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Мисъл на броя:

Пол Питърсън

„Огледалата отразяват това, което застане пред тях - 
хубостта, пошлостта, безразличието... Всичко това оба-
че е безсмислено, щом отражението не може да се гене-
рира без светлина.”

С празнична програма на деца от детска градина 
„Слънчице“, много усмивки и благотворителен арт-ба-
зар бе проведено традиционното запалване на колед-
ните светлини на елхата при Археологически комплекс 
„Калето“ в Мездра.

С пъстра програма от коледни песни и стихчета мал-
чуганите от детска градина „Слънчице“ зарадваха съ-
бралите се над 100 души.

На най-малкия представител на детската градина се 
падна честта да запали осветлението на елхата след гру-
пово отброяване от 10 до 1.

След като светлините на елхата грейнаха в най-раз-
лични цветове, уредникът на комплекса Димитър Па-
влов покани всички да разгледат и да занесат вкъщи 
поне една от творбите в благотворителния арт-базар, 
подреден в едно от изложбените помещения на „Кале-
то“. Средствата, събрани от базара, ще бъдат дарени за 
нуждите на деца в неравностойно положение, съобщи 
още Павлов.

Снимка на броя:

Природната забележителност „Ритлите“

Грейна коледната  
елха на „Калето“

Ръководството на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД и колективът на Детско отделение изказваме своята благодарност на 
доброволците на БМЧК с. Зверино за проведения благотворителен концерт „Деца помагат на деца!“. Децата и мла-
дежите от БМЧК събраха в полза на Детско отделение сума в размер на 1551, 38 лв., с която ще бъде закупен паци-
ентен монитор за постъпващите на болнично лечение деца.

Благодарим ви от сърце, мили червенокръстци. Оценяваме високо вашия хуманен жест. Уверяваме ви, че заедно с 
вас ще продължим да помагаме на децата и възрастните в нашата Община с всичко според силите ни.

Благодарим ви за това, че сте ангажирани с изключително благородната мисия да подпомагате хората тогава, ко-
гато имат нужда от това.

Предавайте вашето човеколюбие, вашата доброта, вашето дръзновение и ентусиазъм на вашите връстници в име-
то на високите благородни цели на Българския червен кръст.

Весели Коледни празници!
Много здраве и успехи!
Щастлива и благодатна 2017 година!

Д-р Илиана Михайлова, управител на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД

Благодарност!

Скъпи колеги,  
родители, ученици,  

Нека магията на Коледната вечер влезе в дома ви и до-
несе здраве, мир и благодат! 

Нека новата година бъде по-красива, по-щастлива, из-
пълнена с незабравими моменти и добри дела!

Мили седмокласници и осмокласници, нека Колед-
ния дух да ви помогне да направите правилния избор 
за вашето образование, за да получите всичко, за кое-
то мечтаете!

Екипа на СУ „Иван Вазов“ – Мездра

С тържество в градската 
библиотека в Мездра отбе-
лязаха 45-годишнината на 
Градската художествена га-
лерия в присъствието на ху-
дожници и писатели от Об-
щината. Групата на мездрен-
ските художници включва 
17 творци. Свои произведе-
ния прочетоха присъства-
щите на вечерта поети и пи-
сатели. Председателят на 
НЧ „Просвета 1925“ Вален-
тин Вълчев връчи свидетел-
ства за дарение на читатели, 
дарили книги през измина-
ващата година на фонда на 
градската библиотека.

Уредникът на галерията 
Светла Дамяновска споде-

ли:
„В навечерието сме на 

един юбилей, който, ма-
кар и да не е кръгла годиш-
нина, е достоен за отбеляз-
ване - 45 години от основа-
ването на ГХГ - Мездра. В 
далечната зима на 1971 го-
дина в град Мездра отва-
ря врати художествена га-
лерия, основана с много ен-
тусиазъм, желание и надеж-
ди за бързо развитие. В на-
чалото много от дейности-
те са на доброволни начала, 
дори първият уредник - г-н 
Любомир Минковски из-
вестно време работи без за-
плата. „Всяко начало е труд-
но.”, казва народът. Прохож-

дането и на мездренската га-
лерия не прави изключение. 
Но сградата, която е отреде-
на за Галерия постепенно 
добива облика и същността 
на културен институт, кой-
то освен да експонира из-
куство от различни жанро-
ве, привлича и творците от 
града и общината, като сре-
дище на духовност. Посте-
пенно се оформя и Група на 
художниците от Мездрен-
ска община, обединила тво-
рците, които впоследствие 
дълги години показват рабо-
тите си в изложбените прос-
транства на Галерията. Със 
съдействието на следващия 
уредник - г-жа Венета Бал-
канска в залите на ГХГ се 
осъществяват множество 
гостуващи изложби, както 
и експозиции на местни та-
ланти. Основатели и първи 
дарители на произведения 
за сформиращия се фонд на 
ГХГ са проф. Иван Фунев, 
проф. Борис Колев, Георги 
Чайковски, Димитър Маке-
донски и др. Много актив-
ни в изложбените инициа-
тиви през годините са: Боян 
Йолов, Върбан Бояджий-
ски, Георги Тошев, Дими-
тър Хубенов, Петко Мичев, 
Любомир Минковски, Пав-

лин Коцев, Николай и Евге-
ни Кучкови и др. По стъпки-
те им напредват техните по-
млади колеги: Иван Петров, 
Иво Ангелов, Петър Трифо-
нов, Ради Стоянов, Тошко 
Иванов, Цветолюб Цоков и 
художничките: Венета Бал-
канска, Веселка Иванчева, 
Маргарита Караджилска, 
Данка Кътова, Светла Дамя-
новска, Диана Йотова, Цве-
тана Христова и др.

На 29 ноември 2016 г., 
възползвайки се от любез-
ното домакинство на ко-
легите от Регионален ис-
торически музей - Враца, 
Групата на художници-
те от Община Мездра от-
кри една изложба, която е 
резултат от 4 пленера по 
изобразително изкуство, 
проведени през последни-
те години. Това са плене-
рите „Рисуваме Калето” от 
Проекта FREE FEST „Ма-
гията на Мездра”, състо-
яли се през месец май на 
2014, 2015 и 2016 г. и пле-
нерът „Почит към Павлин 
Коцев”, проведен през ме-
сец юли 2016 г. във връзка 
с 80-годишнината от рож-
дението на известния ху-
дожник от нашата общи-
на.“

45 години  
галерия  
в Мездра
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Ръководството
на ОП „Чистота“ 

Честити настъпващата 2017 година на своя колектив  
     и на гражданите от Мездра и Общината.

Да е мирна и благодатна!
Весели Коледни празници!

Весели Празници!
Редакцията на вестник „Мездра XXI век“ пожелава  

на своите читатели, сътрудници и на жителите  на Об-
щината

Весела Коледа и честита Нова година!

Общинското ръководство  
на Съюза на ветераните  

от войните
Отправя най-искрени пожелания за здраве и дълголе-

тие към живите участници във Втората световна война. 
Прекланяме се пред вашия подвиг. 

На вас и вашите семейства желаем 
Весела Коледа и честита Нова година!

Честита Коледа!
Весела и спорна да е  

Новата 2017 година!
По случай празниците управителят на фирма „Тени-

ди“ Иван Иванов
Най-сърдечно поздравява своите работници и слу-

жители, и многобройните си клиенти!
На всички желая здраве и щастливо бъдеще!

Общината се сдоби  
с нов бус за инвалиди

На 19 декември бе доста-
вен дългоочакваният микро-
бус, с който могат да се пре-
возват и инвалиди. Машина-
та е закупена по Проект „Не-
зависим живот в Община Ме-
здра“, финансиран по Опера-
тивна програма „Развитие на 
човешките ресурси“.

В рамките на проекта бе за-
купен специализиран транс-
порт за хора с увреждания – 
микробус с 8+1 места с плат-
форма за инвалидни колички, 
с което ще се улесни достъ-
път до интегрирани услуги за 
хората с увреждания и хора-

та с невъзможност за самооб-
служване не само от град Ме-
здра, но и от околните села.

По проекта  бяха назначе-
ни 37 домашни помощници, 
лични и социални асистенти, 
които ще се грижат за 98 хора 
с увреждания и хора над 65 го-
дини, които не могат да се об-
служват сами. За изпълнени-
ето на проекта Община  Ме-
здра работи в партньорство 
със Сдружение „Нов път”, 
с. Хайредин.Продължител-
ността на проекта е 20 месе-
ца, а общата му стойност е  
499 749,20 лв.

Весела Коледа
Летопис ̀2016 г.

От 4 януари 90 човека започнаха да получават 
топла храна, от които 30 са от селата. Срещу 2 

лева всички записали се ще получават топла храна 
в общинския център „Социални услуги“. 

И през тази година продължава инициативата 
на Общината да намали с 30% такса смет на 

гражданите, които изхвърлят разделно битовите 
си отпадъци. Така не само по-лесно и качестве-
но ще се осигури събирането на отпадъците, но 
ще доведе до намаляване разходите по сметоиз-
возването.

За втори пореден път 52-годишният Иво Мар-
гински успя да извади кръста от студените води 

на Искъра на Богоявление /Йордановден/. В над-
преварата участваха петима смелчаци. Спасите-
лят бе награден със 100 лв. от църковното насто-
ятелство, а останалите – с поощрителни награди.

На 7 януари започна раздаването на първата 
партида от помощи, отпуснати от ЕС. Крайно 

нуждаещите се получиха по 5 кг. брашно, 3 кг. спа-
гети, 2 компота, 1 кг. конфитюр и 2 кг. леща

От началото на годината стартира процедурата 
по безплатно саниране на жилища и общест-

вени сгради в Мездра. Средствата, за които може 
да се кандидатства, са в размер на 7 869 628 лв. По-
ловината от тези средства са за многофамилни жи-
лищни сгради, проектирани и построени преди 26 
април 1999 г. и такива, строени по индустриален 
способ с не повече от 35 многофамилни жилища.

На 20 януари се завихри първата сватба в Ме-
здра за тази година. Младоженците Паулета и 

Мирослав Кръстеви запечатаха своята любов със 
заветното „Да“ пред повече от 50 сватбари в ри-
туалната зала на Общината, а кметът инж. Генади 
Събков специално ги поздрави и им поднесе кош-
ница с подаръци.

На заседанието си в края на януари Местният 
парламент гласува бюджета на Общината за 

2016 г. От присъстващите 20 общински съветни-
ци 16 гласуваха „За“, двама бяха „Против“ и два-
ма се въздържаха.

На 21 януари в читалнята на читалищната биб-
лиотека в Мездра млади и по-стари чества-

ха Деня на родилната помощ – Бабинден. Деца 
от ЦДГ 2, техните родители и баби си припомни-
ха вълшебството на този чуден празник. Празну-
ваха и в Акушеро-гинекологичното отделение на 
Общинската болница, където присъстваха кметът 
инж. Генади Събков и председателят на Общин-
ския съвет Яна Нинова. Завеждащият отделение-
то д-р Владимир Цеков съобщи, че от началото на 
годината до 21 януари тук са се родили 21 бебета. 

Дионисиеви празници на „Калето“ се проведо-
ха в навечерието на Трифон Зарезан. Идеята е 

на нашия съгражданин Юли Пухалски, а участие 
взеха експерименталният театър и танцовият ан-
самбъл към НЧ „Просвета-1925“. Освен богата-
та на танци и музика програма, всички гости бяха 
почерпени с греяно вино по стара древноримска 
рецепта.

За дванадесети пореден път пчеларите от дру-
жество „Нектар“ – Мездра организираха свое-

то пчеларско изложение. Поводът бе празникът на 
пчеларите, който е на 11 февруари – деня на св. Ха-
ралампий. Предложен бе богат асортимент от ака-
циев, билков, липов и манов мед, пчелен прашец, 
пчелен клей и пчелни артикули. 
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Летопис ̀2016 г.
В повечето села на Общината празнуваха Трифон За-

резан на 14 февруари. В Горна Кремена и Крапец 
пък почетоха и св. Валентин – деня на влюбените, като 
нарекоха тържествата „На любовта и виното“. Кметът 
инж. Генади Събков уважи празника на лозарите в с. 
Лик, където заряза първата лоза. 

На 19 февруари десетки родолюбиви граждани поче-
тоха 143-годишнината от обесването на Апостола 

на свободата – Васил Левски край паметника му в Ме-
здра. Ученици от СУ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Бо-
тев“ изнесоха рецитал, възхваляващ делото на Дякона 
и изпяха незабравими патриотични песни. Цветя пред 
паметника положиха общинските ръководители и мно-
го граждани.

71 безработни младежи и девойки до 29-годишна 
възраст започнаха работа в Общината от 1 март. 

Това стана възможно по схемата „Обучение и заетост 
на младите хора“, финансирана от ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси 2014-2020 г.“. По нея се осигурява ра-
бота на младите хора за 6 месеца с възможност някои от 
тях да продължат работа в ОП „Чистота“.

С издигане на националния трибагреник и под зву-
ците на „Мила родино“ бе отбелязан Националния 

празник на България – 3 март. На централния градски 
площад се стекоха десетки граждани, пред които кме-
тът на общината инж. Генади Събков изнесе пламенна 
реч, като припомни, че Освобождението не е единичен 
акт, а е плод на стотици години борба за национална сво-
бода и национална идентичност. 

По случай националния празник бе открита етног-
рафска изложба на АК „Калето“. Милка Пухалска 

запозна присъстващите с експозицията, на която са по-
казани част от чеиза на млада булка с памучен чаршаф 
с дантела, ръчно тъкана черга, отлично запазен месал 
за хляб и др.

По случай Международния ден на жените – 8 март, 
кметът на Общината инж. Генади Събков поздра-

ви служителките в Общинска администрация, центро-
вете за настаняване от семеен тип, социалните служби, 
млечна кухня, работничките и домуващите в Дом за ста-
ри хора. Всяка дама получи прекрасно опаковано цвете, 
а в приемния ден на кмета всяка жена, посетила каби-
нета му, също получи цвете с прикрепено към него по-
желание.

В Общината стартира изпълнението на нов социален 
проект „Независим живот в Община Мездра“. Фи-

нансира се изцяло от ОП „Развитие на човешките ре-
сурси 2014-2020 г.“. По него бяха назначени 37 безра-
ботни, от които 10 лични асистенти, 10 социални асис-
тенти и 17 домашни помощници. По същия проект се за-
купи и специализиран микробус за хора с увреждания. 
/повече за новата придобивка на стр.2/

Мажоретният състав от Мездра и хип-хоп форма-
цията „Keep it Real” спечелиха 8 индивидуални 

и групови отличия на Националния танцов фестивал 
„Sofia dance fest 2016”. Проявата бе организирана от 
Българската спортна танцова федерация и клуб „Супер-
форма“, а събитието се състоя в софийската зала „Три-
адица“.

Честита Коледа!
Весела Нова година!

Областният съвет – Враца и Общинският съвет в Ме-
здра на Национално движение „Русофили“ отправят по 
случай светлите празници най-сърдечни поздрави към 
всички, които носят в сърцата си непреходната обич и 
признателност към нашата освободителка – Великата 
Русия. 

Вярваме, че през настъпващата 2017 г. чувствата на 
милиони българи към нашите православни братя ще 
превъзмогнат налаганата ни отвън тъмнина! 

Да е мирна, плодоносна и щастлива!
На многая лета!

По случай Рождество Христово
И Новогодишните празници

Основна общинска организация „Надежда“ на Съ-
юза на инвалидите в България – гр. Мездра, oтправя 
най-сърдечни поздрави към своите членове.

Желаем здраве, лично и семейно щастие, по-весел 
живот и повече усмивки през Новата 2017 година. 

Нека изпълним сърцата си с оптимизъм и надежда 
да срещаме от нашите съграждани по-често сърдеч-
ност и добрина!

Весела Коледа!
Честита Нова година!

Ръководството  
на ПК „Труд“  

Мездра 

Честити празниците на колектива и на многобройните 
ни клиенти от града и Общината. 

С пожелания за още по-добро сътрудничество и ус-
пехи!

На всички – весела Коледа!
Честита 2017 г. 

Ръководството на локо-
мотивно депо – София 

 „Пътнически превози“ - 
район Мездра

Честити Новата 2017 г. на своите работници, 
техници, инженери, механици, машинисти и слу-
жители. Нека да е още по-спорна и полезна ва-
шата работа за сигурността на българските же-
лезници!

Честито Рождество!

Весела Коледа!
Честита Новата 2017 г. 

Пожелания за здраве, по-весел живот  
и щастие на целия колектив и на сериозните 
ни наши и чуждестранни партньори!

Фирма „Балкан-Искър“, Мездра

Президентът на фирма  
„Цветина“ Цветан Тодоров
Използва чудесния повод, за да отправи най-до-

бри пожелания към трудолюбивите си сътрудници. 
Много щастие, здраве и живот желая на многоброй-
ните ни клиенти. Автобусите на фирмата са винаги 
на ваше разположение. 

Да ни е честита Новата 2017 година!
Честито Рождество Христово!

На 17 декември т.г в Ме-
здра се състоя Коледен бла-
готворителен концерт в под-
крепа на бездомните живот-
ни. Организатор на проява-
та отново бе гражданското 
сдружение „В помощ на жи-
вотните в Мездра“ („Animal 
help“) с активното съдей-
ствие на Вокалните групи 
„Wings“ и “Little Wings”, 

както и хип-хоп формации-
те „Keep it Real“ с художест-
вени ръководители Тони 
Яшова и Елеонора Бутакова. 
Близо два часа на сцената в 
Денс клуб „Роял“ се вихриха 
танци и се пяха песни, а из-
пълнителите им бяха окри-
лени да помогнат за отглеж-
дането на безстопанствени-
те животни, понастоящем 

намиращи се в приемника в 
село Долна Кремена.

Точно на входа на клуба 
бе организиран и благотво-
рителен базар с коледни су-
венири, изработени от мал-
чуганите от Детска градина 
„Роза“ и от Ученическия съ-
вет при ОУ „Христо Ботев“.

След веселието стана ясно 
и финансовото измерение 

на благотворителната ини-
циатива. От пожелателната 
входна такса и продажбите 
от коледния базар бяха съ-
брани общо 1088.50 лв. Част 
от тази сума - 400 лв., ще бъ-
дат предоставени за лече-
ние на нашия съгражданин 
Радуил Александров, който 
страда от онкологично забо-
ляване. 

Благотворителен 
концерт в помощ  
на бездомните животни

ЧНГ!
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Юношите младша възраст на хандбалния клуб „Локомотив“ завоюваха 
четвърто място на финала на турнира за купата на България, който се 

проведе в Горна Оряховица. Мездренските хандбалисти се отличиха с два 
индивидуални приза – капитанът на отбора Милен Валентинов бе определен 
за най-полезен състезател, а Илиян Младенов стана играч №1 на турнира.

По случай Деня на здравния работник – 7 април, кметът на Общината инж. 
Генади Събков уважи неуморния труд на здравните работници в МБАЛ, 

Спешния център и общопрактикуващите лекари. Кметът поднесе цветя на 
всички лекари, фелдшери и медицински сестри.

Деца от мездренските детски градини бяха първите гости на Маратона на 
четенето, който стартира през април в библиотеката на градското чита-

лище. Той бе открит с новата детска книга на Вергиния Генова „Малкият зо-
граф и Дъгата“.

От 19 до 22 април в София за осма поредна година се проведе Междуна-
родният детски фестивал „Млади таланти“. Участваха над 3000 деца от 

България, Великобритания и Беларус. В раздела „Вокални групи и индиви-
дуални изпълнители“ журито присъди голямата награда на ВГ „Детски свят“ 
при ОУ „Христо Ботев“ – Мездра с ръководител Анета Петкова. Грамоти и 
медали завоюваха 4-годишната Йоана Лилова от детска градина „Слънчице“ 
и дуетът Моника Емилова и Жанита Антова.

Възпитаниците от детска градина „Мир“ се представиха достойно на фес-
тивала на руското изкуство във Враца. Нашите представители спечели-

ха една първа и три втори награди.

По случай Деня на Земята – 22 април, учениците от трети „Б“ клас на ОУ 
„Христо Ботев“ зарадваха домуващите в Дома за стари хора в Мездра с 

празнична програма. 

От 3 до 6 май в Мездра се провете третото издание на иновативното кул-
турно събитие „Free fest: Магията на Мездра“. Богатата програма беше 

изпълнена с много страст, музика, нежност и грация.

На 6 май Общината отбеляза троен празник – Гергьовден, Деня на хра-
бростта и на българската армия и Деня на Мездра. Тържествено бого-

служение в църквата „Св. Георги Победоносец“ отслужи Траянополският 
епископ Кипрян.

На 9 май мездренци почетоха 71-годишнината от победата над Хитлеро-
фашистка Германия и Деня на Европа. На тържеството присъстваха ос-

таналите живи участници във Втората световна война. Бяха поднесени вен-
ци и цветя в знак на признателност пред паметника на загиналите във вой-
ните от мездренския край.

Общинският съвет удостои със званието „Почетен гражданин на Мездра“ 
трима наши заслужили съграждани. Това бяха треньорът по гимнасти-

ка Лили Николова, журналистът Красимир Стефанов и посмъртно бившият 
кмет на Общината инж. Цветко Петков.

На 4 май стартираха 43-тите традиционни празници на културата „Ме-
здра-май“ с празника на учениците от СУ „Иван Вазов“ и завършиха на 

24 май с техния бал на централния площад „България.

На 10 май в читалнята на мездренската библиотека по инициатива на ОбС 
на БСП бе открита традиционната изложба-конкурс „Жените в изку-

ството 2016“. Участваха 10 авторки с 23 творби.

С празнично шествие и детско утро граждани и гости на нашия град от-
празнуваха Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост – 24 май. Парадът на възпитаниците на детските градини и учи-
лищата премина по Алеята на кестените и площад „България“. Приветствие 
по случай празника изнесе кметът инж. Генади Събков.

Възпоменателно тържество бе организирано от кметството на село Царевец на 28 
май в памет на двама талантливи царевчани – проф. Михаил Мичев във връзка 

със 100-годишнината от рождението му и поета Цанко /Цоло/ Христов – по повод 30 
години от смъртта му.

Летопис ̀2016 г.

Гостуване на Маестро Мартин Пантелеев  

на сцената при АК “Калето''

Бате Енчо в Мездра!
Кметът на общината награждава участниците в 

лекоатлетическа щафета за детските градини.

Традиционните лекоатлетически  

пробези “Трети март''

Keep it Real на празниците  на Искърското дефиле

Отчетни срещи на кмета на Общината  
във всички населени места

Ретроспекция

Годината
Факти
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Летопис ̀2016 г.
По традиция на 2 юни жителите и гостите на Общината почетоха памет-

та и безсмъртното дело на поета, публициста и революционера Христо 
Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

Общината бе домакин на 23-тото издание на фестивала „Празници на Ис-
кърското дефиле“, който се организира от 1989 г. насам. Тридневният 

форум, в който се включват представители на Мездра, Своге и Нови Искър, 
се организира с цел да подобри сътрудничеството между трите Общини и 
за обмяна на опит между културните дейци.

Националният рекордьор на 3000 м и 2000 м стипълчейз Митко Ценов от 
СК „Атлет“ – Мездра завоюва златен медал на 75-тото Балканско пър-

венство по лека атлетика, проведено в гр. Питещи, Румъния.

На 28 юни в Общината бе представена най-новата книга на доктора по 
вътрешни болести Славян Стоилов – „Медицината на древна Персия“. 

На представянето присъства фотографът и издател Иво Леонкиев, който е 
роден в Мездра и сега е преподавател в НАТФИЗ.

Общинският център за социални услуги и дейности организира нова ини-
циатива – Лятна академия „Патиланци“, в която бяха включени деца на 

родители, ползващи услугата „Осигуряване на безплатен обяд“. Съоргани-
затор бе фондация „Мисия“. Заниманията се провеждаха през юли.

По случай третата годишнина на Археологически комплекс „Калето“ на 
2 юли се състоя специално тържество. Концерт изнесоха женските пев-

чески групи от Брусен, Царевец, Лик и мъжката вокална група от Мездра.

Участниците в курса по астрономия в Мездра посетиха Планетариума в 
Габрово. Безплатният курс се води от капитана далечно плаване Влади-

мир Коловски. В балканския град децата посетиха и Интерактивния музей.

Танцьорите от Детски танцов състав „Мездренче“ при НЧ „Просве-
та-1925“ участваха в Международен фолклорен фестивал в Италия. 

Възпитаниците на Йоанна Аспарухова изявиха своите способности сред 
фолклорни групи от Латвия, Сърбия, Германия, Испания и Перу.

Петокласникът от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Ясен Цветанов завою-
ва две престижни награди – първа в конкурса „Вазовата България“, в 

който участваха 500 ученици от 3 държави, а в категорията „Презентации“ 
Ясен се класира на второ място в международния конкурс „Заедно в XXI 
век“ сред 170 участници от 7 държави.

На 18 юли започна поредната студентска бригада. В дейността на общин-
ското предприятие „Чистота“, а и да си изкарат известни средства за 

следването си, се записаха и работиха 41 млади хора, сред които 26 девойки. 

На 20 юли се проведе конференция на тема „Толерантност към себе си, 
толерантност към другите“ във връзка с изпълнението на програма „За-

едно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на 
територията на Община Мездра“, която се реализира в периода 2014-2016 г.  

Представителният танцов ансамбъл „Мездра“ и Детският танцов състав 
„Мездра“ към НЧ „Просвета-1925“ с художествени ръководители Ми-

рослав Аспарухов и Йоанна Аспарухова спечелиха 5 награди на Третия меж-
дународен фолклорен фестивал „Златен прах“ в град Челопеч, Софийско.

На 28 юли се проведе поредното работно заседание на Общински съвет 
– Мездра. Бяха разгледани 30 точки, между които информация за теку-

щото изпълнение на бюджета на Общината и сметките за средства от Евро-
пейския съюз на Общината за първото полугодие на тази година и беше при-
ета годишна Програма за развитие на туризма.

На 11 август в Мездра се проведе заключителна конференция на Местна-
та инициативна група. В презентацията бяха включени публичните об-

съждания на Стратегията за местното развитие, както и обучението на учас-
тниците с проекти по програмите, финансирани от фондовете на Европей-
ския съюз.

На 23 август се проведе заключителна пресконференция, свързана с про-
ект „Възстановяване на подпорни стени на територията на Община Ме-

здра“, финансиран от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Общата 
стойност на извършените ремонтни дейности възлиза на около 83 962 лева.

На 27 август в село Царевец се състоя първото издание на Националния 
фолклорен събор „Белокаменица“. Участваха 200 самодейци, разделе-

ни в три категории: солови изпълнители, дуетни и хорови формации.

През август възпитаниците на филмовата академия в Лийдс, Англия, Ан-
дрея Сана от Италия и нашият съгражданин Лъчезар Димитров засне-

ха късометражен игрален филм в селата Синьо бърдо и Лик. Очаква се пре-
миерата да бъде в Синьо бърдо. 

В края на август Общината закупи, а работници от ОП „Чистота“ монти-
раха нови пластмасови кошчета за отпадъци в Алеята на кестените. Та-

кива естетически и функционални съдове ще бъдат разположени и в алеята 
на бул. „Александър Стамболийски“ и по други улици в града.

На 28 август се проведе работно заседание на Местния парламент с 20 
точки за разглеждане, най важните от които бяха: Актуализация на бю-

джета на Общината за 2016 г.; допълване Програмата за капиталови разхо-
ди и др.

в снимки!

Турнир по футбол  
на малки вратички

Free fest “Maгията на Мездра‘'

Училищен турнир  по лека атлетика

Честване на Съединението на България

Кметът на Общината обядва с деца на родители, 
използващи услигите на Социалния патронаж

“Бъз и лимон‘' на сцената за празника  
“С Вяра. Надежда и Любов за Община Мездра‘'

Факти 22 ДЕКЕМВРИ 2016 - 10 ЯНУАРИ 2017
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Отчет за изпълнението на бюджета на Общината за 
2015 г. бе представен в началото на септември от 

председателя на Общинския съвет Яна Нинова по вре-
ме на общественото обсъждане, което се състоя на 1 
септември. Общото изпълнение по приходната му част 
е в размер на 13 067 953 лв., а уточненият годишен план 
на разходите е 15 138 857 лв. при първоначален план 14 
414 793 лв. 

На 2 септември започна раздаването на втория транш 
храни от Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица от Общината. Гражданите, вклю-
чени в списъците на Агенцията за социално подпомага-
не, получиха по 14 кг. хранителни продукти.

В Брусен на 4 септември честваха храмовия празник 
на своята черква „Св. Йоан Кръстител“. Празнич-

ния ден уважиха зам.-председателят на Народното съ-
брание Явор Хайтов, зам.-областният управител Ми-
рослав Комитски и над 250 гости и жители на селото.

С нова придобивка бяха зарадвани жителите на Гор-
на Бешовица. Навръх деня на селото официално бе 

открит красив кът за отдих, изграден по проект на мест-
ното кметство и Общината и одобрен за финансиране в 
конкурса на тема „Обичам природата – и аз участвам“ в 
рамките на националната кампания „Чиста околна сре-
да – 2016“.

На 17 септември нашият град празнува светлия хрис-
тиянски празник „Вяра, Надежда и Любов“. Над 

1500 зрители изпълниха централния площад, за да се 
насладят на богата художествено-музикална програма, 
в която участваха местни танцови и вокални формации, 
както и легендарната рок-група Б.Т.Р. На малчугани и 
възрастни гостува и усмихнатият артист Бате Енчо.

На 22 септември празнувахме Деня на независи-
мостта с издигане на националния трибагреник 

и флаговете на Мездра и Европейския съюз, след кое-
то прозвуча националният химн. Кметът инж. Генади 
Събков поднесе вълнуващо приветствие пред събрало-
то се множество от хора на централния градски площад 
„България“.

И през изминалото лято продължиха археологиче-
ските разкопки на „Калето“ от д-р Сергей Торба-

тов и асистентката му Биляна Иванова. В неразкопана-
та западна част на древната крепост бяха открити мно-
го монети, оловни тежести, бронзов стилус и част от 
бронзова статуетка на бог Хермес, керамични съдове, 
между които уникален култов съд с релеф от вътреш-
ната страна.

На 28 септември се проведе тринадесетият етап на 
общинския рецитал-конкурс „Жената – майка и 

любима“, ежегодно организиран от Общинския съвет 
на БСП. Първо място спечели поетесата Рени Митева, 
а на второ и трето се наредиха Тодорка Василева и Ка-
лина Петрова.

На 2 октомври нашият съгражданин Георги Митев 
празнува своя 70-годишен юбилей. Този уважаван 

от мнозина голям човек и треньор ще остане в летописа 
с огромния си труд, който положи за развитието на лека-
та атлетика и спорта в общината. Навръх рождения му 
ден кметът инж. Генади Събков го посети в гр. Беркови-
ца, където живее сега и му връчи поздравителен адрес.

От 6 до 8 октомври в курорта „Албена“ се проведе 
XI годишна среща на местните власти в България, 

организирана от Националното сдружение на общини-
те в Република България. Нашата община бе предста-
влявана от кмета инж. Генади Събков, председателя на 
Общинския съвет Яна Нинова, секретаря на Общината 
Севдалина Джамбазка и петима общински съветници.

В началото на октомври три поколения рокаджии се 
включиха в традиционния рок купон в Мездра, кой-

то бе в ресторанта на хотел „Родина“. Участваха групи-
те Four Play Gang, ВИС „Галактика“ и най-младите – 
„Бъз и лимон“. 

На 13 октомври във фоайето на ОУ „Христо Ботев“ 
се проведе възпоменателна поетична вечер, посве-

тена на нашия съгражданин, капитана далечно плаване 
Дянко Кънчев. Представяне на третото, допълнено из-
дание на стихосбирката му „Дим на хоризонта“ направи 
неговият колега и приятел Александър Велков от Бур-
гас. Присъстваха сестрата на рано напусналия ни поет 
Вера Михайлова и по-големият му син Тодор.

Летопис ̀2016 г.

Новогодишната трапеза
Има поверие, че колкото повече радост и добро настроение има в новогодишната нощ, толкова по-щастлива и спор-

на ще бъде новата година.
И да не вярваме в поверия, всеки от нас се стреми да допринесе за празничното настроение. Посрещането на Нова-

та година по традиция е свързано с часовете, прекарани около 
празничната трапеза в очакване на дванайстия час и празнич-
ното шампанско.

Всяка година в милиони домове по целия свят се повтаря суе-
тенето в кухнята около печката и подреждането на новогодиш-
ната трапеза.

Подготовката на всеки празник е част от празника. Нека не 
пестим сили, време и желания, за да изненадаме всички с нещо 
по-различно от неделното меню.

За да идват повече пари и късмет в дома ви, блюдата трябва да 
се приготвят собственоръчно и от по-голям колектив. Най-до-
бре е, ако участва цялото семейство. Добре ще бъде, ако на праз-
ничната трапеза отсъства свинското месо. 

Фаворити на масата трябва да са ястия, приготвени на открит 
огън или грил. Може би точно сега е времето да си спомните за 
рецепта, приготвена със заек, а като гарнитура най-подходящи 
са печените картофи или сварени на пара зеленчуци или заду-

шени в зехтин зеленчуци.
Освен традиционното шампанско добре дошли са домашните вина, ракии и всичко, което е произлязло от вашата ръка.
А от безалкохолното за предпочитане са соковете, домашно приготвените сиропи и минералната вода.
Новогодишната трапеза подредете 2 часа преди да дойдат гостите, за да можете през това време да отдъхнете и да по-

мислите за себе си. Домакинята трябва да бъде красива на празника, а не да влезе от кухнята направо.
Какво да сложите на празничната маса? Покривката е бяла, сложете свещници, обвити с елхови клонки, ниски вази с 

цветя, коледни мотиви, сложете малка фигурка на петел за късмет, 2017 година е година на огнения петел. Сложете све-
жи плодове на масата, най-добри са портокали, мандарини, грейпфрут, ябълки и всички плодове с жълт или червен цвят

Подредете чиниите, вилиците, лъжиците, салфетките - те могат да внесат допълнителна красота и елемент. Извадете 
кристала и подредете чашите – чаши за щампанско, за аператив, за безалкохолно.

Предвидете панерчета за хляб, подравки и всичко останало сложете на помощна масичка.
На помощната масичка подредете най-напред салатите и студените предястия, с подходящите аперативи към тях – 

ракия, водка, уиски; топлите предястия, рибата и светлите меса – с бяло вино или розе; основното ястие, което може да 
бъде традиционната пуйка със зеле, ястие със заек или дивеч, с червено вино; задължителното за празника шампанско 
с десерта; и накрая кафето с чашка ликьор или коняк, купички с ядки и шоколади.

Наздраве и за много години!

 Поверия  
за Нова  
Година

Най-ранният документ за 
празнуване на Нова година 
е отпреди 4000 години. Той 
е от древна Месопотамия и 
сочи, че по онова време пър-
вият ден на годината – Акиту 
– е бил отбелязван във Вави-
лон с новолунието, най-близ-
ко до пролетното равноден-
ствие, а в Асирия – съответно 
до есенното.

През V век пр. Хр. гърци-
те започват да свързват нача-
лото на годината със зимното 
слънцестоене (21-24 декем-
ври)

За римляните пък новата 
година е започвала от 1 ап-
рил. Тогава встъпвали в длъж-
ност новоизбраните консу-
ли. Но през 153 г. пр. Хр. в 
Иберия(днешна Испания), 
избухва голямо въстание про-
тив римската власт. Това нала-
га консулите, които са били и 
главнокомандващи армията, 
да заемат постовете си пред-
срочно – на 1 януари. Нова-
та година започва да се отбе-
лязва на 1 януари, но самите 
тържества започвали от 17 де-
кември и траели две седмици.    

В новогодишната нощ не 
е желателно да сме с празни 
джобове и не бива да се кара-
ме с никого. Дамите трябва да 
имат нещо ново по себе си, за-
щото се смята, че това ще до-
несе късмет. На масата пък не 
трябва да има морски дарове 
като раци, омари и други, за да 
“не върви назад годината към 
старите проблеми”.

Смята се, че, който изпие 
последната глътка преди по-
лунощ, ще бъде късметлия. 
Други пък съветват да напи-

шете заветното си желание на 
хартия, да я изгорите, да раз-
пръснете пепелта над чаша 
шампанско и да го изпиете 
като символ на новото, което 
ви предстои.

Да вярваме или не на ново-
годишните поличби, избира 
всеки. Някои предпочитат да 
“разграфят” нощта предва-
рително, за да няма пропус-
ки. Но тогава и най-малката 
грешка би се възприела като 
трагедия. За други настъпва-
щият празник е въпрос на им-
провизации и на спонтанни-
те решения.

Съществуват  и други пове-
рия, но те са различни за раз-
личните държави  и народи.

Испания
В навечерието на Нова го-

дина испанците имат стран-
ната традиция да изяждат 12 
зърна грозде (или uvas), лап-
вайки по едно зърно на все-
ки удар на часовника, отбро-
яващ часовете до полунощ. 
Счита се, че този ритуал оси-
гурява добро здраве и прос-
перитет за всеки от месеци-
те  на новата година. В някои 

от по-големите градове хора-
та се събират на градския пло-
щад, ядат заедно гроздови-
те зърна, докато си предават 
един на друг бутилки с кава, 
вид леко газирано каталунско 
вино с бял или розов цвят.

Панама
Статуи или по-скоро кукли 

на известни личности, наре-
чени muñecos – с тях са свър-
зани празничните традиции 
на панамците. Известните 
личности могат да са актьо-
ри или пък политици, спорти-
сти или певци – техните кук-
ли се изгарят публично сред 
празничния огън. Този риту-
ал, който странно напомня на 
африканските вуду ритуали с 
кукли, всъщност представля-
ва старата година и се счита, 
че пречиства хората от злите 
сили, за да започнат на чисто 
новата година. Макар на пръв 
поглед  да е леко зловеща, тази 
традиция всъщност би тряб-
вало да ласкае участниците в 
нея – в една от годините, на-
пример, е изгорена фигура-
та на  първия златен олим-
пийски медалист на Панама, 

Irving Saladin.
Дания
Много датчани отбеляз-

ват Нова година със странна 
традиция – те посрещат по-
лунощ върху столове, а кога-
то настъпи моментът, скачат 
заедно от тях „в новата годи-
на“. Този скок в месец януа-
ри се счита за символ на до-
бър късмет и прогонване на 
лошите сили.

Естония
В предишните няколко де-

сетилетия хората в Естония 
са се стремели да се хранят 
седем пъти на 31 декември. С 
това те са смятали, че си оси-
гуряват изобилие през новата 
година, а всеки човек, изял се-
дем ястия, разполага със си-
лата на седем човека. Съвре-
менният прочит на тази тра-
диция е, особено в столица-
та Талин, храната в този риту-
ал да се заменяна най-често с 
алкохол.

Какъвто и начин да избе-
рете за посрещане на идва-
щата година, важното е да си 
пожелаете любов и здраве за 
себе си и любимите хора.

Традиция 22 ДЕКЕМВРИ 2016 - 10 ЯНУАРИ 2017
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Община Мездра внесе три проекта в държавен фонд 
„Земеделие“, финансирани от Програмата за раз-

витие на селските райони. Трите проектни предложе-
ния са за реконструкция на улици и тротоари в града, 
рехабилитация и реконструкция на общински път и ре-
конструкция на водопроводната мрежа в четири села и 
са на обща стойност 13 400 000 лв.

Програма за развитие на физическото възпитание, 
спорта и социалния туризъм през периода 2016-

2019 г. е разработена от Общинската администрация. 
Сред основните принципи на проектната документа-
ция са: обвързване на физическото възпитание, спор-
та и социалния туризъм със здравето на хората; целе-
съобразно разпределение на финансовите средства от 
общинския бюджет; споделяне на отговорностите на 
местната власт и спортните клубове, и др.

През октомври делегация от Община Мездра бе на 
работно посещение в Република Албания. В със-

тава й бяха кметът инж. Генади Събков, изпълнителни-
ят директор на Националната асоциация на председате-
лите на общинските съвети в Република България инж. 
Делян Дамяновски и председателят на Общинския съ-
вет Яна Нинова. Делегацията подписа Договор за съ-
трудничество с побратимените общини Булкиза и Ли-
брадж.

На 16 октомври в село Люти дол по инициатива на 
местния пенсионерски клуб „Възраждане“ се със-

тоя представяне на стихосбирката на бившия офицер от 
Българската армия Стефан Ненков. Присъстваха гости 
и от съседните села Игнатица и Рашково.

В средата на октомври бившият дипломат от карие-
рата Любомир Шопов представи пред мездренска-

та общественост най-новата си книга „Турският върпос 
и държавната сигурност“. Презентацията бе организи-
рана от местната структура на Национална асоциация 
„Сигурност“.

На 19 октомври се състоя още едно представяне на 
книга – стихосбирката „Път от светлина в безкрая“ 

от талантливата поетеса и актриса Тоня Борисова. Сти-
ховете в нея са посветени на рано отишлия си от този 
свят съпруг на авторката Александър.

Нов кът за отдих до сградата на кметството и чита-
лището бе официално открит в Горна Кремена на 

22 октомври. Придобивката е на стойност около 10 000 
лева и е финансирана в рамките на националната кам-
пания „За чиста околна среда – 2016“.

На своето редовно заседание на 27 октомври Мест-
ният парламент прие важни решения за развитие-

то на младежта, физическото възпитание, спорта и со-
циалния туризъм в Общината; за изпълнението на до-
говори за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ по Оперативна програма „Региони в растеж“; пре-
образуване на Общински детски комплекс в Център за 
подкрепа на личностното развитие и др. 

От началото на ноември Районното управление на 
полицията в Мездра е с нов началник. Това е главен 

инспектор Цветомир Драгановски. Досегашният Иво 
Нецов отива за шеф на полицията в Роман.

На 6 ноември се проведе първият тур на изборите за 
президент на България. Първи в Общината се наре-

ди кандидат-президентската двойка ген. Румен Радев и 
Илияна Йотова с 35%. Втори бяха кандидатите на „Обе-
динени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир 
Каракачанов и Явор Нотев с 19%.

Летопис ̀2016 г.Вашата кръстословица
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Прочетено в старите мездренски вестници:

„Братя и сестри,
Възлюблени мои енориаши!
Изтичат последните дни на 1990 година. Отпращаме я с дълбока благодарност 

към Бога, Господаря на времето, заради оказаната от Него към нас небесна ми-
лост и добрини. Погледът ни вече е отправен към Новата 1991 г. С нея са свързани 
надеждите ни за повече светлина и мъдрост в отрудения ни земен път. Ето защо 
ние, вярващите в Богочовека Христа, сега отправяме молитва към Бога. Просим 
от Него духовна подкрепа за предстоящите ни дела. Предлагаме смирено сърца-
та си за неговото благодатно присъствие. Молитвено призоваваме Божието бла-
гословие изобилно да се излее над родната ни земя. 

От все сърце и със свещеническа благословия топло честитя новогодишните 
празници на всички мои духовни чеда от Мездренската енория!

Бог да пази България. Да благослови народа ни, да укрепи вярата му и да му 
дари крепки сили, за да може да пребъде в тези трудни времена! Амин!

С благословие: свещеник Методи Цветански“
Вестник „Искърски страници“, бр.9, 28 декември 1990 г.

Интересно
Исторически дати:
28 декември 1971 г. – Официално е открита градската художествена галерия в Мездра. 

Решението за нейното създаване е взето на 12 юли с.г. от тогавашния Kомитет за изкуство 
и култура. На откриването присъства председателят на комитета – поетът Павел Матев. 
До края на 90-те години галерията се помещава в сградата на пресечката на ул. „Христо 
Ботев“ и „Софроний“, а след това – в Дома на железничаря.

2 януари 1885 г. – Роден в с. Типченица Йордан Кръстев, дългогодишен учител в се-
лата Лик и Типченита, както и в прогимназията в Мездра. Участник в Балканските войни 
и Първата световна война. Училищен инспектор в периода 1926-1941 г. Председател на 
читалище „Просвета“, на дружеството на бойците от фронта и на дружеството на запас-
ните офицери. Редактор на първия мездренски вестник „Искърски фаръ“

5 януари 1999 г. – С Указ №1 е създадена Врачанска област с 11 общини с центрове 
Враца, Мездра, Бяла Слатина, Кнежа, Оряхово, Козлодуй, Криводол, Мизия, Роман, Хай-
редин и Борован.

8 януари 1960 г. – В Мездра е създадено есперантско дружество „Никола Йонков Ва-
пцаров“. Негови основатели са 24 любители на този международен език. Сред най-ак-
тивните членове на дружеството са Йордан Груев /Избран за негов председател/, Иван 
Даскалов, Димитър Щърбов, Христо Петков, Анчо Анчев, Иванчо Тошков, Радка Прaв-
чанска и др. Мездренските есперантисти поддържат връзки със свои колеги от над 20 
страни по света, периодично се организират и курсове за начинаещи.

1904 г. – Открит е първият хотел в Мездра от братята Леонкиеви. Същата година започ-
ва работа и тухларната фабрика на Янко Тасев.

1923 г. – Братята Бушнакови електрифицират ЖП гарата и хотелите около нея. В Mез-
дра се открива реална гимназия.

През 1943 г. чрез Министерството на вътрешните работи Общината дава заявка 
село Мездрa да бъде обявено за град. 

Децата на Община Мездра

Велян, 6 г. и Самуил, 2 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!

На балотажа, който беше на 13 ноември убедителна победа спечели двойката Ра-
дев-Йотова, издигнати от инициативен комитет и подкрепени от „БСП – Лява 

България“.

По повод едногодишното си управление кметът на Общината инж. Генади Събков 
в пространно интервю за вестник „Мездра XXI век“ направи отчет за дейността 

на своя екип. „Свършихме много работа за една година – казва кметът, - очаква ни още 
много през следващите три...“ и допълва, че, каквото е необходимо и възможно, ще се 
постигне заедно с упорит труд, знания и умения.

От началото на ноември доброволци от SAP България подкрепиха инициативата на 
Фонд „РодITели“ и помогнаха на възрастни хора от с. Царевец в дворната работа, 

почистваха около къщите им, сякоха им дърва. А софтуерната къща e-Commera „оси-
нови“ възрастните от три обезлюдени села – Горна Бешовица, Цаконица и Кален. Ком-
панията дари близо 10 000 лева за фонда “РодITели“, като средствата ще се използват 
за медицински прегледи и заплащане на трима домашни помощници.

В провелия се единадесети танцов конкурс „България танцува“ в Димитровград на-
шите три отбора от формацията за хип-хоп танци „Keep it Real“ грабнаха три прес-

тижни награди, а ръководителят им Елеонора Бутакова бе отличена с диплом за най-
оригинално сценично присъствие.

На 28 ноември при голям интерес на мездренската общественост се проведе сре-
ща-разговор с известния историк акад. Георги Марков по повод новоизлязлата му 

книга „Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914-1919 г.“. Кметът 
инж. Генади Събков връчи на популярния учен поздравителен адрес по случай 70-го-
дишния му юбилей и реплика на златния „ауреус“, намерен при разкопките на „Кале-
то“.

През ноември кметът на Общината инж. Генади Събков направи обиколка на със-
тавните села, като започна с Брусен, Царевец, Старо село, Боденец, Върбешница 

и Крапец, и направи отчет пред хората за едногодишната си управленческа дейност. 

Под мотото „Еднакви в многообразието“ учениците от началния курс на обучение 
в СУ „Иван Вазов“ се сдобиха с нови униформи. Учителите им също ще носят та-

кива. Предстоящо е изработването на униформи и за учениците в прогимназиален и 
гимназиален курс.

На 3 декември в ресторанта на хотел „Родина“ хората с увреждания от града и Об-
щината отбелязаха Международния ден на хората с увреждания. Те бяха поздра-

вени от дирекция „Социално подпомагане“ и от кмета инж. Генади Събков, а децата от 
Детски танцов състав „Мездренче“ им поднесоха пъстра танцова програма.

Също в началото на декември в областния център се проведе форум под наслов 
„Професионалното образование – ключов фактор за развитие на Област Враца“. 

Кметът на нашата Община инж. Генади Събков постави особено важния въпрос за 
държавното управление в професионалното образование на подрастващите.

През декември на АК „Калето“ бе издигнат нов национален трибагреник. Той е с 
внушителни размери – дъжлина 7,5 метра и ширина 4,5 метра и е ушит от специа-

лен плат, наподобяващ структурата и здравината на коприната.

На 7 декември на площад „България“ тържествено бяха запалени светлините на ко-
ледната елха. След празничната програма Дядо Коледа и Снежанка раздадоха куп 

лакомства на децата.

На 8 декември в Мездра се проведе конференция за стартиране дейностите по про-
екта „Многообразие без граници за децата в Община Мездра“. Начинанието се 

реализира от детските заведения в Общината по Оперативна програма „Наука и обра-
зование за интелектуален растеж“. Дейностите се извършват в периода 27 юли 2016 
г. – 27 юли 2018 г., като безвъзмездното финансово подпомагане е в размер на 267 250, 
20 лв. 

Ученици от Клуба на Българския младежки червен кръст при СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ в Зверино събраха значителна парична сума от дарения и продажба на би-

лети от благотворителния концерт „Деца помагат на деца!“. Средствата ще бъдат из-
разходвани за закупуване на нова медицинска апаратура за Детското отделение в Об-
щинската болница.

Летопис ̀2016 г.
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