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Тоня Борисова Работна среща в Албания
с нова стихосбирка
Община Мездра подписа Договор за сътрудничество
с побратимените общини Булкиза и Либрадж в Албания

О

Н

СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА

а 19 октомври 2016 г. в Голямата заседателна зала
на Община Мездра се състоя представянето на
стихосбирката „Път от светлина в безкрая” от Тоня
Борисова, посветена на съпруга й Александър Борисов, който си отиде от този свят преди няколко години.
Тоня Борисова е българска поетеса, актриса и писателка, родена на 13 ноември 1952 в гр. Димитровград, Хасковска област. Завършва с отличие българска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” –
Велико Търново и кинопедагогика – ВИТИЗ „Кр. Сарафов” – София. Пише песни, проза, поезия, музика...
Работи като актриса на свободна практика. Има над
550 авторски поетично-музикални спектакъла, на
които е организатор, сценарист и режисьор, изпълнител на стиховете и на песни от всички фолклорни
области на България. Има над 400 публикации в литературния и периодичен печат. Участва със сборници и антологии.
През годините Тоня Борисова е сценарист на много
авторски музикално-художествени филми, които заснема с участието на съпруга си — Александър Борисов. Филмите, продуцирани от Фондация „Сълзица за Вас“ (която се председателства от нея) споделят
тематиката на цялото ѝ творчество — запазване на
българските родови дух и памет.
Книгата, по думите на самата Тоня Борисова „е написана с кръвта на сърцето ми, под едва мъждукащата свещица на душата, в най-трудното и жестоко време на съсяклата ме изневиделица Болка! Болката, че
Любимият вече го няма, че ще трябва да се уча да живея сама...”. Бих добавила само, че това е една книга, написана по най-страшната тема, темата за загубата, за невъзвратимостта, за отчаянието, което някак си трябва да се превърне в кураж... Една болезнена книга, която беше представена много красиво и
емоционално.

фициална делегация от Община Мездра бе на посещение в Албания, където гостува в общините Либражд
и Булкиза. Делегацията бе
в състав: кметът на Общината инж. Генади Събков, председателят на Общинския съвет Яна Нинова и изпълнителният директор на Националната
асоциация на председателите на общински съвети
в Република България Делян Дамяновски. Те имаха
възможността да се запознаят с приликите и разликите на албанските общини. Домакини бяха кметовете на Булкиза и Либрадж Кастриот Гура и Мелаим Дамзи.
„Преди си представяхме Албания като модел
за сравнение, но ето че
доста неща са се променили - сподели инж. Събков.
- В хората имаше надежда, имаше живот. Сигурен
съм, че точно това е начина да се постигат изключителни резултати. Смятам,
че ние можем да им помогнем в доста отношения, а
близостта на бит и култура
ни дава нови полета за съ-

чаквано, но доста традиции, които са ендемитни за
България, съществуват и в
Албания - допълни Събков. - Булкиза и Либрадж
се оказват общини с много населени места в местността Голо Бърдо, която е
населена предимно с етнически българи. Споделиха
ни, че броят им е около 80
000. Всички те се радват,
когато се спомене името
България, а ние сме гото-

ви да помогнем с нашия
опит”.
През тридневния престой на делегатите ни в
Албания представителите ни успяха да посетят
столицата Тирана, както
и китните градчета Елбасан и Дуръс. Те бяха придружавани от председателя на Дружеството на българите в Албания „Просперитет Голо Бърдо” Хаджи Пируши.

Реализиран обект по ПУДООС в Горна Кремена
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ов кът за отдих в пространството до сградата на кметството и читалището в Горна Кремена бе
официално открит на 22 октомври т.г. Съоръжението
включва беседка за отдих
и оформени зелени площи
и пешеходни алеи. Новата
придобивка е резултат от
кандидатстването на кмет-

http://mezdra.bg

трудничество – изкуства,
туризъм, спорт и др.“
По време на визитата на
делегацията ни в Албания
бяха подписани Договори
за сътрудничество между
Община Мездра и двете
общини-партньори – Булкиза и Либрадж, разположени в Източна Албания и
по-точно в областта Голо
Бърдо.
„Ние сме много близки
като бит и култура. Нео-

ство Горна Кремена по изготвен проект, с активното
съдействие на Община Мездра. Проектът е одобрен за
финансиране в обявения от
Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
и от Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на

тема „Обичам природата
- и аз участвам“ в рамките на националната кампания „За чиста околна среда
2016“. Финансирането на
бюджета възлиза на 9886
лв., а със събрани средства
от дарения е монтирано и
видеонаблюдение на зелената зона.
Откриването на новия кът

за отдих уважиха кметът
на Общината инж. Генади
Събков, народните представители Петя Аврамова
и Красен Кръстев, председателят на Общинския съвет Яна Нинова, общински
съветници, много жители и
гости на селото. Празнична програма изнесе женската певческа група при местното читалище „Просвета-1897“.
Това е вторият проект, изпълнен през тази година в
община Мездра, със средства, отпуснати по националната кампания „За чиста околна среда 2016“ в конкурса „Обичам природата и аз участвам“. Вече функционира кът за общоселски
събирания и отдих на жители и гости на село Горна Бешовица. Проектът е изграден до административната
сграда на кметството в селото.

http://facebook.com/mezdra
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Приети програми Започва санирането
Енергийна ефективност

Н

а своето редовно
работно заседание,
провело се на 27 октомври в голямата заседателна зала на Общината,
Общински съвет – Мездра
прие важни за развитието
на младежта, физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм решения.
Внесени от кмета на Общината инж. Генади Събков и разгледани на постоянните комисии към Общинския съвет, програмите стигнаха до обсъждане
в октомврийската сесия на
съветниците. С пълно мнозинство бе приета Програма за работа с младежта в
община Мездра за периода 2016 – 2019 година. С
18 гласа „За“ и три „Против“ бе приета и програма за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в
община Мездра за периода
2016 – 2019 година.
Сред останалите решения, които съветниците
приеха, бяха: Изпълнение
на договори за предоста-

вяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014
– 2020; Кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година; Преобразуване на Общински детски комплекс
– Мездра в Център за подкрепа на личностно развитие – Мездра; Проект на
Наредба за определяне на
условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни
дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в община Мездра; Проект на Допълнение към Раздел III Такси на детски ясли, детски
градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общин-

ски социални услуги
към Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги; Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Мездра; Проект за Наредба за условията и реда
за вписване на общинските детски градини и
центрове за подкрепа за
личностно развитие в регистър в община Мездра;
Отпускане на персонална
пенсия по чл.92 от Кодекса
за социално осигуряване и
чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за
пенсиите и осигурителния
стаж на Патрисия Венциславова
Дураковска;
Отпускане на персонална
пенсия по чл.92 от Кодекса
за социално осигуряване и
чл.7, ал.4, т.3 от Наредба
за пенсиите и осигурителния стаж на Радоил Любомиров Павлов; Разпореждане с имоти – частна общинска собственост, урегулирани поземлени имоти по плана на село Брусен; Разрешение за изработване на частично изменение на действащия ПУП
на гр. Мездра, община Мездра в обхват: план за регулация и застрояване за
УПИ IX, пл.№1283 в кв.86
по плана на гр. Мездра;
Одобряване на Подробен
устройствен план (ПУП)
– парцеларен план (ПП) за
захранване с вода на ПИ

№012993, местност „Койкина бара” в землището на
село Лик за изграждане на
оранжерия за зеленчукопроизводство и подправки,
обслужваща сграда и външен резервоар, като втори етап на инвестиционно
предложение за Модернизация на биологично земеделско стопанство „Версол”.
Всички решения бяха
приети с мнозинство.
Последваха
решения
по даване на съгласие от
ОбС, на основание чл.8,
ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА във връзка с
чл.30, ал.3 от Правилника
за приложение на Закона
за опазване на земеделските земи; Приемане Информация за готовността на
Община Мездра за есенно
– зимния сезон 2016 – 2017
година; Отчет за изпълнението на актовете на ОбС –
Мездра за периода м. май –
м. септември 2016 година;
Предложение за подпомагане на Пламен Виталиев
Ценов от с.Крапец, община Мездра; План за заседанията на Общински съвет
– Мездра за IV-то тримесечие на 2016 година;
Финал на заседанието бяха питания от групите съветници от „Либерален алианс – има бъдеще за Мездра”, „Народен
съюз”, ПП ГЕРБ и „БСП –
Лява България“. С това редовното октомврийско заседание на Общинския съвет приключи.

Предложение

С

градата на бившия
Дом за деца и младежи
с умствена изостаналост
„Вяра, Надежда и Любов”
в местността „Манастирище” по пътя за село Крета може да се превърне в
дневен център за деца и
възрастни хора с увреждания. Това възнамерява да
направи Община Мездра.
За целта общинското ръководство е разработило
проектно предложение, с
което смята да кандидатства за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по процедура „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020
г. Настоящата процедура
допълва и надгражда мерки, финансирани по ОПРЧР 2007-2013 г., свързани
с улесняване достъпа до
трудова заетост на уязвими групи - лица, които полагат грижи за близките си
с увреждания.
Дневният център ще
разполага с капацитет от
20 места и ще предлага пакет от социални услуги,
които създават условия за
полагане на седмична грижа за потребителите: предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни,

Център за хора
с увреждания
На снимката: Бившият дом
за деца и младежи с умствена изостаналост.

на сградите

ХРИСТИНКА НИКОЛОВА

О

бщина Мездра има подписани пет договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Енергийна ефективност в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.
Одобрени за саниране са 4 обществени и 13 еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в Мездра. Одобреният бюджет за реализирането на тези проекти е на стойност
3 334 138,16 лв.
Подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ
за санирането на тринадесетте жилищни сгради е на стойност 1 620 202, 92 лв. Тук влизат сдруженията: „Здравец“,
„Арда“, „Васил Левски“, „Стил-2016“, „Славейков-2016“,
„Пирин-2016“, „АС 30-32“, „Леденика“, „Ком-2016“,
„Вики-2016“, „Шипка-2016“, „Май-78“ и „Просвета“.
Другите 4 договора са за санирането на обществените
сгради – на полицията, пожарната, сградата на бившето
АПК и на Общинската администрация. Средствата, отпуснати за енергийно обновяване на сградите, възлизат общо
на 1 723 934,24 лв. Сумата за санирането на сградата на
АПК е 312 749,99 лв., на пожарната – 95 945, 56 лв., на полицията – 160 562, 69 лв, и на Общинска администрация –
1 154 676,00 лв.
В момента има процедура за саниране на още 38 жилищни и 5 обществени сгради, които са на етап оценяване на
проектните предложения и предстои да бъдат одобрени.
Това са ОУ „Христо Ботев“, СУ „Иван Вазов“ и ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“, както и детските градини ОДЗ 1 и
ОДЗ 2 в Мездра. Общият бюджет на тези проекти е за 3 200
000 лв.

В с. Люти дол

Празник на книгата
К

МАРИЙКА СТЕФАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПК “ВЪЗРАЖДАНЕ’’

ато пишещ човек и
поет, открихме Стефан
Ненков преди няколко години. Харесахме стиховете
му и често ги декламирахме по различни поводи. Накрая той ги събра в една стихосбирка, която излезе наскоро от печат със заглавие
„Премълчавани песни“.
Представянето ѝ направихме на 16 октомври. Салонът се напълни с хора.
Гости ни бяха пенсионери
от клуба в село Рашково и
един пишещ човек от село
Игнатица – Петър.
Такова събитие никога
не се е случвало в селото
ни. Подредихме си и богата шведска маса с баници,
сладки, сандвичи.
Изказвам благодарност
на моите дружки от клуба
Милка, Пламенка, Марга-

рита, Николинка, Стоянка,
Елена, Галя, Кина и Тамара
за това, че направиха всичко да бъде прекрасно. А читалищното
ръководство
взе активно участие в осъществяването на празника.
Председателят му Марияна, освен като декламатор,
беше подготвила екран, на
който се прожектираха картини от стихотворенията и
образа на поета. Тази визия бе съпроводена с музика. В представянето на книгата работихме съвместно с
кметството, читалището и
пенсионерския клуб. Стана
прекрасно. Кметът на селото Станислав Ангелов поднесе на Стефан огромен букет от живи хризантеми.
Дарители за нашия празник бяха сегашният кмет,
предишният – Ромео Илиев, Петко Христов и най-вече баба Вела – най-възрастната жена сред нас.

Съобщение

здравни, рехабилитационни и други техни потребности , както и организация на свободното им време и личните им контакти.
Същевременно центърът
ще осигури трудова заетост на 7-8 лица, полагащи
грижи за зависими членове на семейства, включително деца с увреждания и
възрастни хора.
Минималният размер на

http://mezdra.bg

безвъзмездната финансова помощ по процедурата
за едно проектно предложение е 80 000 лв., а максималната - малко над 390
000 лв., като се финансират до 100% от общо допустимите разходи по проекта. Всички дейности по
проекта трябва да приключат до края на 2018 г. Изграждането на този център е заложено в Общин-

ската стратегия за развитие на социалните услуги
в община Мездра през периода 2016-2020 г. и в Годишния план за действие
за 2017 г. по изпълнение
на тази стратегия. Окончателно решение дали Общината ще кандидатства
с проект за изграждане
на дневния център зависи
от Общински съвет – Мездра.

Община Мездра напомня, че съгласно Закона за
местните данъци и такси изтича срокът за плащане
на:
-Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци;
-Данък върху превозните средства;
-Патентен данък
Може
да
платите
в
касата
на
община
Мездра / гише 1/ в Информационния център
/и чрез ПОС устройство/, по банков път, чрез
услугите на „Български пощи”, чрез офисите на
„Изипей”, в ОББ и в кметствата на населените места
в Общината.

Частна обява

Продавам павилион, контейнер, търговска количка
в Мездра /срещу РПУ/.
Телефон: 0898 911 295

http://facebook.com/mezdra

Действителност
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Позиция
Да спрем престъпността
с моторни превозни средства Демокрация ли?
КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Главна дирекция „Национална полиция“, РУП Мездра и Общински вестник „Мездра XXI век“ започват една важна и отговорна инициатива – разяснителна кампания относно Стратегията за превенция на престъпленията
с моторни превозни средства /МПС/.
рез последните години престъпността се
характеризира с негативна динамика на количествените и качествените
си параметри, за което в голяма степен допринасят кризисните процеси в сферата
на икономиката и социалния
живот. Тежестта на кризата,
демографските процеси и
криминологичните анализи
дават основание да се предположи, че криминогенната
обстановка ще продължи да
се усложнява, което би се отразило неблагоприятно върху престъпността в Република България. Нереализираните през годините политики в областта на икономиката, социалната сфера, образованието и културата са натрупали значими обществени негативи, генериращи
престъпна дейност. Взаимодействието и координацията
между институциите не постига желаните и целени резултати. Това налага активизиране на противодействието на престъпността и предприемане на изпреварващи действия за недопускане настъпването на неблагоприятни прояви в нейното
развитие. Международният
опит доказва, че превенцията е най-ефективният способ за противодействие на
престъпността. Тя включва
комплекс от мерки, насочени към установяване, ограничаване и отстраняване на
криминогенните и виктимогенните фактори. Чрез нея се
постига намаляване на престъпността и на разходите за
нейното противодействие,
повишаване на сигурността
на гражданите и на доверието им в способността на правозащитните органи да защитят правата и законните
им интереси. Превенцията
е комплексна дейност, осъществявана от централна-

П

та публична власт, областните управители и кметовете, органите на местното самоуправление и на частния
сектор, неправителствените
организации, академичните
среди и широката общественост.
Основната цел на стратегията е създаване на политическа рамка за изграждане на
комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешното провеждане на правителствената политика в областта на
превенцията на престъпността. Изпълнението на основната цел ще доведе до:
-Намаляване на престъпността и на разходите за нейното противодействие;
-Намаляване дела на престъпленията с висока обществена опасност и честота на
извършване;
-Повишаване доверието на
гражданите към институциите и насърчаване участието им при реализирането на
превантивните политики;
-Стимулиране на социално-икономическото развитие чрез създаване на сигурна и предвидима бизнес среда.
С оглед нивото на работните възнаграждения и безработицата Северозападна
България е сред най-възможните територии за престъпност, особено такава с МПС.
Делът на противозаконните посегателства върху обекти на чужда движима собственост се обуславя съгласно анализа на престъпността
предимно от неблагоприятната икономическа конюнктура, негативното въздействие на икономическата криза върху заетостта, високият дял на ниско образованите граждани, тяхната материална нужда и др. Основната отговорна институция за
превенция на престъпленията против собствеността е
Министерството на вътрешните работи и всички институции, отговорни за икономическата политика и за трудовата заетост. Превенцията постига превантивните
цели чрез следните насоки:
Обвързване на превенцията с провежданите програми
за насърчаване на трудовата

заетост и със стимулирането
на държавната икономика;
Осъществяване на активна
превантивна дейност по отношение на всички престъпления против собствеността и предимно спрямо престъпленията с най-висок кръг
от пострадали – кражбите
като най-масовото престъпление, грабежите и измамите; Установяване на лица, замислящи или извършващи
престъпления против собствеността и осъществяване
на активна превантивна дейност по отношение на тях и
на останалите – от криминалния контингент, извършители на престъпления
против собствеността, с цел
тяхното разколебаване и отказване; Осъществяване на
виктимологична превенция,
осъществявана с цел намаляване на виктимизацията на
гражданите по отношение на
престъпленията против собствеността чрез информирането им за начините и средствата, чрез които могат да
защитят от престъпни посегателства своето имущество;
Запознаване на гражданите с модели за безопасно поведение и избягване на криминогенни ситуации по отношение на престъпленията
против собствеността; Осъществяване на активна дейност по привличане на гражданите в дейността по превенцията на престъпления
против собствеността; Установяване на лица, замислящи или извършващи престъпления против собствеността, с цел тяхното разколебаване и отказване; Осъществяване на активна дейност
по установяване на причините и условията, способстващи извършването на престъпления против собствеността, с цел своевременното им
отстраняване или ограничаване на криминогенното им
влияние.
В следващите броеве
на вестника ще публикуваме ценни съвети и разяснения как всеки гражданин на Общината
може да се защити от
недоброжелателни намеси като кражби, измами и административни
наказания.

На 6 ноември отново ще
се отправим към изборните урни. Този път ще гласуваме за президент на Републиката, ще се произнесем и
по въпросите на Референдума. Но този път е по-различно от преди. В бюлетината за избор на президент ще
разполагаме с още една възможност – има квадратче за
отбелязване „Не подкрепям
никого“. Мисля, че правилно ни е предоставена тази
възможност, макар да нямам
никакво намерение да се
възползвам от нея. Въпросът е за друго. Защо трябва
бюлетините на гласувалите
по този начин да се преразпределят? Абсурд е гласовете на тези хора да се използват. Те ясно са заявили, че не

подкрепят никоя от предложените им кандидатури. И
още – за задължителното
гласуване. Демократично ли
е? Ами, не. Пише го и в Конституцията – гласуването е
право, не задължение. Макар че като изразявам тази
си позиция, се сещам поне
за една дузина мои познати,
които от 1990 г. до сега нито
веднъж не са отишли в избирателните секции. Но иначе
са абсолютни критикари.
Нарекъл съм ги мърморковци. Защото тези всезнайковци не могат две тухли да наредят една до друга, но иначе не им омръзва да демонстрират черногледството си.
Ето, сега пред тези господа и
госпожи се открива възможността „на показ“ да се изкажат – „Не подкрепям ни-

Rodovia de Morte
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Ще се позова на името на
един от най-опасните пътища в света. За всеки, пътуващ по оста София-Варна, е ясно, че има участъци, които по една или друга причина са си извоювали страховити прозвища. Един от тях се намира в непосредствена близост до Мездра. „Турският
завой“, както го наричат
местните, е пример за това
как несъобразената скорост и инженерното недоразумение могат да донесат мрак в животите на редица семейства.
Измежду всички завои,
виадукти, тунели, пътни възли и пътни съоръжения, на пръсти се бро-

ят тези, които всяват страх
дори сред най-опитните водачи. „Германският завой“ край Омуртаг и
„Турският завой“ край Ребърково отнеха прекалено
много човешки животи.
Само през изминалия месец край Ребърково се случиха редица произшествия, по-голямата част от
които с фатален завършек.
Отговорността,
която всички водачи на пътни превозни средства получават, след като седнат
зад волана, трябва да бъде
не само към техния собствен живот, а и към животите на другите участници
в движението. Основният проблем при „завоите
на смъртта“ е несъобразе-

http://mezdra.bg

ната скорост. Неслучайно
точно преди завоите има
ограничителна
табела,
която би трябвало да намали скоростта до 40 км/ч.
Реалността обаче е друга.
Масово автомобилисти
и ТИР-аджии не виждат
смисъл от този знак. Нито
от спазването на дистанция. Нито от своевременното осъзнаване на обстановката. И ето – причините за катастрофа са налице. Да, пътят може да не е
достатъчно добре измислен, но друг такъв до този
момент няма. За хората,
пътуващи от и към София,
минавайки през Ребърково и Мездра, този участък
е до болка познат. За някои
– до прекалена болка.

Двудневна рутинна проверка от Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението във Враца се проведе на Районната служба в Мездра. Проверката включваше цялостен преглед на документацията и дейността на Районната служба по
специална методика.

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра

кого“. Така поне ще се знае
колко процента са, пък нека
после си говорят.
Казусът е, че не трябва да
се преразпределят гласовете
им. Това е все едно с чужда
пита помен да правиш. Към
тях не прибавям неколкостотинте така наречени „протестъри“ и „соросоиди“. Те
крещят пред Народното събрание по съвсем други подбуди.
Без коментар...
На 20 октомври народните представители решиха гласуването да е задължително и бюлетините с отбелязаното квадратче „Не подкрепям никого“ да се преразпределят при избора на президент и кмет. Такава е нашата демокрация.
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Актуално

Интересно
В следващите дни
рожденици са:

Д-р Галя Тодорова, личен лекар – 1 ноември;
Лили Николова, директор на Детски комплекс – 1
ноември;
Христо Йорданов, бизнесмен – 1 ноември;
Димитър Павлов, ръководител на АК „Калето“ – 5
ноември;
Димитър Цветков, кметски наместник на с. Ослен
Криводол – 7 ноември;
Елза Митова, дългогодишен секретар на НЧ „Просвета“ в Мездра – 8 ноември;
Пепа Христова, началник на отдел „Местни приходи“ – 9 ноември;

Исторически дати:

Прочетено в старите
мездренски вестници:
„Туризмът – в бита на народа
На 8 декември в Мездра се проведе десетата отчетно-изборна конференция на местното туристическо
дружество „Искър“. В нейната работа взеха участие
секретарят на ОК на БКП Делчо Лулчев, членът на Бюрото на ГК на БКП Димитра Стефанова, зав.-отдел в ГК
на БКП Владимир Иванов и други. Бодро настроение
внесоха изпълненията на хор „Врачански балкан“ и пионерското приветствие.
Отчетен доклад за двегодишната дейност на дружеството изнесе неговият секретар Цветан Стефанов. С
много примери и цифри той изтъкна успехите в развитието и масовизирането на туризма в Мездра, както и
редица проблеми.
Изказаха се представители на всички поколения туристи.
Участниците в конференцията бяха приветствани от
секретаря на ОС на БТС Георги Африканов.
За председател на дружество „Искър“ бе избран Камен Найденов, зам.-председател на ГНС.“
Вестник „Искърска комуна“, бр. 22 (336) от 27 декември 1976 г.

31 октомври 1973 г. – Официално е открита новата административна сграда на ВиК –
район Мездра. Технически ръководител на строежа е Любен Генов.
Октомври 1990 г. – Отпечатан последният брой (699) на вестник „Иксърска комуна“ –
най-продължително просъществувало печатно издание в Мездра. Първият брой излиза
на 21 април 1960 г. От следващия брой вестникът е преименуван на „Искърски страници“
с редактор Теменужка Йоцова.
1 ноември – Ден на народните будители;
1929 г. – Излъчени са първите радиопредавания в България.
6 ноември 1925 г. – в Люти брод е основано читалище „Пробуда“, за председател на настоятелството е избран Тошо Петров. За празник на просветното средище е определен
Цветница (Връбница). След 9 септември 1944 г. читалището е преименувано на „Никола
Марков-Колката“
9 ноември 1929 г. – Чиновникът в текстилната фабрика Андрей Филипов инсталира в
дома си на ул. „Иван Вазов“ първият радиоапарат в Мездра.
1960 г. – По случай 60 годишния юбилей на скулптора Иван Фунев, в родната му къща в
Горна Бешовица е открита ретроспективна изложба от негови творби. Присъстват писателите Богомил Райнов, Орлин Василев и Николай Марангозов, склулторът Секул Крумов и
художникът Ненко Балкански.

Децата на Община Мездра
Снимка: Инж. Стефчо Симеонов
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Заплахата и нашата сигурност

Б

ившият дипломат от
кариерата Любомир
Шопов представи в
Мездра най-новата си книга „Турският въпрос и Държавната сигурност”. Премиерата бе организирана от местната структура
на Национална асоциация
„Сигурност”. Заседателната зала на Общинска администрация бързо се напълни с желаещи лично да се
запознаят с автора, да зададат своите актуални въпроси относно дейността на
разузнаването и контраразузнаването ни, както и да
се сдобият с книгата. Любомир Шопов е работил в
посолството на България в
Москва, бил е ръководител
на българската правителствена делегация на прего-

ворите между Варшавския
договор и НАТО във Виена
за разоръжаването в Централна Европа, от 1985 до
1988 г. е началник на отдел
„Трети” - „Балкански страни” в Министерството на
външните работи, а от ноември 1988 до декември
1989 г. е завеждащ отдел в
ЦК на БКП, който отговаря
за българските турци.
В своето изследване дипломатът засяга темите за
сигурността на българската държава, както и напоследък наболелите теми за
османското робство, Руско-турската война и Освобождението на България,
заплахите, продиктувани
от агресивните неоосманистки доктрини, българския етнически модел, ци-

ганския въпрос и дейностите по доктрините.
„Целта на тази книга е
не да противопоставя, а да
даде възможност, път за излизане от това унизително
положение, в което България търпи жестоки загуби
по отношение на държавната си сигурност. Имаме
уникален шанс да намерим
прагматични решения, с
които да отстояваме твърдо българските национални интереси по турския въпрос”, заяви Шопов.
Авторът издаде, че това
изследване е първа част
от замислената трилогия
по проблемите на държавната сигурност на България. Непотвърдените заглавия на книгите ще са
„Измяната”и „Изходът”.

Обществено порицание
Въз ознова на Закона и доказателствата на 4.10.2016 г. Мездренски районен съд

реши:

Цветин Тодоров, 3 г.

Абонирай се и спести!
Скъпи читатели, отново стартираме нашата абонаментна кампания за Общински вестник „Мездра XXI век“ за оставащите месеци от 2016 г., както и за цялата 2017 г.
Цените за абонамент са както следва:
За 6 месеца - 3,60 лв.
За 12 месеца - 7,20 лв.
Абонаментната такса може да заплатите на касата в Информационен център Мездра (в сградата на Общинска администрация).
Предварително ви благодарим за оказаното доверие!
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Признава обвиняемия Георги Боянов Димитровски – роден на 7 септемри 1999 г. в
Мездра, живущ в с. Долна Кремена, ученик в XI клас в СУ „Иван Вазов“ – Мездра, за
виновен в това, че макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието, и е могъл да ръководи постъпките си, на 21 юни 2016 г. около 15:30 ч.
в с. Долна Кремена, по ул. „Васил Левски“ срещу дом №3, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №16-0300-000095/18.03.2016 г. на началник-група при ОД
на МВР-Враца – РУ-Мездра, влязло в сила на 1.04.2016 г., е извършил такова деяние,
като е управлявал лек автомобил „Рено Клио“ с рег. № ВР 4932 ВН, собственост на
Боян Георгиев Димитровски от с. Долна Кремена, без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК
Освобождава, на основание чл. 78а от НК, Георги Боянов Димитровски от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т.
4 от НК.
Налага, на основание чл. 78а, ал. 6 от НК, на Георги Боянов Димитровски административно наказание „Обществено порицание“, което да се изпълни чрез обявяването
на решението в печатното издание на общински вестник „Мездра XXI век“.

http://facebook.com/mezdra

