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Започва процедура по безплатно
саниране на жилищата в Мездра
М
ездра е един от
28-те града в
България, които имат възможност да
изпълнят мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни
сгради. Средствата, за
които ще може да се кандидатства са 7 869 628.19
лв. като 50 % от тях са
за многофамилни жилищни сгради. Допустими за обновяване са еднофамилни
жилищни
сгради на социално слаби собственици, получаващи социални помощи
за отопление за текущия/
последния отоплителен
сезон, които са масивни сгради, проектирани
преди 26 април 1999 г.

в гр. Мездра, както и многофамилни масивни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г.,
в гр. Мездра, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Към допустимите за обновяване жилища се включват и многофамилни жилищни сгради с не повече
от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ в гр. Мездра,
които са извън обхвата на
Националната програма за
енергийна ефективност на
многофамилни жилищни
сгради. Дейностите по настоящата процедура ще се

осъществяват на територията на град Мездра, а финансовата помощ е 100 %
безвъзмездна.
Собствениците на еднофамилни жилищни сгради, а за многофамилни –
техните сдружения, кандидатстват пред Община Мездра, като подават заявления за кандидатстване/интерес, а критериите за под-

бор предвиждат сградите,
които отговарят на изискванията, да получат 100%
безвъзмездна
финансова помощ и организационна подкрепа за изпълнение
на обновяване за енергийна
ефективност.
Заявлението за интерес и
финансова помощ (ЗИФП)
с необходимите приложения се подава на адрес:

ОБЩИНА МЕЗДРА, УЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” 27
ТЕЛЕФОНИ: 0910/92016, 0910/92116
ФАКС: 0910/92523;
E-MAIL: MEZDRA@MAIL.BG;
В ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ОТ 8:00 -17:00 ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН.

Общинският съвет гласува
бюджета на общината
Н

а януарското заседание на Общински съвет - Мездра съветниците гласуваха
бюджета на Община
Мездра за 2016 г. Преди
началото на гласуванията инж. Николинка Кътовска прочете декларация от политическа пар-

тия „АБВ“ относно дълга на
общината към 31.10. 2015 г.
След декларацията, бе обсъден дневния ред на заседанието и редовната проверка
за кворум. На лице бяха двадесет сенатора, от общо 21
имащи право на глас участници, поради....... Продължава на стр. 3

Апел къ м гражданите да заплатят
задълженията си към общината

З

адължение за всеки
един гражданин на населено място е да изпълни
своя граждански дълг към
хазната и да заплати своите
дължими данъци и такси.

Сумата на неизплатените данъци и такси на физически
и юридически лица към общината възлизат на над 1
650 000 лв. Тези средства
могат да се внесат и разсро-

http://mezdra.bg

чено, след договорка с кмета
на общината. Добре е всички
дължими суми да бъдат изплатени, защото следващата
стъпка по събиране на данъците са съдебни дела.

Мисъл
на броя:
Спри да се страхуваш. С
тази енергия и мисли, която
хабиш за страховете си,
може да захрани цяла една
Планета... Ти прецени дали
си заслужава.
•Дан Парушев•

Приключи
атестацията
на служителите
в читалищата

И

тази година се проведе традиционната атестация на дейността
на читалищните работници. Със заповед на кмета
на Община Мездра инж.
Генади Събков всяко читалище се отчете за успеха на библиотечната дейност, изпълнените през
миналата година мероприятия на самодейните
състави, краеведската работа и всички инициативи. Отчетена бе работата
на всички 21 читалища в
общината, като проверките преминаха в постановените от заповедта срокове.
Читалищните дейци не се
поколебаха да се похвалят
с постиженията си, както
и че все още успяват да запазят традициите и духа
на хората, които живеят в
общината. XXI

Предстоящи събития
13 ФЕВРУАРИ ДИОНИСИЕВИ ПРАЗНИЦИ
- АК “КАЛЕТО”.
14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА
ЛОЗАРЯ - ЛОЗОВИ МАСИВИ
В ТИПЧЕНИЦА.

19 ФЕВРУАРИ - 143
ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ УЧИЛИЩА И ЧИТАЛИЩА
В ОБЩИНА МЕЗДРА;
ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ В НЧ
“ПРОСВЕТА-1925 - МЕЗДРА”

http://facebook.com/mezdramunicipality
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Честваха Бабинден
в МБАЛ – Мездра
З

а поредна година екипът на Акушеро-гинекологичното отделение в МБАЛ – Мездра
чества своя професионален
празник – Деня на родилната помощ и на акушерките
и гинеколозите, или както е
по-известен във фолклора
ни – Бабинден.
Завеждащият лекар на
отделението д-р Владимир
Цеков побърза да зарадва
всички гости, сред които и
кмета на Община Мездра
инж. Генади Събков и председателя на Общинския съ-

вет Яна Нинова с прекрасна новина – от началото на
годината са се родили 21
деца, като последното се е
родило навръх празника.
Градоначалникът на Мездра дари служителите на
родилното с кошница пълна с вино, бонбони и цветя.
От 1951 година 21 януари
е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите. Празник, на който общество ни
отдава дължимото за всеотдайния и високоотговорен
труд на акушер-гинеколо-

зите и акушерките и почита
приноса на хората, допринесли за развитието на родилната помощ в България.
Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на “бабите” – жените, които помагали при раждане на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да
се засвидетелстват почит и
уважение към възрастните
жени, които са “бабували”
на родилките.

ОБЩИНА МЕЗДРА
Мездра 3100, ул.”Христо Ботев” 27,
тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс:
0910/9-25-23; e-mail:mezdra@mail.bg,
http://www.mezdra.bg

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с предстоящите мартенски празници Община Мездра уведомява, че превърналия се
в традиционен „БАЗАР НА МАРТЕНИЦАТА И
ЦВЕТЯТА” ще бъде позициониран в централната градска част („Алеята на кестените” и пл. „България”) за периода от 22.02.2016 г. до 08.03.2016 г.
включително.
Желаещите могат да подават заявления (по образец) от 15.02.2016 г. (понеделник) на гише №5
в Центъра за административни услуги и информация на гражданите към Общинската администрация, след представяне на необходимите документи, уточняване на мястото и заплащане на определената такса за съответния период.
За повече информация:
Телефон: 0910/9-21-56;
0910/9-21-16 , вътр.152
Снимки: Община Мездра

Общинска служба по земеделие
и пчеларско дружество „Нектар“ - Мездра

Топъл чай очаква гражданите, търсещи
ИЗЛОЖБА-БАЗАР
услуги от Информационния център
“ПЧЕЛАРСТВО - 2016 г.”
З
организират

имната обстановка и минусовите температури дадоха повод за нова инициатива при обслужване на гражданите в Информационния център на Община Мездра. Всеки гражданин,
който използва услугите на центъра ще получи сгряваща чаша
чай, грижливо поднесена от общинските служители.
Приоритет на общината е бързото и качествено обслужване на
гражданите. XXI

http://mezdra.bg

НА 11 ФЕВРУАРИ /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 9,30 Ч.
ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА
Управителният съвет на Пчеларско дружество
„Нектар” - Мездра поздравява пчеларите от общината с професионалния празник, като им желае
крепко здраве, дълголетие, чест и берекет, здрави
пчели и много, много мед.

http://facebook.com/mezdramunicipality
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Общинският съвет гласува
бюджета на общината
Продължение отстр.1
... отстраняването на досегашния сенатор Дилян
Маринов. Дневния ред на
заседанието съдържаше
19 точки, сред които програма за управление на Община Мездра през мандат
2015 – 2019 година, одобряване общата численост
и структура на Общинска
администрация – Мездра,
годишен културен календар на Община Мездра за
2016 година, спортно – туристически календар на
Община Мездра за 2016
година и Бюджет на Община Мездра за 2016 година.

Гласуването на точките
премина гладко, като програмата за управление на Община Мездра през мандат 2015 –
2019 година бе приета със 17
гласа „За“ и двама въздържали се от общо 19 гласували.
Със зелена светлина преминаха гласуванията за общата численост и структура на администрацията, както и културния и спортно-туристическия календар, и докладната записка от Димчо
Йотов, в която той предложи да се изгради озвучаване
на заседателната зала на Общинския съвет. Предложението на читалищата в община-

та за включване в бюджета на
сумата от 18 000 лв. за подпомагане на дейността на самодейните колективи, обаче не
срещна одобрението на съветниците.
Точка 8 в дневния ред бе
бюджета за 2016 г. На въпроса на сенатор Георги Валентинов защо бюджета е толкова назад в дневния ред, инж.
Генади Събков поясни, че
е по-логично да се гласуват
субединиците на бюджета,
а чак след това и самия бюджет.
Обсъждането не мина и
без внасянето на предложения за поправки. Георги Ва-

Премиера
ча и рецензия, подготвена
от Цветко Стеев. Авторът
говори за създаването на
разказите и сподели любопитни факти от творческия
процес, след което отговори на въпроси от публиката. Вечерта завърши с раздаване на автографи.

ОБЯВА
Офисът за водене на военен отчет в община Мездра
обявява, че със заповед № КВ-24/15.01.2016г. на
Министъра на отбраната на Република България, е
обявен конкурс за приемане на военна служба на
лица, завършили граждански средни или висши
училища в страната и в чужбина за времето от
09.05.2016г. до 20.05.2016г. във Военноморските
сили и ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров”, както
следва:
- за Военноморски сили - 80 (осемдесет) длъжности;
- за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - 3 (три) длъжности;

Срок за набиране на документи до

26.02.2016г.

За повече информация за условията за
кандидатстване
се
обръщайте
към
старшият експерт в офиса за водене на
военен отчет в община Мездра в стая
№308 на община Мездра или на тел. 0910 /
9 23 56; 0910/5 57 18; 09123 23 10;
092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

лентинов внесе три предложения, сред които да се премахнат средствата за транспорт за експертите и директорите в Общинската администрация, да се премахнат
от инвестиционната програма средствата за багер и автомобил за социалния патронаж, като на тяхно място се добавят към резервните обекти в инвестиционната програма на общината
улиците Дърманско шосе и
Левски, както и да се изгради канализационна мрежа
в квартал Ботулиновец, Ре-

In Memoriam
40 дни

Без дългогодишния състезател по футбол на
„Динко Петров”, „Локомотив“ /Мездра/ и „Металург“ /Елисейна/, треньор по футбол на юношите ма „Локомотив“ и повече от 30 г. Учител по физическо възпитание в ПГ по МСС „Г.
Димитров“
/Мездра/

Регламент: Право на участие имат всички жители на Община
Мездра, навършили 18 години. Конкурсът е анонимен - творбите се подават неподписани, придружени със запечатано
пликче, съдържащо личните данни на автора (трите имена,
адрес, телефон и e-mail). Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани.
Раздели:
1. Поезия - приема се до 1 (едно) непубликувано стихотворение;
2. Художествена проза - приема се до 1 (един) непубликуван
разказ, не по-дълъг от 3 страници;
3. Краезнание - приема се до 1 (един) непубликуван прозаичен текст, не по-дълъг от 3 страници;
Конкурсът стартира на 14.01.2016 г., приемането на творбите приключва на 05.04.2016 г.
Текстовете ще се предават на Валентина Цекова в НЧ “Просвета-1925 - Мездра” или по пощата, на адреса на Читалището:
Мездра - 3100,
ул. “Просвета” №2
НЧ “Просвета-1925 - Мездра”
(за литературния конкурс).
Тържествено отчитане на конкурса ще се състои на 22.04.2016 г.
Награден фонд: И в трите раздела се връчва по една парична награда “Георги Тодоров”. Всички автори получават грамота за участие в конкурса.

ХIII-то издание на традиционните прояви на ОбС на БСП
Изложба-конкурс “Жените в изкуството” и
поетичната надпревара “Жената - майка и любима”

Цветан Бончев
(1936г. - 2016г.)

През месец януари започва събиране на творбите за традиционните конкурси
на ОбС на БСП. Приемат се до 3 непубликувани стихотворения по зададената
тема и до 3 произведения на изобразителното изкуство (малък формат) от
автор.
Краен срок за получаване на конкурсните работи - 26.02.2016 г.
Творбите се предават на Светла Дамяновска, в стая 215, ет.2, в сградата на
общинска администрация. Тел. 0885 983283

Благороден човек,
искрен приятел,
спортна личност,
която ще се помни с
достойните си дела!

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg

бърково. Четвъртото предложение на сенатора бе да
бъдат включени неразплатените през изминалата година средства за спортните
клубове към сегашния бюджет. Четирите предложения бяха гласувани, но не събраха нужния брой гласове
от съветниците.
Най-важния вот дойде
след като бяха гласувани
всички промени и корекции.
С 16 гласа „За“, двама „против“ и двама „въздържал се“
бе приет бюджета на Община Мездра за 2016 г.

Читалищен конкурс “Георги Тодоров”

Иван Цветков ни пита „Магарета ли сме?.. “
На 28 януари 2016 г.
в НЧ "Просвета-1925 Мездра" се състоя премиерата на сборника с
хумористични разкази "Магарета ли сме?"
от Иван Цветков. Бяха
прочетени няколко текста от книгата, прозву-
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Баби и внуци честваха
Бабинден в читалището

Н

ПАВЛИНА РУСЕВА

а 21 януари в читалнята на читалищната
библиотека се проведе една интересна инициатива – млади и стари честваха
по нетрадиционен и вълнуващ начин Деня на родилната помощ, или по народному
- бабинден.
Децата от група „Далматинци“ от ЦДГ №2 в
гр.Мездра с учител Мариела Тонова и директорката Габриела Стойчева, техни баби, родители и дългогодишната акушерка Ели Радева сътвориха вълшебството на този чуден празник.
Бъдещите читатели започнаха с песен поздрав, с думи
за поздрав и благодарност
към бабите със стих, с песен,

с танц и усмивки.
Децата напълниха сърцата
на присъстващите с радост,
разтвориха душите и поставиха началото на един хубав
урок за ролята на някогашната „баба-акушерка“. За нейната важна роля в живота на
някогашните български майки сладкодумно говори акушерката с над 36 години стаж
в АГ болница „Шейново“
- Ели Радева. Тя представи
професията на акушерката,
преплетена с народната традиция на този обичай и преклонението на младите майки към жените, помогнали за
появата на техните рожби на
бял свят.
Библиотекарката Димитрина Иванова показа на малчуганите чудесна презента-

Минути за поезия
Калето
Посвещавам на всички учители,
които вдъхновиха интереса ми
към литературата и историята
Разкажете камъни, разкажете,
за отминалите векове.
Говорете, руини, говорете,
за забравените богове.
Разпръснете пластовете време,
разпръснете пепел, прах и дим.
Припомнете ни гордите траки,
припомнете ни могъщия Рим.
Запей ни, запей ни, древен град!
Колко битки, пожари, атаки
е преживяла мездренската Троя.
А днес, ти, наследнико млад,
предай нататък тази история,
и нека тя да бъде, и моя, и твоя!
Мездра, 6 май 2015 г.
Калин Топалски

Децата на Мездра

Викторио, 4 г.
http://mezdra.bg

ция „Бебе на нулева възраст“,
където с текста и картините
от едноименната детска книга на Мари-Клод Моншо, се
разказва по детски за вълшебството да се създаде и появи дете.
Акушерката Ели Радева
показа как някога отдавна са
се повивали бебетата - с пелени и как днес се слага памперс.
След това присъстващите
баби се впуснаха в приключението със състезателен характер да повият приготвените кукли с пелени, на които
помагаха и внуците. Този момент породи и леки спорове
между присъстващите майки
и баби, но всички се справиха майсторски, някъде се наложи да помогне акушерка-

та и да поправи допуснатите
грешки.
Децата с усмивки наблюдаваха как бабите им се представят, а след това ги поканиха на вихрени танци - ръчени-

ци, хора, валс.
Празникът завърши с
подаръци към гостенката,
към домакините, с приятен
разговор, а бабите почерпиха децата с лакомства.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МЕЗДРА И
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 01.02.2016г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения
Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Мездра, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.
Възложител на ОУП и на ЕО е Община Мездра с адрес: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев“ №27, Телефон, 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс:
0910/9-25-23, e-mail: mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg
Общият устройствен план на община Мездра се разработва от “ДЗЗД Консорциум Урбан Груп“. Планът се разработва на основание чл.124
от ЗУТ, по възлагане от Кмета на общината и Решение на Общинския съвет.
Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Мездра.
ОУП се финансира от Общинския бюджет, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.
Основната цел на ОУП на община Мездра е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на област Враца.
Основните задачи, които си поставя проекта за ОУП на община Мездра са представени в три групи, всяка от които съдържа конкретни задачи.
Първата група задачи на ОУП са с концептуален (стратегически) характер. В този смисъл, ОУП на община Мездра предлага решения на следните задачи:
- да установи състоянието на ресурсите и потенциалите, с които разполага общината и възможностите им за използване с оглед постигане
на основната и на специфичните цели на развитието и устройството на територията;
- да определи (на обективна основа) насоките за пространствено развитие на общината за перспективния срок на действие на плана както
и основните параметри на демографското й развитие;
- да създаде условия за по-добра адаптивност на общината като цяло и на отделните населени места към динамично променящите се условия и фактори (външни и вътрешни) имащи отношение към отраслово-секторното и комплексното устройствено развитие на селищните и извънселищни територии;
- да осигури устройствени условия и благоприятни устройствени предпоставки за по-нататъшно капитализиране на територията при спазване на изискванията за устойчивост в развитието;
- да разкрие наличието или отсъствието на териториалните дисбаланси в развитието и осигуреността на населението с техническа и социална инфраструктура, на зелените площи, в жилищния фонд и другите функционални и структуриращи системи.
Втората група задачи на ОУП е с по-конкретна, функционална насоченост. Тяхната реализация се постига чрез обосноваването на конкретни функционални и устройствени решения, заложени в ОУП и в последващите Програми за реализация и управление на плана, касаещи:
- организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от обслужващата сфера;
- йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната комуникационна мрежа и тесните места в действието й;
- възможностите за развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи;
- изискванията за организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система;
- условията за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия при
отчитане фактът, че града има епизодични проблеми в екологично отношение;
- необходимостта от разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУП.
Третата група задачи на ОУП е свързана с:
- предлагане на решения за осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси, като ОУП ще защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси;
- отчитане на равнопоставеността на различните видове собственост при определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените;
- точното определяне на режимите на отделните видове територии при съобразяване с плана за земеразделянето.
На територията на община Мездра попадат няколко защитени зони от Натура 2000 - BG0002053 “Врачански Балкан“ и BG0000332 “Карлуковски карст“ за опазване на дивите птици и BG0000166 “Врачански Балкан“, BG0001042 “Искърски пролом - Ржана“, BG0000601 “Каленска пещера“ и BG0001014 “Карлуково“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ като то ще се проведе на 18.03.2016 г.
от 10:00 часа в заседателната зала на IV етаж в сградата на Община Мездра.
Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска
администрация Мездра: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, ст. №105, 106 всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.mezdra.bg
Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Мездра, Център за информация и услуги на гражданите, на
факс 0910 92523 или на електронна поща: mezdra@mail.bg.
Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Анета Киркова Гергова - главен архитект на община Мездра, тел. 0910 92116, в.111
Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.00 часа на 17.03.2016 г.

