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Мисъл на броя:

Пол Питърсън

„Думите  винаги са били много по-силни оръжия от 
сабите, куршумите и бомбите. Думите могат да убият 
само тези, които ги разбират. Останалите са мъртви мно-
го преди това.”

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

На 7 декември на пло-
щад „България“ в 
Мездра се проведе 

традиционното тържество, 
с което се даде начало на 
коледните празници в Об-
щината.

В 17:30 часа площадът 
оживя с песните на вокална 
група „Детски свят“ с ръ-
ководител Анета Петкова. 
Младите таланти изпълни-
ха песните: „Дядо Коледа 
не спал”, „Коледна мечта“, 
„Коледа“ и „Бяла Коледа“. 

След вокалните изпълне-
ния на сцената за пръв път 
се появи новосформира-
ният училищен театър към 
ОУ „Христо Ботев“, създа-
ден по проект „Твоят час“, 
направление „Извънклас-
ни дейности“. Ръководи-
тел на младите рецитатори 
е г-н Николай Ненов, който 
подбра стихове от класици 
на българската детска пое-
зия. Учениците рецитираха 
„Рождество Христово“ от 
Елин Пелин, „Коледари“ от 
Асен Разцветников, „Мече-
то сурвака“ от Йордан Сту-
бел и „Диалог“ от Валери 
Петров.

Детски танцов състав 
„Мездренче“ с художествен 
ръководител Йоанна Аспа-
рухова и танцова формация 
„Фантазия“ при ОУ „Хрис-
то Ботев“ с художествен ръ-
ководител Цветелина Цин-
царска се погрижиха ос-
вен с песни, празненството 
да бъде наситено и с танци. 
Фолклорните таланти из-
пълниха танците „Джинов-
ски“ и „Копаница“, а фери-
ите на „Фантазия“ изпълни-

ха „Коледен танц“.
Певицата Рени Росалий-

ска изпълни песента „Бяла 
Коледа“, а след нея танцьо-
рите от хип-хоп формация 
„Keep it Real” с художест-
вен ръководител Елеонора 
Бутакова изпълниха един 
от най-новите си танци.

След многообразието 
от песни и танци кметът 
на Общината инж. Генади 
Събков заедно със събра-
лите се деца и родители от-
брои от 10 до 1 и даде старт 
на коледните и новогодиш-
ните празници в Общината.

Елхата пред хотел „Роди-

на“ заблестя, а за още по-
коледно настроение, небе-
то над града бе озарено от 
пъстроцветни фойервер-
ки. След пиротехническата 
магия Дядо Коледа и Сне-
жанка раздадоха куп ла-
комства на събралите се  
малчугани.

Ново българско знаме краси входа на града ни. Го-
лемият трибагреник с площ от 34 квадратни метра е 
позициониран на пилона до археологически комплекс 
„Калето“, откъдето возещите се в моторните превозни 
средства, преминаващи по моста над река Искър за и 
от София, могат да се насладят на грандиозните разме-
ри на флага.

Трибагреникът с размери 7,5 на 4,5 метра е ушит от 
плат, наподобяващ структурата и здравината на копри-
ната.

„Калето” се сдоби  
с нов трибагреник

Запалиха коледните светлини  

Снимка на броя:

Археологически комплекс „Калето“
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Със ЗАПОВЕД № РД-16-12/14.10.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картогра-
фия и кадастър (АГКК), обявена в Държавен вестник, бр.89/11.11.2016г. е открито производство по СЪЗ-
ДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ на територията на гр. Ме-
здра, ОБЩИНА МЕЗДРА.

Изпълнител на договора е РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД – гр.София, вписано в регистъра на правоспособ-
ните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № РД-15-56 от 02.07.2013 г.

КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ?

В ОТКРИТА ПРИЕМНА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите на адрес:
гр. Мездра, Център за обслужване на гражданите в Община Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, всеки 

работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в срок от 28.11.2016 г. до 22.12.2016 г. или НА ЕЛЕКТРОНЕН АД-
РЕС НА АГКК:  mezdra@cadastre.bg;

Документи могат да се предоставят и в деловодството на Службата по геодезия, картография и кадастър 
(СГКК) – гр. Враца на адрес: гр. Враца, бул. “Христо Ботев” №46, както и на място, по време на измер-
ванията.

НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА РАЗЛИЧНИ ОТ 
ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ МЕСТА!

КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР и чл.41 от Наредба 3 към ЗКИР всеки собственик е длъжен да предостави:

Копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижи-
ми имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, 
гаражи, магазини, офиси и др.);

Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на 
ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;

Копия от архитектурни проекти (разпределения на жилища) за сгради в режим на етажна собственост 
(при наличност);

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа 
за собственост;

Предоставените документи се обработват от администратори на лични данни и се подпечатват с печат: 
НЕВАЛИДНО, важи само за КККР.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГЕОДЕЗИЧЕСКОТО 
ЗАСНЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МЕЗДРА?

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за територия-
та на гр. Мездра ще се извършват в периода  22.11.2016 г. – 28.02.2016 г. по графици за геодезически зас-
немания на имоти и сгради, и изработване на схеми на самостоятелните обекти (гаражи, магазини, офи-
си и др.), които ще бъдат обявени в сградите на Община Мездра, на СГКК Враца и на електронни адреси: 
mezdra@cadastre.bg и rilain@abv.bg

Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен, след представяне на карта за легитимация от 
фирмата-изпълнител, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията на имотни-
те граници и сградите. В БЛОКОВЕТЕ и сградите етажна собственост ДОСТЪП СЕ ОСИГУРЯВА 
ЕДИНСТВЕНО ДО ОБЩИТЕ ЧАСТИ – с цел схематично отразяване на апартаменти и други самос-
тоятелни обекти по етажи. За извършване на тези дейности ни е необходимо Вашето съдействие!

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

    Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността 
на физически и юридически лица;

    Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предос-
тавят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

    След влизане в сила на кадастралната карта и регистри, установените в тях несъответствия, могат да се 
отстраняват по реда на ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на не-
изпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);

    Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – НЕ СЕ ДЪЛЖАТ НИКАКВИ 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ, както на изпълнителя, така и на възложителя;

    С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и регистър, гражда-
ните могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси”.

Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Враца, e-mail:vraca@cadastre.bg
Община МЕЗДРА, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” 27

РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД – тел. 0884718289, e-mail:rilain@abv.bg

Конференция по проект 
„Многообразие без 
граници за децата в 

Oбщина Мездра“

На 8 декември в голямата заседателна зала на Общината 
се проведе конференция за стартиране на дейности по про-
ект „Многообразие без граници за децата в община Ме-
здра”. Начинанието се реализира от детските заведения на 
територията на Общината по Оперативна програма „Нау-
ка и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос 
„Образователна среда и активно социално приобщаване”, 
Процедура „Подкрепа за предучилищно възпитание и под-
готовка на деца в неравностойно положение”. Дейностите 
стартираха на 27 юли 2016 г. и ще завършат на 27 юли 2018 
г., като безвъзмездното финансово подпомагане е в размер 
на 267 250, 20 лв.

Бенефициент по проекта е детска градина „Роза”, а парт-
ньори по него са детските градини в Мездра – „Мир”, 
„Слънчице” и „Детелина” и детска градина „Звездичка” в 
Зверино. Партньори по проекта също са Община Мездра 
и сдружение в обществена полза „Нов път“. Целевата гру-
па обхваща 388 деца, от които около 40 процента са от мал-
цинствените групи.

Проектът е съобразен с основните постановки на Стра-
тегията за образователна интеграция на децата и ученици-
те от етническите малцинства за пълноценна интеграция 
на ромските деца и с Националния план за интегриране на 
деца със специални образователни потребности чрез съз-
даване на условия за равен достъп до качествено образо-
вание.

В изпълнение на проекта са сформирани пет клубове за 
работа с децата. Това са „Гражданско образование”, „Бит, 
култура и традиции”, „Малки ръце за големи дела”, Спор-
тът е здраве” и „Театър, изобразително изкуство и кон-
структивни дейности”.

Сред главните цели на проекта са подобряване на образо-
вателната среда в детски градини, в които се обучават деца 
от етническите малцинства с цел повишаване качеството 
на обучението и подобряване на резултатите от него, оси-
гуряване на психологическа подкрепа за децата от етниче-
ските малцинства и работа с родители без разлика от етни-
ческия им произход за разясняване ползите от образовател-
ната интеграция и приемането на различието.
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Учениците от Клуба на 
БМЧК при Средно учи-
лище „Св. Климент Ох-
ридски“ – Зверино отче-
тоха събраните средства 
от даренията и продажба-
та на билети за благотво-
рителния концерт „Деца 
помагат на деца“.

Младите добровол-
ци от Младежкия червен 
кръст в Зверино пребро-
иха дарените банкноти и 
монети в благотворител-
ната кампания. Събрана-
та сума възлезе на 1461, 
38 лв, а ръководителят на 
клуба Петя Илиева даде 
своя принос, за да може 
сумата да прехвърли 1500 
лева. Сумата бе връчена 
на д-р Веселка Павлова, 
завеждащ Детското от-
деление в мездренската 
болница.

След като средства-
та бяха отчетени, млади-
те червенокръстци посе-
тиха и кмета на Община-
та инж. Генади Събков, 
който също направи своя 
принос в кампанията, 
като по този начин край-
ната сума, събрана от да-
рения и продажба на би-
лети възлиза на 1551, 38 
лв. Събраните средства 
ще бъдат изразходвани 
за закупуването на нова 
медицинска апаратура за 
нуждите на интензивно-
то лечение в Детското от-
деление.

Отвориха касичките  
от благотворителния  
концерт в Зверино

Представители на Ми-
нистерството на образова-
нието, директори, общин-
ски управници и предста-
вители на бизнеса се съ-
браха в синята зала на 
Младежки дом – Враца да 
разискват проблемите в 
професионалното образо-
вание в Област Враца. На 
срещата в областния град 
присъства и зам.-министъ-
рът на образованието в ос-
тавка Диян Стаматов. На-
чалникът на Районно уп-
равление по образование-
то Галина Евденова изнесе 
презентация, в която под-
черта, че безработицата в 
региона е висока, но в съ-
щото време има много не-
заети работни места. При-
чината – липсата на кадри, 
които излизат от учебните 
заведения. Областният уп-
равител Малина Николова 
бе категорична, че профе-
сионалното образование е 
ключово за развитието на 
региона. Кметът на Об-
щина Мездра инж. Гена-
ди Събков постави въпро-
са за държавната намеса в 
професионалното образо-
вание в областта.

„Родителите виждат в 
екзотичните наименова-
ния на някои професии бъ-
дещето на своето дете. Си-
гурно ще се наложи да вка-
раме чужденци, които да 
работят тази работа, коя-
то за нашите деца е силно 
непривлекателна. Трудно 
бихме променили нещата 

на местно ниво. Трябва да 
има промяна на централно 
ниво. Държавата трябва да 
прецени къде да интерве-
нира“, заяви инж. Събков.

През тази учебна година 
2644 ученици завършват 
7-ми и 8-ми клас в облас-
тта. Всеки от тях ще тряб-
ва да избере къде и как да 
продължи образованието 
си. От анализа, предста-
вен на всички в презен-
тацията на г-жа Евденова 
се вижда ясно, че след за-
вършване на средното об-
разование 24 процента от 
учениците избират да про-
дължат във висше учебно 
заведение, 23 процента за-
почват работа по специал-
ността си, 21 процента из-
бират друга специалност 
за работа, а 32 процента 
остават без работа. Начал-
никът на Районно упра-
вление по образованието 
посочи, че голяма част от 
родителите избират деца-
та им да продължат в про-
филирани паралелки, счи-
тайки, че придобиват спе-
циалност след това, което 
не е така. За срещата про-
фесионалните гимназии 
в региона се бяха подгот-
вили с презентации. Уче-
ниците от ПГ „Алеко Кон-
стантинов“ представиха 
майсторство в кетърин-
га, а възпитаник на ПГ по 
МСС пък представи макет 
на тузарска къща, напра-
вен от дървени шишчета 
за месо.

Наши ученици 
блеснаха сред 
връстниците си
Младежите участваха във форум 
„Професионално образование - 
ключов фактор за развитие на 
Област Враца“
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В следващите 
дни рожденици са: 

Георги Давидков, 
общественик – 21 
декември

Коно Жилковски, 
кмет на с. Моравица – 
27 декември

Прочетено в старите 
мездренски вестни-

ци:

„Най, най, най...
... В навечерието на Нова 

година своеобразен ре-
корд постави 68-годишна-
та наша съгражданка С. 
И. Тя „посвети“ на висене 
по опашките цели 14 часа 
/за два дни/. В резултат на 
дългото чакане напълни 
потребителската си кош-
ница с два буркана кисе-
ло мляко, едно пиле и ки-
лограм наденица. Ако ня-
кой разполага с други дан-
ни, нека се обади в редак-
цията. 

Слуховете твърдят, че 
на Новогодишните тър-
жества в наши предпри-
ятия се е ляло много вод-
ка, коняк и бяло шампан-
ско. Нашият информатор 
обаче се затрудни да каже 
от къде са намерени де-
фицитните напитки. Пред-
полага се, че е бартерна 
сделка...

Теменужка Йоцова“
Вестник „Искър-

ски страници“, бр. 1 от 
11.02.1991 г. 

Интересно
Исторически дати:
13 декември 2003 г. – В големия физкултурен 

салон на ОУ „Христо Ботев се провежда Първи-
ят международен детски турнир по художествена 
гимнастика под наслов „Коледни звездички“.

15 декември 1998 г. – С протокол №49 на Об-
щинския съвет се обявяват за почетни граждани 
на Мездра: д-р Георги Каменов, Киро Киров, Лю-
бен Генов, Мария Велчева, Методи Йорданов, Па-
вел Занев, Панталей Томов и д-р Христо Цеков.

1934 г. – Излиза бр. 1 (и единствен) на вестник 
„Ученическа искра“, списван от ученици от прогим-
назията в Мездра. Издава го кооперация „Брат-
ство“ в тираж 500 броя. Съдържа материали по на-
учни, училищни, кооперативни и здравни въпроси.

1913 г. – В Игнатица е основано Спестовно-заем-
но дружество „Селянин“. Идеята за основаването 
му е на учителя Доно Иванов от с. Люти дол, който 
е основоположник на кооперативното движение в 
Искърското дефиле.

17 декември 1903 г. – Братята Уилбър и Орвил 
Райт извършват първия успешен полет с аеро-
план.

18 декември 1948 г. – В с. Типченица е основа-
но Трудово-кооперативно земеделско стопанство 
/ТКЗС/. 

19 декември 1987 г. – В Мездра тържествено е 
отбелязан 80-годишният юбилей на кооператив-
ното движение в Искърския край. Неговото начало 
е поставено на 22 февруари 1907 г., когато 69 енту-
сиасти от Типченица основават първата в района 
кредитна кооперация „Пчела“.

20 декември 1923 г. – За председател на три-
членната комисия за управление на Община Ме-
здра е избран Иван Мишев, който е и първи неин 
кмет през периода 12.01.1899 – 4.06.1899 г. 

1985 г. – В Дома на железничаря е отбелязана 
20-годишнината от създаването на ПЗ „Ледени-
ка“. На 22 декември 1964 г. е осъществена първа-
та варка, а от 5 февруари 1965 г. първата партида 
светло пиво поема към потребителите. Фабриката 
официално е открита на 6 септември 1965 г. с пръв 
директор Горан Трифонов. 

22 декември 1978 г. – Издаден е Указ №2294 на 
Държавния съвет на НРБългария, с който в стра-
ната са извършени административно-териториал-
ни промени. С него е утвърден сегашният състав 
на Община Мездра от 28 селища.

Децата на Община Мездра

Томи, 4 г., 6 м.

Абонирай се и спести!
Скъпи читатели, отново стартираме нашата абонаментна кампания за Общин-

ски вестник „Мездра XXI век“ за оставащите месеци от 2016 г., както и за цяла-
та 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!

Отзвук
Поуките от историческата истина

Частна обява 
Продавам 90 м2 ателие-апартамент, 

Ботевград -център, 14 500 лева. 
Тел.: 0899 164904

Среща-разговор с акад. Георги Марков
КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

При голям интерес от 
страна на мездренската об-
щественост на 28 ноем-
ври в голямата заседателна 
зала на Общината се про-
веде среща-разговор с акад. 
Георги Марков. Поводът 
беше наскоро отпечатаната 
му книга „Голямата война 
и българският меч над Бал-
канския възел 1914-1919 г.“. 

Срещата с известния ис-
торик се проведе по инициа-
тива на Общинското движе-
ние „Русофили“. Гости бяха 
доц. Атанас Иванов от На-
ционалното движение „Ру-
софили“ и Юрий Борисов 
от издателство „Захари Сто-
янов“, което издава книга-
та. На разговора присъства 
и кметът на Общината инж. 
Генади Събков.

В своето обширно екс-
позе акад. Марков сподели 
причините, които са го под-
тикнали да напише книгата 
си за Първата световна вой-
на, в която е включен и об-
зор за избухването на първа-
та и втората Балкански вой-
ни. Авторът, чийто пред-
ци са активни участници в 
тях, поглежда и разсъждава 
от нов ъгъл на тези събития, 
необременен от политиче-
ската конюнктура, хвърля 
нова светлина върху факти-
те, довели до войните, при-
вежда нови, неизвестни или 
нарочно непубликувани до-
кументи за воденето на бой-
ните действия. Така напри-
мер в тези войни загиват 101 
хиляди български войници 
и още 25 хиляди умират впо-
следствие от раните си, но от 
страна на цивилното населе-
ние на петмилионната тога-
ва България няма нито една 
жертва от настъпилите глад 
и мизерия. В Германия по 

тази причина умират над 
700 000 жени и деца. Защо 
ли? Авторът отговаря: защо-
то съпругите, майките и де-
цата на нашите фронтоваци 
се трепят от сутрин до вечер 
на нивите. Жените достой-
но, макар и с цената на непо-
силен труд, заместват свои-
те мъже. 

Академикът обосновано 
разказва за ролята на цар-
ската дипломация, за дейст-
вията на отделни министри 
и цар Фердинанд при подго-
товката и воденето на вой-
ните, предизвикали в край-
на сметка първата и втора-
та национални катастрофи. 
Той припомни думите на ко-
мандващия Добруджанския 
фронт през Първата светов-
на война ген. Колев, когато 
от двете страни на фронто-
вата линия са принудени да 
се изправят едни срещу дру-
ги българи и руснаци. „Ще 
трябва да воюваме – казва 
генералът, - но с болка сре-
щу нашите руски братя.“ 
Такава е печалната действи-
телност... Цар Борис не пов-
тори тази срамна грешка на 
своя баща през Втората све-
товна война. И за това като 
предупреждение звучат и 
до днес думите му: „Не ви-
наги с Русия, но никога про-
тив нея!“. Изглежда обаче, 
че днешните ни управници 
не са си извлекли поука от 
тези слова. 

Още много интересни 
неща разказа сладкодумни-
ят историк за мъжеството и 
героизма на нашите дядо-
вци, принудени от продаж-
ните ни политици да воюват 
на два фронта. Оставени без 
зимни дрехи, те се спасява-
ли от студа, заравяйки се в 
оборски тор, но без да се жа-
лят проливали кръвта си за 

Майка България. Наш дълг 
е да помним тези безименни 
герои, на които все още сме 
длъжници. Само три воен-
ни гробища и една костница 
пазят останките им. Всички 
други са занемарени или из-
трити от лицето на земята. 

Авторът на книгата при-
помни и за съществения 
принос на Съветския съюз 
за запазване териториал-
ната цялост на България на 
Парижката мирна конфе-
ренция през 1946 г., благода-
рение на който имаме днеш-
ните си граници. Западните 
съюзници са настоявали да 
ни „осакатят“ много повече 
от Ньойския договор.

На акад. Георги Марков 
бяха зададени множество 
въпроси от присъстващи-
те на обсъждането. За са-
можертвата на нашите вой-
ници по фронтовете, къде-
то те са проявявали чудеса 
от храброст, за побратимя-
ването им с руските воини 
в затишията между сраже-
нията, за пагубната роля на 
цар Фердинанд, за фатал-
ните недомислия на българ-
ските правителства и не на 
последно място за грешна-
та политика, която водят съ-
временните правителства 
на България спрямо Русия 
повече от две десетилетия 
насам.

Кметът на Общината инж. 
Събков връчи на известния 
учен поздравителен адрес 
по случай 70-годишния му 
юбилей и специално подгот-
вен дубликат на златния ау-
реус на римския император 
Александър Север, намерен 
при разкопките на нашето 
Кале. Преди срещата-разго-
вор гостите посетиха и раз-
гледаха АК „Калето“ и Чере-
пишкия манастир.

Международен  ден на хората с увреждания
На  3 декември мез-

дренската общественост 
ежегодно отбелязва Меж-
дународния ден на хората с 
увреждания. Членовете на 
Дружеството на инвалидите 
„Надежда” в Мездра също 
чества своя празник. Весе-
лието, организирано от дру-
жеството, бе по традиция в 
ресторанта на хотел „Роди-
на“.

Председателят на друже-
ството Камелия Петкова от-
прави сърдечни благодар-
ности към всички,  които са 
съдействали за функциони-
рането на подобно сдруже-
ние на територията на Об-
щината. Кметът на Община-
та инж. Генади Събков ува-
жи също тържеството, като 

връчи на всеки един от при-
състващите подарък от име-
то на Общинската админи-
страция. Инвалидите полу-
чиха поздравителни адреси 
от колектива на Дирекция 
„Социално подпомагане” 

и от Детски танцов състав 
„Мездренче”. Младите тан-
цьори, с художествен ръко-
водител Йоанна Аспарухо-
ва, поднесоха пъстра про-
грама от танци, с която да 
поздравят събралите се.
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