
ЦЕНА: 0,40 ЛВ.МЕЗДРА, 4 - 18 АПРИЛ 2019 г.           БРОЙ 7 (449), ГОДИНА XVIII

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

Пролетна проява

Приятели на АК „Калето“
В първия пролетен ден 

Археологически комплекс 
„Калето“ оживя от жиз-
нерадостен смях и весела 
детска глъчка. Ученици от 
II „б“ клас на ОУ „Христо 
Ботев“ с класен ръководи-
тел Христинка Иванова и 
възпитаници на ПГ „Але-
ко Константинов“, които 
са от клуб „Приятели на 
АК „Калето“ посрещна-
ха и поздравиха пролетта 
пред високите скали на 
крепостта. Водещ на съби-
тието бе главният експерт 
„Култура и художествена 
галерия“ в общинска ад-
министрация, Светла Да-

мяновска.
Второкласницитe за-

радваха присъстващите 
с рецитал на стихове за 
пролетта, а учениците от 
професионалната гимна-
зия изпълниха откъси от 
народни песни за цветята.
Впечатляващи със своя 

финес и изящество бяха 
творбите на Светла Дамя-
новска от поредната й из-
ложба – живопис „Цветя 
и дантели“, експонирана 
и открита на пролетното 
тържество.
Виталността и изяще-

ството от художествените 
платна се пренесе върху 

дантелата, която децата се 
опитаха да плетат на една 
кука. Демонстрацията на 
плетене беше направена 
под вещото ръководство 
на баба Виолета. Смел 
доброволец беше второк-
ласничката Ивайла, която 
направи първите си стъп-
ки в тази изящен занаят.
Приятна и вкусна изнена-

да за присъстващите под-
несоха учениците на Саш-
ка Иванова от паралелката 
по кетъринг с дегустация-
та на традиционни ястия.
И участници, и гости се 

заредиха с енергия и про-
летно настроение.

Декларацията на 
общински съветници – 

буря в чаша вода
Общинският съветник от 

„Народен съюз“ в Мездра 
Огнян Петров, който се 
изложи доста с органи-
зацията на тазгодишното 
издание на фолклорния 
събор „Де е българското“, 
успя да набута в сканда-
ла и част от членовете на 
местния парламент. Соб-
ственикът на комплекс 
„Дядо Йоцо гледа“, кой-
то отказа да съдейства 
на общинските власти за 
организирането на съби-
тието тази година, осъз-
на, че е сгрешил и за да 
замете скандала, опита да 
го замаскира като гаф на 
властите. Истината обаче 
лъсна, а с нея и героите в 
един лошо написан сцена-
рий.
Част от общинските съ-

ветници се заиграха пре-
дизборно и ударно се под-
писаха под декларация, с 
която започна редовното 
заседание  на ОбС в чет-
въртък, на 28 март.
Председателят на мест-

ния парламент Яна Ни-
нова патетично изчете 
текста, според който е 
бил “направен опит да се 
промени историята”, като 
“се наруши 13-годишна 
традиция честването на 
събора “Де е българското” 
да се проведе не в компле-
кса “Дядо Йоцо гледа”, а 
в Люти брод. Под доку-
мента се бяха подписали 
избраните в местния пар-
ламент от листата на “На-
роден съюз”, АБВ и ГЕРБ.
Преди сесията имаше 

“подготовка на почвата“, а 
сърцераздирателни вопли 
по темата бяха поствани 
във фейсбук и в определе-
ни медии, които не потър-
сиха другата гледна точка. 
А тя е публикувана на про-
фила на Община Мездра 
в социалните мрежи и е 
достъпна за всички. Стига 
да искат да я прочетат!
Обвиненията, че съборът 

ще се проведе тази годи-
на на 2 юни, защото кме-
тът на Мездра го е решил 
еднолично, са нелепи. 
Защото “през 2019 г. тра-
диционният фолклорен 
събор, организиран от Об-
щина Мездра - „Де е бъл-
гарското”, трябва да бъде 
проведен на 2 юни. Дата-
та не е избрана случайно. 
Дългогодишна традиция, 
още от времето на първото 
му издание е, да е в Неде-
лята на слепия - църковен 
празник, който всяка годи-
на е на различна дата. 

на стр. 3

Включихте ли се 
в инициативата?
Часът на земята е инициатива за масово едновре-

менно изключване на електрическото осветление с 
цел да напомни на хората за световното изменение 
на климата. Организира се за първи път през 2007 г. 
в Сидни, Австралия, след което става световна тра-
диция и се отбелязва всяка последна събота от март.
Голяма част от жителите на Община Мездра под-

крепиха инициативата, като изгасиха на 30 –ти март 
2019 г.осветлението в продължение на един час – от 
20:30 ч. до 21:30 ч.
Проблемът с климатичните промени и загубата на 

биоразнообразие е сериозен и зависи от ежедневието 
на всеки един от нас.
Ето няколко идеи за малки стъпки, които да пред-

приемем, за да помогнем да опазим природата, от 
която всички зависим:
· Намалете употребата на пластмаса, търсете алтер-

нативи за многократна употреба;
· Рециклирайте и преизползвайте;
· Ходете повече пеша, карайте колело или използвай-

те градски транспорт;
· Изключвайте електричеството, когато не го полз-

вате;
· Използвайте енергоспестяващи електроуреди и ко-

гато е възможно – зелена енергия;
· Посадете растения;
· Пазарувайте от местни производители.

„Празник на буквите“

Дарени с четмо и писмо
На Благовещение – блага вест за родителите на пър-

волаците от 1 „А“ клас на Основно училище „Христо 
Ботев“ в Мездра с класен ръководител Таня Йоловска. 
Малките възпитаници вече могат да четат, да пишат, 
както и да боравят с цялата красота на българската аз-
бука.
„Неслучайно избрахме Благовещение, за да поднесем 

на родителите благата вест, че техните малки слънца 
вече са ограмотени и могат да ползват най-силното 
оръжие – речта.“, каза Йоловска.
На тържеството по случай ограмотяването на децата 

присъстваха кметът на Общината инж. Генади Събков, 
директорът на учебното заведение Иван Иванчев, как-
то и много родители, дошли да се порадват на своите 
вече грамотни деца.
Инж. Събков поздрави децата, като им пожела да про-

дължават да постигат своите успехи с думите:
„Мили деца, вече имате 30 букви, с които да изразява-

те света около вас. Използвайте ги много, използвайте 
ги често, но и премерено. Защото знанието е сила, а 
всяко знание започва с четмо и писмо.“
Станалият традиционен празник за децата и техните 

родители се извършва, когато малчуганите успеят да 
усвоят да разпознават и да изписват всички 30 букви от 
нашата азбука. Този празник е един своеобразен пре-
ход към богатия свят на литературата и знанието.

Общинско предприятие „Чистота“ извърши ремонт на 
чакалнята и фасадата на автогарата в Мездра. Продъл-
жава ремонтът на гаровия перон и подпорната стена.
След ремонта автогарата придоби по-приветлив и ую-

тен вид, но колко време ще се запази в това състояние, 
зависи до голяма степен от културата на поведение и 
хигиенните навици на пътниците.

Настроение

В първия ден на пролетта 
пред сградата на общинска 
администрация „кацна“ 
двойка щъркели, която за-
радва малки и големи.
Астрономическата про-

лет настъпва с пролетно-
то равноденствие, което 
за Северното полукълбо е 
около 21 март и завършва 
с лятното слънцестоене 
(за Северното полукълбо – 
около 21 юни).
Пролетта, както и оста-

налите сезони, се дължи 
на наклона на земната ос, 
който е 23.5° спрямо орби-
талната равнина, в която 
се движи Земята. Пора-
ди този наклон различни 
части на планетата са под-
ложени на различно осве-
тяване от страна на Слън-

цето.
С настъпването на про-

летта идва ново начало в 
природата, всичко се про-
бужда.Цъфналите дървета 
и цветя изпълват сетивата 
с аромат и багри. Отдавна 
е доказано, че ароматите 
на растенията оказват по-
ложително въздействие на 
нервната система и под-
държат защитните сили на 
организма.
Пожелаваме повече про-

летно настроение и много 
усмивки!
“Ако хората не се обичат 

един друг, аз наистина не 
виждам каква полза би 
имало да имаме някак-
ва пролет.” пише Виктор 
Юго, в романа “Клетни-
ците”

Децата от Българския 
младежки червен кръст 
/БМЧК/ зарадваха потре-
бителите на Дома за стари 
хора за Първа пролет. Об-
лечени с народни носии, 
греещи с пъстрите багри 
на пролетта, те внесоха 
жизнерадостно настрое-
ние и предизвикаха уми-
ление и сълзи на радост 
в очите на самотните въз-
растни.
Гост на тържеството бе 

кметът инж. Генади Съб-
ков, който използва случая 
да връчи на ръководителя 
на БМЧК Христина Ива-
нова благодарствено пис-
мо. В него се изказват най-
искрени благодарности за: 
„Успешното реализиране 
на съвместната инициати-
ва „ С гълъб в ръката на 
дете, без ПТП“ по повод 
световния ден за възпо-
менание на жертвите на 
пътно-транспортни произ-
шествия.“ „Благодарение 
на вашата съпричастност, 
доброта, всеотдайност и 
организираност акцията 
беше удостоена със специ-
алното отличие от Фонда-
ция „Годишни награди за 
пътна безопасност`2018“, 
приветства ги кметът.

Човещина
Пореден жест на внимание
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Конкурс
в памет на учителя-

краевед Георги 
Тодоров

Конкурсът ще се про-
веде в три раздела: 
„Поезия“, „Художест-
вена проза“ и „Кра-
езнание“. Той е ано-
нимен, като право на 
участие в него имат 
автори от Община 
Мездра, които са на-
вършили 18 години. 
Приемат се по едно не-
публикувано стихотво-
рение, разказ или кра-
еведски материал не 
по дълги от 3 страни-
ци. Творбите да са не-
подписани и да са при-
дружени от запечатан 
плик с личните данни 
на автора - трите име-
на, телефон и емайл за 
връзка. Неанонимни 
текстове няма да бъдат 
разглеждани. Краен 
срок 19 април 2019 г.
Творбите могат да 

се подават в читали-
щето или по пощата 
на адрес Мездра 3100 
ул. Просвета № 2, НЧ 
„Просвета-1925“ за 
читалищния конкурс 
„Георги Тодоров“.

Случка от живота

ВЪЛЧКО
Д-р Герго Цонков
   На няколко пъти забелязах, че Иво, моят комшия, 

млад мъж на около 35-40 години, когато си идва от ра-
бота, води голямо куче. Всъщност, не го води, а вървят 
заедно като верни и близки приятели. С вида си кучето 
привлича погледите на околните като с магнит. То е едро, 
с лъскав черен косъм на тялото и снежно бял на гърдите, 
шията и предните крака. Фигурата му е стройна, осанка-
та-благородна. Движи се спокойно и уверено, сякаш е на 
парад. Погледът му към хората и животните, които среща 
е добронамерен и сърдечен. Предполагам, че е предста-
вител на някоя от най-известните и предпочитани поро-
ди за домашни любимци. Група деца, впечатлени от вида 
и поведението му, пристъпиха към него с повишен инте-
рес и любопитство. На някои от тях им се прииска да си 
поиграят заедно, но личеше, че се притесняват. Неговият 
доброжелателен погледат ги поощри. Едно от тях прояви 
желание да го погали. Кучето отгатна намерението му, 
погледна го дружелюбно и подаде муцунката си. Децата 
приветстваха неочакваното запознанството с неописуема 
радост, весели викове и ръкопляскане. Едно малко кутре 
също прояви желание  да се включи в играта. Подскочи 
да хване подадената му лапа, загуби равновесие и пад-
на по гръб. Веселият смях и закачки на децата избухна с 
нова сила. Притеснено, кутрето се отдръпна засрамено.
Познат младеж на Иво го заговори и двамата продължи-

ха напред. Кучето веднага тръгна с тях и насочи внима-
нието си към приятеля на Иво. Кучето, за което разказ-
вам, не беше на Иво. На негов приятел, който го довежда, 
където работят заедно, познава го и му разрешава да го 
поразходи, по-точно да се разходят двамата, а може би 
кучето да поразходи Иво. На кого не му би било приятно 
да бъде приятел с такъв великолепен на вид и по дър-
жане домашен любимец? На когото и да е собственост 
кучето личи, че е било обект на много добри грижи и 
обич, което се е отразило изключително благоприятно на 
поведението му.
Дворовете, нашият и на Иво, са един до друг, разделени 

с телена мрежа. Веднъж, когато Иво беше довел кучето 
и то се разхождаше свободно из двора, внезапно ме забе-
ляза на терасата и без да съм го повикал дойде, застана 
срещу мен и ме заоглежда с любопитство, сърдечно и с 
интерес, сякаш сме много близки приятели, разделени за 
дълго и сме си липсвали. Стана ми мило и приятно. От-
чупих едно парче хляб да му го дам. Съпругата ми изказа 
съмнение, че то каквото изглежда благородно, възпита-
но и културно, може да не е хранено с хляб, а с някаква 
специална храна. Кучето през това време  пристъпи при 
коматчето хляб, погледна ме с благодарност и го изяде,  
както ми се стори,  не поради глад, а  да ми окаже дове-
рие и зачете добрия ми жест.  Как ли му е името? Почуди 
се съпругата ми. Наскоро бяхме гледали филма „Белият 
зъб”, в който се разказваше за опитомен вълк. Тя опри-
личи кучето   на Белия зъб. Аз обърнах  вниманието ѝ на 
факта, че Белият зъб от филма се държеше дружелюбно 
към своя  господар, но  не и към другите хора. В този мо-
мент се показа Нина, сестрата на Иво,разбра, че се инте-
ресуваме за името на кучето и каза нещо, което в първия 
момент не чухме добре. Кучето чу и стана неспокойно. 
Започна да гледа ту към Нина, ту към мен и съпругата 
ми. ”Вълчко се казва” - повтори Нина съвсем ясно. Като 
чу отново името си, кучето се развълнува още повече.  
„Вълчко” подвикнах му. А то изджавка. Сигурен съм че 
това „джав” беше неговото „да”. „Да, така се казвам”. 
   Този разказ е още едно потвърждение, че кучето, най-

добрият и верен приятел на човека, наистина  е умно и 
интелигентно, с преданост и голяма обич към нас, хора-
та. И заслужава нашите грижи и обич, а не това, което 
понякога му  причиняване - унизително отношение, неи-
моверни издевателства, гавра, жестокост и убийства.

Читателят 
благодари
Спасиха съпруга ми
Роза Ангелова
Никога няма да забравя 19 

март 2019 година! В този 
ден изпитах голям ужас, 
породен от невъзможност-
та да помогна на съпруга 
си. Получил бе остър ин-
фаркт вследствие запуш-
ване на главна аорта.
Веднага го закарах в 

„Спешен център“ в Ме-
здра. Благодарение на 
бързата и професионална 
помощ на д-р Славейко 
Савов и екипа му, поло-
жението бе овладяно и 
съпругът ми бе предаден 
в ръцете на колегите им от 
Враца.
Нямам думи да изразя 

голямата човешка благо-
дарност към д-р Савов, 
положил максимум уси-
лия, за да спаси съпруга 
ми. Без бързата му и ефи-
касна намеса съпругът ми 
нямаше да може да издър-
жи до Враца. А там той бе 
поет от д-р Костов и сес-
тра Владимирова, които 
го придружиха до МБАЛ 
„Сърце и мозък“- Плевен. 
Благодаря от сърце на 

хората в бели престилки, 
незабравящи Хипократо-
вата клетва – да спасяват 
човешкия живот.
Нека бъдат винаги така 

всеотдайни, точни, бързи и 
да спасяват пациентите си.
А ние трябва да ги ува-

жаваме и подкрепяме при 
изпълнението на профе-
сионалния им дълг.

В ПГ „Ал. Константинов“

Майстор готвач обучава
В ПГ „Алеко Константинов“ 

се проведе лекция на тема ке-
търинг и кетърингово обслуж-
ване. Асен Чаушев – Прези-
дент на Международната VIP 
академия по ресторантьорство 
„Интерменю“ и  Мария Георги-
ева – Изпълнителен директор, 
изчерпателно обясниха профе-
сията „ресторантьор“. На лек-
цията присъстваха учениците 
от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас на 
гимназията, гости от 7-ми клас 
на ОУ „Хр. Ботев“ и ОУ „Кирил 
и Методий“, както и учители от 
учебните заведения.

По време на лекцията про-
фесионалният готвач запозна 
младежите със своята биогра-
фия. Не пропусна да разкаже 
и за успехите си на световно 
ниво, сред които I  място на 
Международен конкурс в Япо-
ния, за своята огромна торта 
–  с височина 3 метра 21 сан-
тиметра. Също така предложи 
на младите, навършили 18 го-
дини, възможност за образова-
ние, работа и професионална 
реализация.
Под надзора на Асен Чаушев 

бъдещите готвачи приготви-

ха 5 студени предястия. „Най 
важното качество в кетъринга 
е да си добър организатор“ - 
припомни на младите готвачи 
Асен Чаушев.
Останалият доволен от рабо-

тата на младежите Майстор 
готвач Асен Чаушев, благода-
ри на младежите за интереса, 
който проявяват към неговата 
професия и сподели за намере-
нията си да се срещнат отново, 
да ги запознае и с основните 
техники на фламбирането и 
приготвяне на луксозни ястия 
с имена на композитори.

Усмивка под дъгата

Сензорна стая в ДГ „Слънчице“

Първа по рода си сензорна 
стая бе открита на 26 март в 
ДГ „Слънчице“ в Мездра. В 
иновативната стая „Усмивка 
под дъгата“ ще се провеждат 
ситуации, игри и забавления 
за разпознаване и демонстри-
ране на емоции, анти-стрес 
упражнения и комплекс 
упражнения за справяне с 
агресията и развиване на се-
тивата. Специализираното 
помещение е предназначено 
за работа с деца със специ-
ални образователни потреб-

ности. 
Арт ателието предлага дей-

ности за деца и родители за 
предаване на социален опит 
чрез изкуството на фона на 
релаксираща музика.
Стаята „Усмивка под дъга-

та“ ще бъде мястото, където 
родителите също ще могат да 
вземат участие в игрите заед-
но със своите деца – без ети-
кети и без напрежение.
Лентата на новата придо-

бивка в ДГ „Слънчице“ пре-
ряза кметът на Общината 

инж. Генади Събков, който 
пожела на деца и родители 
все повече усмивки и при-
ятни моменти в новата стая 
„Усмивка под дъгата“. 
Сред гостите на откриване-

то бяха Елена Нанова – ди-
ректор дирекция „Социални 
и хуманитарни дейности“ в 
Общината, Светла Дамянов-
ска – уредник градска худо-
жествена галерия, учители 
на учебни и детски заведения 
в града, представители на ин-
ституции, дарители.

Дарение

Спазено обещание
Общината съвместно с фондация ТA-

ВИТА България осигури нови спални 
комплекти за Акушеро-генекологичното 
отделение на Многопрофилната болни-
ца за активно лечение в Мездра. Даре-
нието включва 16 комплекта спално бе-
льо и олекотени одеяла.
В деня на родилната помощ – 21 яну-

ари, кметът на Общината обеща на от-
делението да осигури необходимия брой 
спални пособия. Днес те вече са доста-
вени в лечебното заведение.

Новите комплекти бяха приети от ди-
ректора на МБАЛ д-р Илиана Михай-
лова и медицинския персонал на АГО.

Нова историческа пушка в колекцията на художни-
ка Евгени Кучков, след грижлива реставрация ук-
раси музейната му сбирка в АК „Калето“ - Мездра. 
Пушката е система „Спрингфийлд“ мод. 1864 г. от 
гражданската война в САЩ.

Частна обява
Продавам къща на два 

етажа и стопанска постро-
ика (груб строеж) в с. До-
лна Кремена, под боровата 
гора, до спирката.
Цена по споразумение.
Тел: 0899 159 419
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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 - Банка ДСК - Мездра.
Председател на Инициативния комитет Ва-

силка Стойкова, тел 0889 991 697

Продължава плащането на местните данъци и такси
Община Мездра уведомява, че продължава плащането 

на местните данъци и такси.
Съгласно Закона за местните данъци и такси за 2019 г., 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 30юни; II вноска 
до 31 октомври. На предплатилите цялата сума в срок до 30 
април се прави отстъпка 5 на сто. 3.Патентен данък: Данъ-
кът се внася на четири равни вноски, както следва: за пър-
вото 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. 
4. Туристически данък – до 15-то число на месеца,следващ 
месеца, през който са предоставени нощувки; 5. Данък вър-
ху таксиметров превоз на пътници – внася се преди по-
лучаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона 
за автомобилните превози. Задълженията си може да платите 
по един от следните начини: - безкасово по банков път Общи-
на Мездра се обслужва от „Банка  ДСК „ ЕАД клон Мездра, 
IBAN BG95STSA93008425414500,BIC код STSABGSF, код 
навид плащане: 44 14 00 патентен данък и данък върху так-
симетров превоз на пътници; 44 21 00 данък върху недвижи-
мите имоти; 44 23 00 данък моторни превозни срества; 44 24 
00 такса битови отпадъци; 44 28 00туристически данък: - на 
касите на община Мездра Информационния център и чрез 
ПОС устройство; - на касите на „Български пощи” ЕАД;
- в офисите на „Изипей” /Easypay/; - в ОББ АД;
- в Банка ДСК АД; - в Кметствата по населени места.

През 2019 г. фестивалът на изкуствата „Магията 
на Мездра 2019” ще протече под надслов „Мой оби-
чан роден край”. Право на участие в него имат въз-
питаници на детски градини, училища, читалища, 
както и младежки групи и индивидуални изпълните-
ли до 29 години.

Фестивалът ще протече в два дни - 
2 и 3 май 2019 г.

Първият ден - 2.05.2019 г. е Ден на изобразителното 
изкуство и литературата. Участниците ще представят 
за общата художествена изложба свои рисунки, отра-
зяващи представата им за родния град или селище от 
Община Мездра. Участниците, техни представители 
или ръководители трябва да донесат и предадат на ор-
ганизаторите в Сградата на общинска администрация 
рисунките до 14.00 ч. 
В 17.00 ч. на  пл. „България” ще бъде открита изложба 

от фестивалните творби, след която ще започне рецитал 
по темата на фестивала. Участниците в рецитала, тряб-
ва да изпълнят произведение на тема „Мой обичан ро-
ден край” (в рамките на 5 минути на учебно заведение).
Вторият ден - 3.05.2019 г. е Ден на певческото и танцо-

во изкуство. Той ще представи пред жителите и гостите 
на града два концерта - от 9-11.30 ч. изпълнения на деца 
до 7 годишна възраст, а от 17-19.30 ч. изпълнения на ко-
лективи или индивидуални участници на възраст от 7 до 
29 години. За концертната програма могат да се заявяват 
участия (в рамките на 5-7 мин. на учебно заведение или 
читалище) в следните направления:
І направление - народни песни и танци;
ІІ направление - модерни песни и танци;
Младите фотографи от Община Мездра, подали заяв-

ките си в срок, могат да снимат проявите на фестивала 
и да изпращат своите снимки на e-mail: mezdra@mail.bg
Снимките им ще бъдат публикувани на сайта на Общи-

на Мездра.
За участие във фестивала индивидуалните изпълни-

тели и ръководителите на групи трябва да попълнят и 
подадат Заявка по образец и да осигурят Декларации за 
съгласие от родителите за фотозаснемане на децата до 
18 години.
Заявки се приемат до 12 април 2019 г.!
Всички групови и индивидуални участници ще полу-

чат сертификати и награди.
Заповядайте на фестивала!

Регламент на Общински фестивал 
„Магията на Мездра 2019” - 2-3 май 2019 г.

Частна обява
Фирма „Кобра 01“ - София
клон Мездра ул „Бруснен-

ско шосе“ № 1 (Сградата на 
бившата Пожарна служба)
изработва и предлага:

- стругаро-фрезистки ус-
луги;
- метални огради, порти, 
врати и пана;
- заваряване на стоманени 
и алуминиеви детайли;
- точене на домакински и 
селскостопански инстру-
менти;
- поцинковане на детайли;
- оборудване на подстанции 
и електропроводи;
- кабелна арматура.
- продава масла, антифриз, 
спирачни течности и авто-
козметика;
- заключващи устройства 
за дома за недопускане не-
желани гости
- набирам стругари, фрези-
сти, шлосери.
За контакти: 0897 848 

555, 0878 848 033

от стр. 1
Защо точно в Неделята на 

слепия - защото Дядо Йоцо, 
литературният герой, дал 
име на туристическия ком-
плекс, където се провежда-
ше събоът, е бил сляп, но е 
копнеел да чуе, да усети и да 
се порадва на Нова България 
- на развиващото се и креп-
нещо новоосвободено Оте-
чество”, пише на достъпен 
български език на профила 
на Община Мездра.
Но тъй като “2 юни е и Ден 

за поклонение пред подвига 
на Христо Ботев и неговите 
четници, както и на всички, 
дали живота си за свободата 
на Родината, ръководството 
на Мездра решава да проме-
ни мястото, а фолклорният 

празник да бъде проведен 
в с. Люти брод,  на фона на 
природния феномен „Ритли-
те” и в близост до историче-
ския Рашов дол, където се е 
състояло последното сраже-
ние на оцелелите от разби-
тата Ботева чета”, пише още 
на същото място.
От Oбщината в Мездра при-

помнят, че до промяната се 
стига, тъй като традицион-
ният му организатор - об-
щинският съветник Огнян 
Петров от „Народен съюз“ 
не желае да се занимава с 
него, не отговаря на теле-
фонните позвънявания, не 
комуникира с общинските 
експерти по култура /срамно 
е, но и преди година отказа 
да се включи, както обикно-

вено, с изготвянето на тра-
диционната статуетка, която 
обича да връчва/. Очевидно 
след като е проумял загубите 
от непровеждането на събо-
ра, той е решил да изкара 
политически дивиденти от 
скандала, но така още пове-
че засилва излагацията си.
За да спасят традицията, от 

местната управа обявиха, че 
посвещават фолклорния съ-
бор “на загиналите на тери-
торията на Община Мездра 
Ботеви четници и фокусът 
на общественото внимание 
е върху селото и забележи-
телностите му”, пише още в 
социалните мрежи.
Онези, които имат очи да го 

видят, ще разберат и отгово-
ра на обвинението “как ще 

се пее на такъв тъжен ден” 
- а той е с цитат от Христо 
Ботев и баладичното стихо-
творение „Хаджи Димитър”:
„Тоз, който падне в бой за 

свобода,
той не умира: него жалеят
земя и небо, звяр и природа
и певци песни за него 

пеят...”
От Община Мездра напом-

нят: “Вече над 70 години, 
на всеки 2 юни в с. Люти 
брод се провежда тържество 
с художествана програма, 
включваща песни и танци. 
Тазгодишното издание на 
фолклорния събор „Де е 
българското” само ще раз-
шири и обогати тази тради-
ция”.

...буря в чаша вода

„Нашенци“ грабнаха

„Купата на кмета на Мездра“
Плакет с благодарност за подкрепа и принос в развитието 

на Мини футболна лига получи кметът на Общината инж. 
Генади Събков на провелия се в неделя турнир от веригата.
Осем отбора взеха участие в първия за сезона турнир по 

Футбол 8 на Мини футболна лига, който се проведе на из-
куствения терен на стадион „Локомотив“ – Мездра. Ама-
тьорските отбори от Северозападна България: „Нашенци“ 
– Враца, „Атлетик“- Враца, „Партизан“- Враца, „Околчица“ 
– Моравица, „Ботевъ“ – Брусен, “Хъс“ – Лом и „Криста“ – 
Лом играха по система на преки елиминации, като до финала 
достигнаха „Нашенци“ и “Хъс“.
Най-добър се оказа тимът на „Нашенци“, който победи с 8:2 

ломския отбор.
Кметът връчи купата на победителите, които се класират на 

финалите на Футбол 8.
Голмайстор на турнира стана Цветан Лазаров от клуба на 

шампионите.

Осиновяват се кучета

Не бъди безразличен
Две кучета от приюта за безстопанствени кучета в 

село Кален са били осиновени през последния месец. 
Четириногите са намерили нови собственици благо-
дарение на усилията на общинска администрация и 
неправителствени организации, които провеждат кам-
пания за огласяване на проблема. Едно от осиновени-
те кучета е ловно, порода „дратхаар“, от което новият 
собственик – ловец, е особено доволен.
Овладяване популацията на безстопанствени кучета 

е сериозен проблем. Голяма част от животните са до-
машни изоставени кучета.
В приюта има 34 кучета, за които грижи полагат Об-

щината и ОП „Чистота“, ветеринарен техник и гледач, 
както и Сдружение „В помощ на животните в Мездра“. 
Основна цел на ангажираните институции е хуманното 
прибиране и отглеждане на животните и провеждане 
на осиновителни кампании. Чрез тях се дава възмож-
ност животните да бъдат кастрирани, обезпаразитени, 
чипирани, регистрирани, с подготвени за осиновяване 
документи. И най-важното – отглеждани в добри ус-
ловия, отговарящи на Закона за защита на животните.
Не бъди безразличен, проблемът е на всички нас!

В Брусен

Спортни игри, барбекю 
и нов кът за отдих

По инициатива на жители в селото и подпо-
могнати от кметството, бруснени имат още 
един нов кът за отдих – беседка с люлки и бар-
бекю близо до водите на р. Искър.
Инициативата по разкрасяване на подстъ-
па към моста над реката започна още през 
миналата година, но с труда на кмета Георги 
Николов, както и с помощта на читалищното 
настоятелство, работници в детската градина 
и фирми от частния сектор, беседката бе фи-
нализирана и пригодена за използване.
За доброто настроение на всички бяха орга-
низирани игри по скачане с чувал и теглене на 
въже, в което отбори от по 6 човека премериха 
сили.
„Брусен е едно от малкото села в Общината с 
положителен прираст и се стараем да оставим 
за нашите деца красиви и сигурни съоръже-
ния, а за техните родители – спокойствието, 
че децата им си играят на спокойно и сигурно 
място.“, заяви кметът на селото Георги Нико-
лов.
В двора на детската градина пък бяха освеже-
ни пейките и съоръженията за игра на децата. 
Обезопасени бяха също оградите и входовете 
към площадките за игра.

Култура на 
поведението ни
Облеклото на мъжа
Мъжете предпочитат през зима-

та тъмното облекло, а през лятото 
светлото, от леки тъкани. През 
последните години модата внася 
смели, даже дръзки неща в цвета 
и формата на мъжкия дневен гар-
дероб. През деня се носят спорт-
ни, комбинирани или обикновени 
дневни костюми. На панталоните 
от кадифе или дънките отиват 
само спортни куртки или блузи и 
те се носят само през деня.
През студеното и влажно време 

на годината е целесъобразно да 
се носят обувки с каучукови под-
метки, през лятото – светли, леки 
обувки (но не лачени). През деня 
не се носят тъмни копринени 
чорапи. Ако през лятото се ходи 
само по риза класическа кройка, 
вратовръзката виси свободно, не е 
закрепена към ризата. Спортните 
ризи се носят без вратовръзка. Яр-
ките летни блузи без ръкави могат 
да се носят с бермуди, когато сме 
на почивка или сред природата. 
Но, разбира се, в такъв тоалет, 
даже когато е жега, не може да се 
ходи на официални места.
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1 - 8 април – Седмица на 
работниците от Горската 
промишленост и горите.
4 април 1910 г. – Роден 

акад. Любомир Андрей-
чин, известен български 
езиковед.
7 април – Ден на здравния 

работник.
11 април 1949 г. – В Ме-

здра умира голямата бъл-
гарска актриса Роза Попо-
ва, която на старини живее 
в нашия град.
Април 1920 г. – Образу-

вано е първото в България 
акционерно дружество 
„Плакалница“ със седа-
лище в Париж. От 1948 
година то е преименувано 
в ДММП „Г. Димитров“ – 
Елисейна.
12 април – Ден на космо-

навтиката. В СССР е пус-
нат в орбита около Земята 
първият изкуствен спът-
ник.
15 април 1948 г. – В Ме-

здра отваря врати Практи-
ческо училище за земедел-
ски машини. Днес ПГ по 
МСС.
17 април 1926 г. – Във 

Враца е регистрирана фир-
ма „Братя Савови“, прео-
бразувана през 1936 г. в АД 
„Конопена фабрика – Бра-
тя Савови“. Сега „Околчи-
ца“ – Моравица.
1821 г. – Роден Георги С. 

Раковски, български рево-
люционер.
Април 1895 г. – Към ЖП 

гарата в Мездра започва да 
работи първата телеграфо-
пощенска станция с огра-
ничено действие.
18 април – Мездународен 

ден за опазване паметни-
ците на културата.
20 април 2002 г. – За пръв 

път в България в нашия 
град се провежда състеза-
ние по художествена гим-
настика за деца от детските 
градини.
22 април 1915 г. – Загинал 

Яне Сандански, български 
революционер, борец за 
освобождението на Маке-
дония.
1945 г. – Освободени за-

творниците от фашисткия 
концлагер „Заксенхаузен“ 
край Берлин.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Валентина Цекова, секре-
тар на НЧ „Просвета-1925“ 
в Мездра – на 13 април.
Инж. Илия Цончев, об-

щественик – на 16 април. 
Инж. Найден Христов, биз-
несмен – на 16 април.
Искрен Красимиров, ки-

нооператор и режисьор – на 
17 април.

Владимир Недялков - на 
2 години и 8 месеца

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

на адреса на редакцията.

Децата на Община МездраВ Царевец

Възстановяване на 
традиция – варене на сапун
Стара традиция по варене на сапун бе представена в 

Царевец. Весела глъчна и суетня изпълниха площада 
на селото от ранни зори. Похвалната инициатива на 
кмета Маргарита Петкова и секретар-библиотекаря на 
читалището Лиляна Лещарска, съвместно с Община-
та, събра засмени и работливи жени от селото, които 
с шетнята и закачките си ни върнаха в позабравения 
селски бит.
„Варенето на сапун е хубава българска традиция, каза 

кметът на населеното място Маргарита Петкова. На-
шите баби са съумявали при отглеждането на животни 
да използват всичко от тях. И това, което е ненужно 
или развалено, са го превръщали в продукт, който по-
сле е полезен“.
Бяхме стоплени не само от огнището, на което вреше 

котелът с благината, събирана грижливо през зимата 
от царевчанки. Топлината лъхаше и от лицето на май-
сторката на сапуна Бойка Цолова, която се шегуваше 
и наставляваше по-младите как се „краде“ и учи зана-
ят. Тя сподели, че правенето на сапун е като свещено-
действие и повече от две-три жени не трябва да гледат 
в казана, „за да не се обърка сапунът“. „Обърка ли се 
– за нищо не става, хвърли го на бунището“, обясни 
Бойка. Затова всички любопитни, които разбираха, че 
се вари сапун, казваха: “Пу, пу, грозен, черен“, да не го 
урочасат и се нареждаха в по-широк кръг.

Ето и рецептата: На 30 кг благина / мазнина, за пред-
почитане свинска/, се слага 10 кг соде /натриева осно-
ва/, вода за разреждане – 30 литра, 2 кг готварска сол.
Всичко се мери, слага в казана и се бърка. Долива се 

вода, когато огънят се засили. Проба дали продуктът 
вече е готов, се прави в калена паница с дървена лъжи-
ца. Трябва да може да се оформи мека топчица.
Кметът на Общината инж. Генади Събков пристигна 

специално да проследи как върви процесът и при вида 
на ведрото настроение край къкрещия казан, остана 
спокоен, че традициите ще бъдат запазени.
Решаваща роля за направата на качествен сапун се 

оказа помощта на 74-годишната баба Здравка Петро-
ва. Едва кретайки, с два бастуна, вещата майсторка 
мъдро посъветва „благината да не ври със сол, солта 
се слага накрая, преди да се свали сапунья от огъня“.
Накрая сапунът се разлива в предварително приготве-

ни метални корита. Докато още не е изстинал и е мек, 
се изважда и нарязва на калъпи.
Тази традиция ни разкри не само как се прави сапун, 

но и много житейски мъдрости, породени от трудния 
живот на българката.
Денят остави не само аромата на соделията сапун, но 

и усещането, че сме се докоснали до нещо родно, кое-
то трябва да съхраним.

Поредна изява на патриотичната инициатива „Пока-
жи българското“ на художника Евгени Кучков е об-
новената автобусна спирка в с. Долна Кремена. Вну-
шителният портрет на хан Крум връща във времето 
на първите писани български закони и буди тревож-
ни размисли за нашето съвремие.

„Прозрачно“ избраха контрольор 
на болницата на закрито заседание
Общинските съветници в 

Мездра решиха „прозрач-
но“ да изберат контрольор 
на многопрофилната бол-
ница и закриха заседанието 
си за медиите. Така деба-
тите за избора на човека, 
който ще контролира фи-
нансовите потоци към и от 
100% общинското лебечно 
заведение, се проведоха без 
присъствието на медии и 
при нулева възможност за 
контрол от страна на об-
ществеността.

Изборът можеше да бъде 
направен между трима 
кандидати, които бяха по-
дали документи до 21 март 
- Илиян Нисторов, бивш 
управител на ОП “Обредни 
дейности” и ексконтрольор 
на ликвидираното общин-
ско дружество БКС във 
Враца, бившият данъчен 
служител Юлияна Попова 
и Пламен Велков, дългого-
дишен служител на НАП - 
Враца.
След тайното изслушване 

изборът падна върху Вел-
ков, който в рамките на 
следващите 2 седмици ще 
подпише договор. За тру-
да си икономистът ще по-
лучава 40% от месечното 
възнаграждение на управи-
теля на МБАЛ – Мездра д-р 
Илиана Михайлова.
Редовното заседание на 

Общинския съвет, което се 
проведе на 28 март, продъл-
жи 3 часа и половина, в кои-
то съветниците разгледаха 
18 точки от дневния ред.

Нашето интервю

Нови книги на писателя Георги Апостолов
Знанието днес е захвърлено в мазето
- Г-н Апостолов в 
няколко поредни 
броя  на в. „Мездра 
XXI век“ публикува-
ме „Писма до отеца 
Паисий”. Те звучат 
актуално. Какъв е 
всъщност Бай Онзи в 
тази ситуация?
- Бай Онзи е герой 
от поредицата, която 
продължавам в „Де-
мократически сказа-
ния”. Сега той вече е 
завършил висше об-
разование, но поради 
девалвацията на само-
то образование носи 
културата на първич-
ния интелект. Ще рече 
по природа и любо-
питен, но много неща 
не може да си обясни, 
защото нито училище-
то, нито университе-
тът са му дали доста-
тъчно знания. Затова 
се обръща към автора 
на „История славя-
нобългарская”, иска 
отговори на въпроси 
от днешната действи-
телност. Иначе сложен 
образ, със самобитен 
език и своя житейска 
логика.
- Той търси  своята 
истина?
- Именно, но в днеш-
ната действителност е 
объркан и търси срав-
ненията със събитията 
от нашата история. 
- Защо избрахте 
именно висшист ?
- Защото знанието днес 
е не само захвърлено 
в мазето на образова-
нието, то е опорочено 
от изкривяване на съ-

бития, исторически 
образи, философски 
тези и най-вече под 
диктата на онези, кои-
то смятат, че глобали-
зацията не се нуждае 
от национална иден-
тичност. 

- А защо е така?
- Защото сега глоба-
лизацията служи за 
оправданието на агре-
сията, а тя е в целия 
свят, тук сред нас – 
сред хората, помежду 
ни. Но в Мездра  е 
по различно. В моя ро-
ден град сериозно и с 
много любов се раз-
вива краеведството и 
се възпитава и расте 
родолюбието. Глоба-
лизацията е органи-
зирана офанзива на 
простотията, но ние 
противопоставяме лю-
бовта, уважението и 
преклонението пред 
родното, пред автен-
тичната история пред 
великите ни историче-
ски личности – поети, 
революционери, стро-
ители, културни дей-
ци. В този смисъл Бай 

Онзи олицетворява 
желанието на макар и 
не до там знаещия, да 
научи повече и да каже 
своята човешка дума. 
Той е силен и правдив!
- Смятате ли да пуб-
ликувате писмата в 
книга?
- Да, в някоя от след-
ващите.
- А какво предстои да 
издадете?
- В края на миналата 
година излязоха две 
мои книги – „Вере-
сийте на Господа” от 
поредицата „Демокра-
тически сказания” и 
сборник разкази „По-
следната пролет на 
вишните”.
- Не сме ги виждапи 
на мездренския кул-
турен терен...
- Предстои да ги пред-
ставим пред родната 
публика, надявам се 
това да стане през про-
летта.
- Желая ви успех и на 
добър час!
- Благодаря.
Разговора води Ки-
рил Радовенски

Първите щъркели донесо-
ха мъжка рожба на мл. екс-
перт в Информационния 
център на Община Мездра 
Десислава Димитрова. На 
30 март тя стана майка на 
малкия Георги.
 Честита първа рожба на 

Деси и таткото Данаил!


