000 лева, 
за да поддържа живота и 
дейността на читалищата 
от населените места в Об-
щината.
За други културни прояви 

през годината в бюджета 
са отделени 88 380 лева, 
а за обредните домове – 2 
700 лева.
За спортните клубове са 

заделени 136 038 лева, а 
за инициативата „Спорт за 
всички“ – 6 534 лева.

Мисъл на броя
„Стремейки се да изу-

чи безкрайното, науката 
сама става безкрайна”

Д. И. Менделеев
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С гълъб в ръката

Заслужено отличие

Общината заслужи по-
редно отличие, като този 
път признанието дойде от 
VІІІ-то издание на призо-
ве на Фондация „Годишни 
награди за пътна безопас-
ност“. Официалната це-
ремония се проведе на 29 
януари в „Сити Марк Арт 
Център“ в София.
Общинската управа на 

Мездра беше отличена 
със специална награда в 
категория: „Инициативи 
за пътна безопасност от 

държавни институции, об-
щини или местни админи-
страции“.
Наградената инициатива 

„С гълъб в ръката на дете, 
без ПТП“ се проведе на 18 
ноември 2018 г. в района 
на КПП „Ребърково“, бли-
зо до опасния „Турски за-
вой“ на международен път 
Е79. В нея участие взеха 
128 души.
Кампанията бе иниции-

рана от Община Мездра 
и осъществена съвмест-

но с доброволци от Бъл-
гарски младежки червен 
кръст, с представители от 
ОУ „Христо Ботев“, ОУ 
„Кирил и Методий“, СУ 
„Климент Охридски“ в с. 
Зверино, Детска полицей-
ска академия към ОУ „Ки-
рил и Методий“ - Мездра, 
както и служители от РУ 
на МВР в железничарския 
град.
Почетното отличие полу-

чи секретарят на Община-
та Севдалина Джамбазка.

Чудодейна сила

Прополисът
Иван Братинов
Прополисът или пчелният клей пчелите приготвят, 

събирайки смолист секрет от растенията, като обра-
ботват с ферменти от жлезите си. Получава се жълто-
зеленикав до светло кафяв лепкав продукт, който пче-
лите използват за полиране на килийките на питите, 
за запълване на неравности по дъното и стените на 
кошерището, за залепване на основите към рамките, 
а излишъкът отлагат по летвичките на питите и по-
кривната табла (възглавница). Пчеларят го изстъргва 
с остър инструмент, оформя го на топчета, цигарети, 
пръчици и го съхранява в добре затворени опаковки 
на сухо място, за да се гарантира дълготрайната му 
употреба. 
За човешкия организъм прополисът притежава: ан-

тисептично, антиоксидантно, свързващо, дезодори-
ращо, обезболяващо, общоукрепващо, противовъз-
палително, противорадиационно действие, ускорява 
заздравяването на рани, понижава кръвното налягане, 
стимулира обмяната на веществата, възстановяването 
на тъканите, повишава издръжливостта и работоспо-
собността, защитните сили, видимо подмладява хора-
та.
За профилактика и лечение прополисови продукти се 

прилагат при заболявания на: устната кухина, зъбите, 
очите, ушите, храносмилателната, дихателната, отде-
лителната системи, невралгии, измръзване, изгаря-
ния и лъчеви поражения, циреи, абсцеси, плешивост, 
преждевременно стареене на кожата, кожни, гъбични, 
вирусни болести, възпалителни процеси, туберколо-
за, силикоза, астма, язва. Способстват за бързо заз-
дравяване на открити рани, мобилизират защитните 
функции на организма, повишават имунитета. 
Прополисът се използва: суров (топченце, колкото 

грахово зърно се сдъвква и гълта – веднъж дневно), за 
инхалация чрез загряване, за приготвяне на спиртен 
извлек, водна настойка, мехлеми, пасти, кремове. В 
аптеките може да се намерят пастили и хранителни 
добавки, произведени в България, Русия, Латвия, Ру-
мъния. За алергичните организми приложението на 
прополисовите продукти е наложително да се консул-
тирате предварително с лекуващия лекар.
Насоки и рецепти за домашно производство и прило-

жение на прополисовите продукти може да получите 
на пчеларското изложение на 11 февруари т. г. в Ме-
здра на изложбата-базар.

Писма от лекаря

Имало да се случи…
(част втора)

Д-р Герго Цонков
Инициатор на промяната, за която ще стане дума по-

долу, е на д-р Тотко Найденов. В основания и издаван 
от него в..”Български лекар“, брой 4  от. 1-31.Х.2018 г., 
той е поместил статията си: „Трудният път на съслов-
ния празник”. В нея заявява: ”Всяка власт, която и да е 
тя, недолюбва интелигенцията... Наскоро след 9 сеп-
тември 1944 г. се закрива Лекарският съюз, без изиску-
емия по устав Събор и буквално  набутаха лекарите в 
един Профсъюз на хигиенно-санитарните работници, 
заедно с теляците и бръснарите. Когато ООН обяви 
рождената дата на СЗО / 7 април 1948 г./ за Световен 
ден на здравето, нашите...го преименуваха на Ден на 
здравния работник пак с цел лекарите да го честват със 
санитарките и шофьорите на линейки.” На д-р Тотко 
Найденов, като лекарско дете, това му правило тягост-
но впечатление. Баща му бил интернист, дипломирал 
се в Монпелие. „Помня-споделя той,- да съм бил в 
ІІІ-ІV клас - как, когато се връщаха от т.нар. „другар-
ски вечери”, организирани в столовата на болницата, 
майка ми плачеше от унижение: „Пак ни сложиха при 
санитарките”-оплаквала се тя. На вратата стояла глав-
ната сестра и посочвала мястото на влизащите. На док-
тора с френска /”буржоазна”!/ диплома и на съпругата 
му (учителка с национализирани имоти, и брат, лежал 
в Белене) не се полагаше място при лекарите, а в дъно-
то-при санитарките и шофьорите на линейки.”.
„Нямам нищо против тези професии, още по-малко-

против сестрите-продължава д-р Тотко Найденов, но 
лекарската е далеч по-важна от тяхната, най-важната 
и отговорна е, затова би трябвало да празнуват отдел-
но. Казах на родителите си догодина да не отиват на 
поредното унижение /не знаех думата „бойкот”/, но те 
пак ходеха, останалото би се изтълкувало като сабо-
таж, вражеско отношение…”Още тогава, като дете, у 
мен се загнезди мисълта да разбия /колкото и помпозно 
да звучи/ този тъп Ден на здравния работник, тази дума 
ми намирисва на потник…Лекарят не е работник, той 
е „философ, на Боговете равен” /определението Хипо-
крат/, неговата професия е Изкуство.”
    През м.септември 1994 г. д-р Тотко Найденов пред-

ложил на УС на БЛС да си  имат свой Ден на  българ-
ския лекар и „това да бъде 19 октомври, когато е ка-
нонизиран Св. Иван Рилски Чудотворец /окт. 876-946/, 
който е лекувал с молитви и билки, та затова още при-
живе са го наричали Чудотворец” Предложението му 
било прието по принцип, но на редица следващи  засе-
дания  на УС на БЛС някои ръководители, между които 
д-р Стоян  Ботев, д-р Игнатов, д-р Андрей Кехайов и 
др. предлагали други дати, но той бил непреклонен в  
защитата на предложената от него ...
    „Скромността – казва – не е най-силното ми качест-

во, затова няма да премълча: аз не само създадох, но и 
на два пъти спасих честването на Деня на българския 
лекар и патрона на съсловието ни – Св. Иван Рилски 
Чудотворец. Най-важното е – продължава, – че колеги-
те приеха в сърцата си своя професионално-съсловен 
празник, а 7 април да е Световен ден на здравето, не на  
здравния работник“.

(Продължава в сл. брой)

Обява
Община Мездра, 
Общинска служба 
“Земеделие”, Пче-
ларско дружество 
“Нектар” - Мездра 
организират из-
ложба-базар “Пче-
ларство 2019 г.” на 
11 фервуари (по-
неделнк) от 9;30 
ч. пред сградата на 
Обшината

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 длъж-

ности във Военновъздушните 
сили за приемане на военна 
служба на лица, завършили 
граждански средни или висши 
училища в страната и в чужби-
на, във военно формирование 
от Военновъздушните 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;

Конкурс
в памет на учителя-

краевед Георги 
Тодоров

Конкурсът ще се про-
веде в три раздела: „По-
езия“, „Художествена 
проза“ и „Краезнание“. 
Той е анонимен, като 
право на участие в него 
имат автори от Община 
Мездра, които са навър-
шили 18 години. Прием-
ат се по едно непубли-
кувано стихотворение, 
разказ или краеведски 
материал не по дълги 
от 3 страници. Творби-
те да са неподписани и 
да са придружени от за-
печатан плик с личните 
данни на автора - трите 
имена, телефон и емайл 
за връзка. Неанонимни 
текстове няма да бъдат 
разглеждани. Краен 
срок 19 април 2019 г.
Творбите могат да се 

подават в читалището 
или по пощата на адрес 
Мездра 3100 ул. Про-
света № 2, НЧ „Просве-
та-1925“ за читалищния 
конкурс „Георги Тодо-
ров“.

Проект № BG16RFOP001-2.001-0182 „Енергийно-ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”
Договор № BG16RFOP001-2.001-0182-C03

На 24.01.2019 г. с церемония „Първа копка“ 
Община Мездра стартира строително-монтаж-
ните дейности на обектите, включени в Проект 
№ BG16RFOP001-2.001-0182 „Енергийно-
ефективни мерки в многофамилни жилищни 
сгради в град Мездра”, финансиран по Опера-
тивна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
Обща стойност на проекта, включващ 18 сгра-

ди, е 1 295 409,03 лв., от които 1 101 097,69 лв. 
- безвъзмездна финансова помощ от Европей-
ския фонд за регионално развитие и 194 311,34 
лв. - национално финансиране. 
В церемонията участваха кметът на града инж. Генади Събков, Сашо Илиев – зам.-кмет, инж. 

Антон Антонов – ръководител на проекта, медии и други заинтересовани страни. В присъствието 
и на представители на фирмитеизпълнители, символично беше залепен първият елемент от изола-
цията на къщата на ул. „Странджа“ 54. 
Включените в проекта сгради не са ремонтирани дълги години. За всяка от тях е предвиден па-

кет от 3 енергийноспестяващи мерки: топлоизолация на външни стени; топлоизолация на покрив; 
смяна на дограма. С прилагането им ще се намалят топлинните загуби през ограждащите елемен-
ти, което ще снижи разходите за отопление и охлаждане средно с около 55-60 %, подчерта инж. 
Генади Събков. По този начин сградите ще преминат в енергиен клас „С“, което от своя страна ще 
повиши стандарта и качеството на живот на домакинствата, добави кметът на Общината и пожела 
спорна работа на изпълнителите.________________________________ www.eufunds.bg ________________________________

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 под-

крепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския 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 отразя-

ва официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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Хуманитарни организации

Подпомагат Дома за стари хора
На 23 януари кметът 
на Общината про-
веде работна среща 
с представители на 
Българския червен 
кръст и Турския чер-
вен полумесец. Ини-
циатор на събитието 
бе председателят на 
БЧК – Мездра Ната-
лия Христова. Двете 
доброволчески орга-
низации изразиха же-
лание да подкрепят 
усилията на общин-
ска администрация 
в поддържането на 
високо ниво на гри-
жи в Дома за стари 
хора. Максималното 
задоволяване на еже-
дневните потребности 
на възрастните хора, 
създаване на усло-
вия за социални кон-
такти и възможности 
потребителите да се 
чувстват неразделна 
част от обществото 
са част от целите на 
общинската социална 
политика,които се ре-
ализират в това заве-

дение.
Гостите – председа-
телят на ОС на БЧК – 
Враца Гергана Михал-
чева и представителят 
на Турския ЧП Юзге 
Доган Ирмак, бяха по-
срещнати радушно в 
Дома за стари хора. Те 
останаха приятно из-
ненадани от добрата 

организация на работа 
в институцията и от-
белязаха някои от не-
щата, с които могат да 
подпомогнат – ортопе-
дични легла, професи-
онален хладилник за 
съхранение на храни-
телни продукти и др.
Българският червен 
кръст е неделима част 

от голямото семейство 
на Червения кръст и 
Червения полумесец, 
обединено от стреме-
жа да помага на хора-
та в нужда, без да пра-
ви разлика между тях, 
заради пол, възраст, 
религия, политически 
убеждения и етниче-
ска принадлежност.

Kreta RUN

Над 50 смелчаци от цяла 
България взеха участие на 
29 януари в третото изда-
ние на планинското бягане 
KRETA RUN. Организира-
ната от ентусиастите Алек-
сандър Александров, Иван 
Стоянов и Станислава Цве-
танова, и подкрепена от Об-
щина Мездра инициатива се 
проведе в землището на c. 
Крета.
„Трасето е по идея на Ни-

колай Ралчов, който живее 
тук, в Крета, и благодаре-
ние на сериозните усилия 
на кмета на селото Виолета 
Георгиева успяваме да про-
ведем Kreta Run за трета по-
редна година и състезанието 
да бъде толкова прекрасно“, 
каза Иван Стоянов
Планинското бягане с дъл-

жина 10 километра и дени-
велация 370 метра предло-
жи на участниците много 
емоции. Участниците Гер-
гана и Димитър не скриха 
задоволството си от планин-
ското бягане:

„Едно страхотно прежи-
вяване с невероятни хора в 
приятна атмосфера и пре-
красно трасе. Много усмих-
нати хора, прекрасни орга-
низатори, невероятно.“
Златослава Чуканова също 

остана очарована от красо-
тата на мездренския край:
„Много е красиво, не мога 

да го опиша. На кого не му 
харесва красивата природа – 
сняг, слънце… всичко беше 
идеално!“
Участниците бяха разделе-

ни в 5 категории: юноши, 
мъже от 18 до 39-годишна 
възраст, жени от 18 до 39-го-
дишна възраст, мъже над 40 
години и жени над 40 го-
дини. Наградният фонд на 
KRETA RUN бе от домашни 
сладка, туршии, сланина и 
алкохолни напитки.
Първенец при юношите 

стана Ран Милчев с време 1 
час и 25 минути.
При мъжете до 39 години 

най-бърз се оказа Ивайло 
Балев с време от 45 минути, 

втори остана Георги Георги-
ев с време 53 минути, а тре-
ти се нареди Христо Ценов с 
време 54 минути.
Дамите не отстъпиха в над-

преварата и най-бърза сред 
представителите на нежния 
пол се оказа Златослава Чу-
канова с време от 58 минути 
След нея, с време 1 час и две 
минути, се нареди Надежда 
Дързева, а бронза остана 
при Елена Тодорова с време 
1:03:50
При мъжете ветерани пър-

ви финишира Цветко Митов 
с време 45 минути, втори за-
върши Милен Тончев с вре-
ме 52 минути и 5 секунди, 
а трети се нареди Емилиян 
Бориков с време от 53 ми-
нути.
При дамите над 40-годиш-

на възраст първото място 
заслужи Гергана Малче-
ва с време от точно един 
час. Втора се нареди Неда 
Кленска с време 1:05:20, а 
бронзът остана при Даниела 
Еленкова с време 1:13:15..

Култура на 
поведението ни
В семейството

Както външността, така 
и жилището отразяват 
духовната същност на 
човека. Но не скъпата 
наредба, не килимите и 
кристалът създават уют 
у дома. Всичко зависи 
от вкуса на стопани-
те и от това, доколко е 
приятна обстановката в 
дома им.
Предпоставка за до-

машния уют и благо-
получие са чистотата 
и редът, а също така и 
стремежът на всички 
членове на семейството 
да живеят в мир и съгла-
сие.
Там, където няма чис-

тота и ред, където сама-
та домакиня е небреж-
на и нечистоплътна, не 
може да става и дума 
за покой в дома. Но и в 
едно образцово жили-
ще, където домакинята 
издига в култ чистотата, 
забранява на мъжа си и 
на децата да ходят по 
излъскания паркет, не 
може и дума да става за 
уют и покой. Чистота-
та и редът в жилището 
изискват всяко нещо в 
къщи да си има мяс-
то, Столовете да не са 
нахвърляни с дрехи, а 
детските играчки да са 
разхвърляни из цялата 
къща. За реда и чисто-
тата трябва да се грижат 
всички членове на се-
мейството според свои-
те сили и възможности.

Над 50 ентусиасти бягаха
Да умееш да обичаш, значи да умееш всичко 

Лев Толостой

Какво е любовта – да прощаваш на някого повече, от 
колкото заслужава

Гьоте

Любовта е непреодолимото желание да си непрео-
долимо желан

Робърт Фрост

Любовта е мъдростта на глупците и глупостта на 
мъдреците

Смюел Джонсън.

С истинската любов е като с призраците – всеки го-
вори за тях, но малцина са ги виждали.

Ларожфуко

Постоянен в любовта и постоянно влюбен са две 
различни неща

Волтер

Първата въздишка на любовта е последна на мъд-
ростта 

Лихтенберг

14 февруари

Трифон Зарезан
Класическият фолклорен календар на българите 

определя за първи пролетен празник Трифон Заре-
зан - ден на лозарите, градинарите и кръчмарите, 
приемник и продължител на дните, посветени на 
тракийския бог на веселието и виното Загрей (дре-
вногръцкия Дионис). Според някои изследователи на 
тракийската култура Загрей е създател на света и той 
управлява раждането, затова виното, неговият сим-
вол, е също влажно и топло. Празника наричат още 
„безносия“ и в една народна легенда се казва, че Св. 
Богородица проклела Трифон да си отреже носа, за-
щото й се присмял. А носът е символ на мъжестве-
ност.
На този ден в миналото още по тъмно всяка стопанка 

прави обреден „трифонски хляб, коли черна кокошка 
и я сварява, а като се сипне слънцето, с песни и му-
зика всички тръгват към лозята. Там всеки стопанин 
разкопава с косера около най-едрата лоза, три пъти 
полива в кръг около корена й с алено вино, на четири 
места - колкото са посоките на света - захранва ко-
рена с хляб от обредната пита, ръсва пепел наоколо 
и едва тогава отрязва три пръчки от лозата. От тези 
пръчки свива венец, усуква го с червен конец, поста-
вя го върху калпака си на главата и като се прекръсти 
три пъти, благославя: „Нека е хаирлия тази година! 
От лоза по шиник грозде да берем, от кютюк по ба-
кър вино да налеем и през праговете да прелее!“
После всички хапват сред лозниците, а стопанинът, 

налял най-много вино през годината, става цар, ми-
росан и благословен от стария цар. След това с песни 
и игри, возейки царя на каруца без канати (а на много 
места и върху ръцете на двама мъже), та „с нозе земя-
та да не стига“, като божи пратеник, всички тръгват 
към дома на царя, където веселието продължава до 
късни нощи.

Имен ден празнуват Трифон, Трифонка.

Свети Валентин

Призив
Уважаеми съграждани,
За възстановяване бюста на ген. полк. проф. Иван 

Кинов на паметника в родното му село Люти 
брод - Община Мездра набира средства по сметка 
BG58STSA93000019546195, BIC: STSABGSF - Бан-
ка ДСК - Мездра.
Председател на инициативния комитет Василка 

Стойкова, тел 0889 991 697

Частна обява
Продавам къща на два етажа и стопанска постро-

ика (груб строеж) в с. Долна Кремена, под борова-
та гора, до спирката.
Цена по споразумение.
Тел: 0899 159 419
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10 февруари 1947 г. 
– В Париж е подписан 
Мирният договор с 
България след края на 
Втората световна вой-
на.
14 февруари – Три-

фон Зарезан.
1909 г. – В с. Боденец 

е основано Земеделско 
спестовно-заемно дру-
жество „Защита“.
16 февруари 1931 г. – 

С Определение №689 
на Врачанския окръ-
жен съд е утвърден ус-
тавът и регистрирана 
Горска трудово-произ-
водителна кооперация 
„Ръжана“ в с. Оселна.
 17 февруари 1925 г. – 

Убит от цанковистите 
писателят Тодор Стра-
шимиров – деец на ра-
ботническото движе-
ние в България.
19  февруари 1873 г. – 

Обесен Апостолът на 
свободата Васил Лев-
ски.
20 февруари 1897 г. 

– Открита е гара Ме-
здра-Враца (както са я 
нарекли тогава), като 
част от жп линията 
София-Роман. При-
състват княз Ферди-
нанд, княгиня Мария 
Луиза, сръбският крал 
Милан и други офици-
ални лица.
Февруари 1907 г. – В 

Мездра се открива по-
лицейски участък с 
един старши стражар 
и 6 стражари.
22-23 февруари 1992 

г. във Врачанския бал-
кан се провежда XV-то 
републикански пър-
венство по ски бягане 
за ветерани. От Ме-
здра участват Тошко 
Кирков, Борис Леон-
киев и Стефан Алек-
сандров.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Цветан Генков, фут-
болист – на 8 февруари.
Д-р Цветко Христов, 

кардиолог – на 10 фев-
руари.
Огнян Коцев, бивш 

директор на Филмова 
база – на 10 февруари.
Юри Дамянов, слу-

жител в „Държавна 
финансова инспекция“ 
– на 12 февруари.
Венета Танева, фарма-

цевт – на 13 февруари.
Соня Русинова, главен 

специалист „Обредни 
дейности“ в Общината 
– на 13 февруари.
Петър Петров, кмет 

на с. Зли дол – на 15 
февруари.
Д-р Николай Баев, 

рентгенолог – на 19 
февруари.
Добромир Алексан-

дров, гл. експерт „Си-
гурност и ОМП“ в 
Общината – на 20 фев-
руари.
Трифон Петров, пред-

седател на Областния 
съвет на движение „Ру-
софили“ – на 20 февру-
ари.

146 г. от гибелта

Левски в с. Долна 
Кремена и с. Лик (1872 г.)
През месец август 1872 г. Мито Анков (основателят на 

Временния революционен комитет във Враца) заедно с 
Тодор Балабанов придружават Васил Левски при първото 
му посещение в с. Долна Кремена. Там те „кръщават“ по 
установения ред, „вричат“ във всенародното дело тримата 
свещеници Петър Андреев, Иван Нинов и Йото Андреев, 
заедно с някои селски първенци.
През месец септември същата година Васил Левски за 

втори път идва в Долна Кремена, съпровождан от Мито 
Анков, и провежда заседание с местния революционен ко-
митет. Революционната организация в селото била оглавя-
вана от спокойните и предвидливи Димитър Етугов и Иван 
Лаков, касиер на организацията бил Цеко Попов. Събра-
нието се провежда в селската църква. Мито Анков пише: 
„За нашето пристигане нея вечер хората бяха предизвесте-
ни. Заповядахме на всички да дойдат на тайното събрание 
към 10 часа вечерта. Около черквата беше наредена стра-
жа. Ние тихо минахме покрай нея. Черквата намерихме 
препълнена с хора. При влизането ни в нея всички се раз-
движиха и мълком се наместиха на местата си. Черквата 
се осветяваше от кандилата под иконите. Трогателна беше 
гледката при тая обстановка. Старци, до 80 години, дошли 
да чуят слова за най-скъпото и най-желаното – свободата“.
Тази вечер пред многолюдното присъствие (80-90 души) 

са заклети още 25 човека.
Привършвайки комитетската работа, Левски продължава 

своя апостолски път, който минава през с. Лик. В Лик Лев-
ски се появява преоблечен като търговец на грозде и вино. 
Отсяда в дома на Георги Ивков. Основатели на револю-
ционния комитет в Лик са Георги Ивков и Цоло Пеловски. 
На тайното заседание Левски обяснява целта и значението 
на Комитетите, необходимостта от събирането на средства 
– волни помощи и задължителен внос. На тръгване Лев-
ски бил съпроводен от слугата на Нецо Бояджията – Делян 
Пешков, който го превежда през Мъртвината чак до Ле-
сидрен. За председател на новосформирания революцио-
нен комитет в Лик е избран Георги Ивков, а за секретар-
касиер Герго Манчевски.
Днес паметни плочи в с. Долна Кремена и Лик разказват 

на поколенията за достойното участие на предците им във 
водовъртежа на революционната борба.

Отзив

Кирил Радовенски
Любен Пунчев - позна-

тият и непознатият - това 
си помислих, когато затво-
рих последната страница 
на тази книга. Наистина, 
отдавна се познаваме с 
Любо, още от години-
те, когато литературният 
кръжок в Мездра водеше 
активен живот и вършеше 
полезна дейност. А непо-
знат, защото, колкото и да 
бях чел и слушал него-
ви стихове и миниатюри, 
като затворих последната 
страница, сякаш отново го 
преоткрих: нежен, лири-
чен, чувствителен и нос-
талгичен, и преди всичко 
тих и затворен в онзи свят 
на въображения, до който 
истинските творци рядко 
допускат външни погледи.
Любен Пунчев е роден на 

2 декември 1949 г. в село 
Очин дол, в махала Реката. 
Израснал в бедно работни-
ческо семейство и завър-
шил основното си обра-
зование в село Елисейна, 
след което завършва тех-

Поет от Дефилето
никума по електротехника 
в София. Работи в ММК 
“Г. Димитров” - Елисейна 
и ЧЛК “Веслец” - Враца. 
Членувал е в литератур-
ни кръжоци в Мездра и 
Враца. Негови работи са 
печатани в окръжния и 
столичен печат, а стихове 
и разкази са отличени през 
1984 г. Сега е активен съ-
трудник на почти всички 
издания на пенсионерския 
печат у нас. Семеен с мно-
го синове. 
В първия раздел на своята 

първа книга поетът Пун-
чев наистина е сътворил 
качествена поезия, в която 
всяка дума и всяка строфа 
са преминали през сърце-
то му: 
“Отдавна загаснало ста-

ро огнище
и тъжна верига в забра-

вен комин,
котешки стъпки и здрач 

неразнищен
в кръг го заграждат едва 

доловим.”
Пише той в стихотворе-

нието “Огнище” и те оста-
вя да мислиш за смисъла 
на несподеленото, за неот-
минаващата тъга по онова, 
което е можело да бъде, но 
не се е случило. В подобна 
градация той реди стра-
ница след страница, за да 
стигне до откровението:

“Затова пред рай
дори не спирах

и там не търсех
извора на живата вода,

но, ако се превърне
моя край в пустиня,

от жажда в него
искам да умра.”

“Жажда”
Вторият раздел на книга-

та е набор от миниатюри, 
сред които особено място 
заема “Легенда за бялата 
ръка”. За миниатюрите 
смятам, че са своебразно 
продължение на стихове-
те. По-скоро бих ги наре-
къл поетична проза. Чуйте 
само как завършва миниа-
тюрата “Едно дълго пъту-
ване”: 
“Всъщност, какво е чове-

кът без нежност? Дали е 
клон без листи или стрък 
без цвят? Все едно! Но 
ароматът на един нежен 
цвят носи неповторимост-
та на едно дълго пътуване, 
измерено с един живот.”
Върхът във втория раздел, 

както вече отбелязах, е 
“Легенда за бялата ръка”. 
Не мога да си позволя да я 
преразказвам и не бива, тя 
просто трябва да се проче-
те. Тази легенда носи ог-
ромен патриотичен заряд, 
а величавата саможертва 
на героите пред угрозата 
на робството предизвик-
ва у читателя невероятна 
мъка и възхищение.
Със своите стихове, ми-

ниатюри и с тази изключи-
телна легенда Любен Пун-
чев заема достойно място 
сред творците от нашия 
роден край. Жителите на с. 
Елисейна, където той жи-
вее в момента, трябва да 
се гордеят, че имат такъв 
талантлив човек...

Прочетено в старите мездренски вестници

„Да съществуваме или да загинемъ!
...Десетъ години вече 

се мъчимъ да стъпимъ 
на краката си, но все не 
успяваме. Напротивъ – 
стопански все повече 
се изтощаваме. Най-ва-
жниятъ ни стопански 
промисълъ – земедели-
ето, е все още първо-
битно и слабодоходно. 
Доходътъ отъ него не 
е увеличенъ, а напро-
тивъ – относително на-
селението е намаляло. 
Износътъ отъ него на 
чужди, дори и на наши-
ятъ пазаръ е намалялъ. 
Търговскиятъ ни балан-
съ само за последната 
година е с 2 милиарда 
лева пасивъ... Непосил-

ни държавни, окръжни 
и общински бюджети, 
събирани въ деветъ де-
сети чрезъ косвени да-
нъци отъ насъщния за-
лък на народа и харчени 
непроизводително – за 
плащане на борчове, 
репарации, наемни ар-
мии и чиновничество. 
Съ наши сили и сред-
ства не можемъ да се 
закрепимъ на краката 
си – стана нужда да ни 
даватъ възстановителе-
нъ заемъ, а все още ис-
катъ да им плащаме ре-
парации!... Изредиха се 
представителите на со-
циалистическа Англия, 
на буржоазно-демокра-

тична  Франция и на 
фашистка Италия, съ-
общили решението си – 
да плащаме за 7 години 
по 12,5 милиона швей-
царски франка годиш-
но – „посъветвали“ да 
го приемемъ, иначе ще 
плащаме повече. Какво 
единодушие между раз-
личните ни по степенъ 
„приятели“!
Стига роболепно мъл-

чание! То ни води къмъ 
национална катастро-
фа, Загиваме. Време е 
вече да се чуе и нашия-
тъ безпомощенъ гласъ.“
В. „Искърски фаръ“, 

бр. 8 от 21 ноемврий 
1929 г.

Паметната плоча в с. Долна Кремена

Къщата в с. Лик
Стефан Продев за Левски:
„Наистина беше просто нелепо, че свободата изгря 

без него. Не защото беше героят или трибунът, а за-
щото сигурно щеше да я оплоди с нови идеи. Него-
вата човешка и революционна чистота можеше да я 
спаси от много заблуди след победата. Защото той не 
беше само гениален организатор и гениален стратег. 
Защото беше и гениална съвест.“

Илийчо  - на 6  годи-
ни. 

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


