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Мисъл  
на броя:
“На най-важните 

житейски 
кръстопътища няма 

никакви пътни 
знаци.” 

•Чарлз Чаплин•

http://mezdra.bg

Министерството на 
труда и социалната 

политика утвърди пред-
ложенията на областните 
и общински администра-
ции по Националната про-
грама за насърчаване на 
заетостта „Клио“.Община 
Мездра получи потвърж-
дение за 2 работни места. 
Те ще бъдат използвани 
от Общината за назнача-
ване на двама души, кои-
то ще се грижат за обла-
городяването и поддръж-
ката на Археологически 
комплекс „Калето“, на мо-
ста над река Искър и под-
леза, водещ към компле-
кса. XXI

Назначават 
безработни 

за поддръжка 
на  „Калето”

СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА

Община Мездра има в 
лицето на Мария Цо-

лова един усърден фотоиз-
следовател на природата и 
хората, с които е благосло-
вена тази територия. През 
последното десетилетие 
авторката редовно участва 
в ежегодните общи излож-
би „Жените в изкуството”, 
направи и няколко самос-
тоятелни експозиции, най-
открояващите се сред кои-
то са следните: „Изложба 
на художествена фотогра-
фия” – май 2007 г., „Пей-
зажи” – май 2008 г., „Ав-
торска фотоизложба” – 
септември 2009 г., „Зима 
в обектива” през февруа-
ри 2010 г. и „Децата на Ме-
здра” – май 2010 г., „Сезо-
ни” – май 2011 г.,  „Есен” – 
ноември 2011 г. и др.

В началото на месец март 
2016 г. отново имаме въз-
можност да се насладим 
на изложба, която макар че 
съдържа само 13 фотоса е 
побрала в себе си красота-
та на цели три сезона – ля-
тото, есента и зимата. Смя-
там, че авторката нарочно 

е пропуснала пролетта, за-
щото тя е навсякъде око-
ло нас – в рано цъфнали-
те дървета, в синьото небе 
и в песента на птиците, в 
грейналите лица на хората 
по улиците... Пролетта на 
2016 г. е сезонът, който тя 
тепърва ще снима.

Експозицията започва с 
триптих, който пресъзда-
ва микросвета на растени-
ята и насекомите. 
Летният сезон е отразен и 
в морския диптих „Изгрев-
залез”. Кръговрата на деня, 
вечният танц на морски-
те вълни и неповторимите 
цветове на небето са май-
сторски уловени и запеча-
тани в тези снимки.

Следващата серия от че-
тири фотографии ни по-
корява с топлите цветове 
и дивата хубост на есен-
ния Балкан. Мария Цоло-
ва обича да обикаля зем-
лищата на села от Община 
Мездра и да документира 
с фотоапарата си хиляди-
те лица на природата. И го 
прави, защото знае, че рас-
тителността, цветовете и 
формите се изменят с всяка 

минута. Точна за това въз-
можностите на фотогра-
фията да съхрани красота-
та на мига са безценни.

Зимният цикъл също се 
състои от четири творби 
– снежната красота, пищ-
на, но строга на умиротво-
рената природа е еднакво 
впечатляваща и при цвет-
ните и при черно-белите 
снимки. Но класическа-

та черно-бяла фотография 
издига кадрите до висота-
та на графично произведе-
ние.

От изумруденозеленото 
на ранното лято до белота-
та, преобладаваща в зим-
ните кадри Мария Цоло-
ва разгръща пред нас въл-
шебството на сезоните и 
ни кара да забележим кра-
сотата, покрай която забър-

зано отминаваме все-
ки ден. Но сега можем 
да поспрем пред стена-
та със снимки и да пре-
живеем отново онези от-
минали мигове. Излож-
бата беше открита на 10 
март и може да бъде раз-
гледана до 8 април 2016 
г. в Читалнята на Библи-
отеката на НЧ ”Просве-
та-1925-Мездра”.

В знак на призна-
телност към под-
вига на героите, 

загинали за Освобожде-
нието на България, кме-
тът на Община Мездра 
инж. Генади Съвков, 
служители от Общинска 
администрация, общин-
ски съветници, общест-
вени дейци и граждани 
се събраха пред сградата 
на общината, където ри-
туално бе издигнат бъл-
гарския трибагреник.

В пламенна реч кме-
тът припомни, че Осво-
бождението не е едини-
чен акт, а е дело на сто-
тици години борба за на-
ционална свобода и бъл-
гарска идентичност. 

Тържествата по слу-
чай 138 години от Ос-
вобождението на Бълга-
рия продължиха с праз-
нична програма на пло-
щад „България”, коя-
то започна с рецитал на 
ученици от ОУ „Хрис-
то Ботев“, изпълнен със 

стихове, посветени на сво-
бодата на България. Тър-
жествената програма про-
дължи с танци от предста-
вителния ансамбъл към 
НЧ „Просвета-1925 –Ме-
здра“

 На 3-ти март през 1878 
година в градчето Сан 
Стефано, предградие на 
Истанбул, е подписан ми-
рен договор между Ру-
ската и Османската импе-
рии. С него се слага край 
на войната между двете 
страни от 1877-1878г. и 
се създава отново българ-
ската държава след бли-
зо 500-годишно османско 
владичество. Със Сан-
стефанския мирен дого-
вор България, с население 
около 4 800 000 души, въз-
кръсва отново на картата 
на Европа. Санстефанска 
България, с малки изклю-
чения, припокрива карта-
та на Екзархията от 1870 
година, с която султанът 
легитимира православна-
та духовност на българ-

Читалищен конкурс “Георги Тодоров”
Регламент: Право на участие имат всички жители на 
Община Мездра, навършили 18 години. Конкурсът е 
анонимен - творбите се подават неподписани, при-
дружени със запечатано пликче, съдържащо лични-
те данни на автора (трите имена, адрес, телефон и e-
mail). Неанонимни текстове няма да бъдат разглеж-
дани.
Раздели:
1. Поезия - приема се до 1 (едно) непубликувано сти-
хотворение;
2. Художествена проза - приема се до 1 (един) непу-
бликуван 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 ад-
реса 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 по-
лучават грамота за участие в конкурса.

71 безработни младежи 
до 29-годишна възраст за-
почнаха работа към Об-
щина Мездра от 1 март. 
Това е възможно по схема-
та „Обучение и заетост на 
младите хора“, финанси-
рана от Оперативна про-
грама „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014-
2020. По нея се осигурява 
работа на... Продължава 
на стр. 4

71 безработни  
започват работа
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Самостоятелна изложба-
фотография на Мария Цолова

Почетохме таланта 
на Петко Мичев
Съвместна изложба-

скулптура „90 години 
от рождението на Петко 
Мичев” беше открита на 
25.02.2016 г. от ХГ ”Иван 
Фунев”- Враца и ГХГ -  
Мездра. Експозицията от 
кръгли скулптури, маски и 
пана на известният ваятел 
на дървото от Старо село е 
подредена в Малката зала 
на партера в Регионалния 
исторически музей във 
Враца. От общо 31 рабо-
ти, изложени пред погледа 
на посетителите, 7 са пре-
доставени от мездренска-
та галерия. Това са твор-
бите „Майчинство”, „Мо-
миче с ябълки”, „Настро-
ение”, „Очакване”, „Про-
лет”, Пиета” и „Утро”. Из-
ложбата може да бъде ви-
дяна до 25.03.2016 г.

Община Мездра обявява I-ви Регионален симпозиум 
по интериорна дървопластика по случай 90 години от 
рождението на скулптора Петко Мичев.

   Конкурсен етап - кандидатстване на желаещите да 
вземат участие в симпозиума по интериорна дърво-
пластика творци, с до 3 рисувани проекта и умале-
ни макети на стенните пана, които смятат да изра-
ботят. Всеки кандидатстващ представя и творческа 
автобиография. Материалите и документите се при-
емат на адрес: гр. Мездра - 3100, ул.”Хр. Ботев” 27, 
община Мездра, ет.2, стая 215.
   Минималната площ на готовото пано трябва да е 
1 кв. м.
   Тема: “Щастливо детство”;
   Материал: дърво по избор на автора;
   Техника: по избор на автора;
   Краен срок за приемане на проектите -  31 март 
2016 г.;
След журиране ще бъдат излъчени авторите на 3-те 
най-добри проекта, които ще бъдат поканени да ги 
реализират в материал. Срок за изработване - до 
15 май 2016 г.
   Готовите пана, отговарящи на предварителния про-
ект и зададените размери ще бъдат заплатени по 1 
500 лв. всяко.
   Творбите остават собственост на Община Мездра.
   Конференция - 16 юни 2016 г.

Даровитите ни съграждани

Тържествено отбелязахме 
Националния празник на България
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Етнографска изложба 
беше открита на Архе-

ологически комплекс „Ка-
лето“ в Мездра. Усещане-
то за българщнина в млади 
и стари витаеше при откри-
ването ѝ. То се усети и в ду-
мите на кмета на общината 
инж. Генади Събков, който 
припомни на присъстващи-
те, че това място е със 70-ве-
ковна история.

„70 века е имало живот на 
този хълм. От тях 13 века са 
били символ на българщи-
ната. Последните три годи-
ни са особено активни по 
отношение на културния 
живот на нашия град и об-
щина. Искам специално да 
благодаря на екипа на ком-
плекса, на всички спомо-
ществуватели, които пома-
гат този комплекс да се раз-
вива толкова интензивно“- 
заяви градоначалника.

Секретарят на градското 

читалище Валентина Це-
кова - съорганизатор на из-
ложбата, заяви, че история-
та трябва да се предаде на 
идните поколения:

„На тази крепост, на това 
Кале, което разказва исто-
рия, това място, трябваше 
да го изпълним с живот, с 
част от културата на наши-
те предци. Може би ние сме 
последните поколения, кои-
то пазят този спомен за тази 
култура на нашите баби и 
дядовци“

Краеведът Милка Пухал-
ска запозна присъстващите 
с експозицията, като показа 
част от чеиза на млада бул-
ка с памучен чаршаф с дан-
тела, както и ръчно тъкана 
черга. Голям интерес събу-
ди отлично запазен месал, 
на който се е месил хлябът 
на всяко домакинство. Пу-
халска добави съшо, че ня-
кога жените са месели по 10 

Изложба:  Символите на българщината показват на „Калето”

Баба Марта при нас
Баба Марта закичи с мар-

теница и китка здравец 
всеки, който посети сгра-
дата на Общинска админи-
страция – Мездра. Въпре-
ки ранния час, мездренчани  
получиха своите пожелания 
за здраве и късмет, а  малчу-
ганите от ОДЗ 1 – „Мир“ поз-
дравиха със стихчета, песни 
и хора  кмета на община Ме-
здра - инж. Генади Събков 
и служителите в Общинска 
администрация. 

Кметът на Общината пох-
вали всички деца, техни-
те ръководители и прияте-
ли за чудесната атмосфера и 
им пожела да бъдат чисти и 

здрави, точно както повеля-
ва символиката на червено-
белите кончета на ръцете ни. 

Празникът завършиха де-
цата от младежката органи-
зация на БЧК в село Звери-
но . Младежите грижливо 
бяха изработили мартени-
ца, от която трябва да се от-
пие за здраве, кошница пъл-
на с интересни подаръци на 
пролетна тематика. Специ-
ално послание, изпълнено с 
усмивки и добри пожелания 
към господин Събков вече 
краси кметския кабинет. 

В ролята на Баба Марта се 
превъплати Цецка Танова от 
местния Дом за стари хора. 

Нейните наричания и марте-
нички ръчно производство 
грейнаха на всяка ръка днес. 
Баба Марта, рече и отсече:

„С идването на първи 
Март идва и пролетта, а про-
летта е здраве, слънце и лю-
бов! Бъдете бели и червени, 
здрави и засмени !

Честванията по случай 
Баба Марта не подминаха и 
селата в общината, като най-
явни се оказаха младежи-
те от БМЧК - Зверино, кои-
то обиколиха тяхното село, 
както и Игнатица и Оселна, 
за да закичат всеки, когото 
срещнат с изработени лично 
от тях мартеници.

Хонорари не се изплащат;
Всеки автор е отговорен за материалите си;

или 15 хляба, след това са ги 
загъвали или в памучен, или 
в ленен месал, за да се запа-

зи хлябът мек дълго време.
Експозицията е постоян-

на и може да се разгледа все-

ки ден, допълни уредни-
кът на комплекса Дими-
тър Павлов. XXI

Съобщения
Изготвен е Предварителен проект на Общ устрой-

ствен план на община Мездра и Екологична оценка към 
него.

Общият устройствен план и докладът за Екологич-
ната оценка към него, са на разположение на интересу-
ващите се в сградата на Общинска администрация Ме-
здра:  гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, ст. №105, 106 
всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа, както и на ин-
тернет адрес: www.mezdra.bg

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депо-
зират в сградата на Община Мездра, Център за инфор-
мация и услуги на гражданите, на факс 0910 92523 или 
на електронна поща: mezdra@mail.bg.

Лице за връзка по провеждане на консултации: арх. 
Анета Киркова Гергова – главен архитект на община Ме-
здра, тел. 0910 92116, в.111

Краен срок за провеждане на консултациите и из-
разяване на становище по ОУП и ЕО е 17.00 часа на 
17.03.2016 г. 

Проектът на ОУП подлежи на задължително общест-
вено 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.

О Б Я В Л Е Н И Е
 Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съ-

общава, че с Решение №75/25.02.2016 год. на Общински 
съвет - Мездра е разрешено изработването на Подробен 
устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за 
ПИ №000346, местност „Буков дол” в землището на с. 
Върбешница за изграждане на рибарник.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето реше-
ние не подлежи на оспорване.          

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съ-

общава, че с Решение №76/25.02.2016 год. на Общински 
съвет - Мездра е разрешено изработването на Подробен 
устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за 
ПИ №034042, местност „Кошарен” в землището на с. 
Зверино за изграждане на базова станция.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето реше-
ние не подлежи на оспорване.                                              

За рождения си ден почерпиха: 
Валентина Христова - фарма-
цевт - 3 март.
Георги Гергов - гл. експерт “Еко-
логия и ОС” в Общината - 5 март.
Цеца Костова - директор “Фи-
нанси и общински приходи” в Об-
щината - 6 март.
Стефан Александров - спор-
тист-ветеран - 10 март.
Анета Гергова - гл. архитект на 
Общината - 11 март.
Тошко Стоянов - гл. експерт 
“Образование” в Общината - 11 
март.
Димитър Тронков - кметски 
наместник на с. Дърманци - 12 
март.

В следващите дни рожденици са: 
Пенка Данова - пенсионер, бивш 
директор на СОУ "Ив. Вазов" - 18 
март.
Румяна Дамянова - директор 
"Обща администрация" в Общи-
ната - 22 март.
Инж. Тодор Беломорски - биз-
несмен - 24 март.
Ваня Сиракова - ст. експерт в 
Общината - 25 март.

Историческа 
справка 
за вестника
Нашият сътрудник, крае-

ведът Петър Кръстев, кой-
то навръх своите 85 години 
продължава да пише и из-
дава книги (скоро ще излезе 
от печат най-новата му кни-
га - "Каленските дълголетни-
ци", преглеждайки теченията 
на мездренските вестници, е 
изготвил интересна справка.

Изследванията му показ-
ват, че първият местен вест-
ник "Искърски фарь" започ-
ва да излиза през 1929 г. - 
до 1944 г. Негов редактор е 
Йордан Кръстев. От 1960 г. до 
1965 г. редактор на преиме-
нувания вестник "Искърска 
комуна" е Ангел Рангелов. 
От 1965 г. до 1968 г. Редак-
тор е Анчо Анчев. От 1968 г. 
До 1988 г. Редактори са Иван 
Христов и Красимир Стефа-
нов. След 1990 г. до 1998 вест-
никът носи името "Искърски 
страници" и в редакцията му 
работят Теменужка Йоцова, 
Ива Кръстева и Илиана Мин-
ковска.

От 2002г. до 2010 г. Общин-
ският вестник "Мездра XXI 
век" е с редактор Кирил Ра-
довенски и нещатен сътруд-
ник Пенко Ценов.

От 2010г. до 2015 г. Редак-
тор е Мирослав Гетов. 

И така до наши дни, кога-
то от 1 януари 2016 г. вест-
никът се ръководи от Павел 
Петров.  
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Рекорден брой участници 
на шосейните пробези

Мароканец грабна златното отличие при мъжете, олимпийска надежда би при жените

Над 240 лекоатлети 
от 15 клуба мери-
ха сили в 14-те Ре-

публикански шосейни над-
бягвания „3 март“ в Ме-
здра, станали привлекател-
ни за елитните бегачи на 
България в последните го-
дини. Въпреки,че звездите 
на мездренската и нацио-
налната лека атлетика Ми-
лица Мирчева, Митко Це-
нов и техния треньор Йоло 
Николов отсъстваха, защо-
то се подготвят за Олим-
пийските игри в Рио Де Жа-
нейро, домакините показа-
ха, че школата им продъл-
жава да ражда бъдещи по-
бедители. При момичета-
та I-II клас триумфира Ме-
лани Венциславова от СК 
„Атлет“ /Мездра/, следва-
на от Преслава Миткова от 
СК „Мизия“. При момчета-

та в същата възраст първи 
стана Кристиян Зафиров от 
ОУ „Христо Ботев“ от Ме-
здра, а след него останаха 
мизийците Кевин Стойков 
и Свилен Гечев. В бягане-
то за III-IV клас отново пър-
ва и втора станаха Ива Ми-
това и Гергана Йорданова 
от мездренския клуб „Ат-
лет“. Теодора Вътова от АК 
„Враца“ спечели златото 
при момичетата V-VI клас, 
а втора и трета се нареди-
ха Силвия Йолова и Мария 
Панталеева от „Атлет“. На-
деждата Рая Лалова от „Ат-
лет“ спечели златото в кро-
са за VII-VIII клас, а след 
нея остана Ваня Любоми-
рова от СК „Вирен“, отно-
во от Мездра, а Иван Драга-
новски от „Атлет“ пък спе-
чели сребро при момчетата 
от същата възрастова гру-

па. При девойките младша 
възраст другата мездрен-
ска надежда  Дева-Мария 
Драгиева заслужи титлата. 
Ива Костадинова и Теодо-
ра Тодорова от „Вирен“ са 

втора и трета при девойки-
те старша възраст, а Алек-
сандър Колов от „Атлет“ 
е бронзов медалист при 
юношите. При жените №1 
стана националката Сил-

вия Дънекова, при мъ-
жете спечели марокане-
цът Ахмед Насер, който 
се състезава за италиан-
ски клуб, но иначе е вра-
чански зет.

Кметът изненада дамите  
по случай техния празник

“Скала” Зверино загуби 
на собствен терен от “Ча-
вдар” Бяла Слатина с 1:2 в 
оспорван двубой в първия 
пролетен кръг на Област-
ната футболна група. Гос-
тите си осигуриха победата 
с 2 гола, отбелязани от бив-
шия играч на “Ботев” Вра-
ца  Стоян Стоянов. За до-
макините точен бе капита-
нът Христо Христов. Гос-
тите доиграха мача, въпре-
ки че доиграха срещата с 10 
души, след като главният 
рефер Росен Гановски от-
страни Валентин Андреев 
заради втори жълт картон.

В друг двубой лидерът 
“Околчица” Моравица 
успя в тежък мач да побе-
ди като гост отбора на “Ма-
настирище” с 3:1. Милен 
Бельов през първото полу-
време осигури преднина с 
2 попадения. В началото на 
второто полувреме Петър 
Иванов направи резулта-

Футбол: С победа и загуба 
стартираха нашите отбори

та класически, разписвай-
ки се във врата на „Мана-
стирище“ от дузпа. Други-
ят бивш футболист на “Бо-
тев” Враца - Кирил Кръстев 

отбеляза почетния гол за 
домакините. „Околчица“ 
игра повече от 20 минути 
с човек по-малко след като 
Вангел Вангелов си изкара 

2 жълти картона за по-мал-
ко от 2 минути.

Третият мездренски от-
бор - “Локомотив 1929” 
най-вероятно ще спече-

ли служебно с 3:0 срещу 
“Дунав 98”, защото гос-
тите от Селановци не се 
явиха за официалния мач 
в Мездра. XXI

Кметът на Общи-
ната инж. Генади 
Събков поздра-

ви служителките в Об-
щинска администрация, 
центровете за настанява-
не от семеен тип, дами-
те в социалните служби, 
в млечната кухня, как-
то и работничките и до-
муващите в Дом за ста-
ри хора по повод Между-
народния ден на жената - 
8-ми март. 

Всяка дама получи 
прекрасно опаковано 
пролетно цвете, с кое-
то да разкраси работно-
то си място, а всяко цвете 
бе поднесено и с пожела-

ние за празника специално 
изготвено от кмета.

Служителките на цен-
тровете за настаняване не 
скриха задоволството си, 
че кметът лично им връч-
ва цвете и им пожелава ви-
наги да бъдат така лъчезар-
ни и красиви, както и досе-
га. „Такъв мил жест нико-
га не сме получавали, още 
повече поднесен лично“, 
споделиха още зарадвани-
те дами.

След обиколката стана 
ясно, че всяка дама, която 
посети градоначалника в 
приемния му ден, също ще 
получи цвете с прикрепено 
към него пожелание.

Община Мездра има 
шанс да изгради нова 

система за разделно съби-
ране, рециклиране и пов-
торно оползотворяване на 
хартиени отпадъци. Това 
стана ясно след участие-
то на общинския съветник 
инж. Георги Валентинов и 
експерта еколог в Общин-
ска администрация Гали-
на Иванова на учредител-
на среща по проекта, про-
ведена в Института за тех-
нологии при амбалажа, 
транспорта и логистика-
та (ITENE)  в град Вален-
сия, Испания. Общината 
е партньор по амбициозен 
европейски проект „Хар-
тия за рециклиране“, кой-
то стартира на 1 февруа-
ри т.г. и се реализира по но-
вата програма „Хоризонт 
2020”.  Общините Мездра 
и Дупница са единстве-
ните общини от Бълга-
рия, поканени да участват 
в този проект.

Проектът вече е одобрен 
от Европейската комисия. 
В него участват общо 19 
партньори, сред които во-
дещи фирми за рецикли-
ране на хартия в Европа, 
изследователски институ-
ти, асоциации, неправи-
телствени организации от 
Франция, Англия и Герма-
ния. Те ще си партнират с 

Общината с възможност да изгради нова 
система за разделно събиране на хартия

общини от Румъния, Полша 
и България, където се наблю-
дават ниски нива на събира-
емост на хартия или смесе-
но събиране. Проектът е със 
срок от 2 години, през кои-
то всички партньори ще об-
менят опит и ще изберат най-
добрите практики за изграж-
дане и прилагане на по-ефек-
тивна система, насочена към 
повишаване процента на съ-
брани и рециклирани от-
падъци от хартия с цел пов-
торното им оползотворява-
не. Процентът на рецикли-
ране на хартия в България 
е около 40%, докато в стра-
ни като Германия достига до 
78%. Стойността на проекта 
за всички партньори е 1 455 
000 евро, като община Ме-
здра няма никакви финансо-
ви ангажименти.

„Визитата ни във Вален-
сия бе изключително инте-
ресна и ползотворна, научи-
хме много за различните ино-
вации в сферата на рецикли-
рането на хартия, които при-
лагат останалите участни-
ци в своите държави. Испан-
ските партньори и координа-
тори на проекта от Институ-
та за технологии при амбала-
жа, транспорта и логистика-
та разполагат с модерни съ-
оръжения и лаборатории, в 
които да изследват качест-
вата на ресурса, с който ра-

ботят, в случая хартия, след 
което повторно оползотво-
ряват този ресурс. Използват 
съвременна техника посред-
ством нанотехнология при 
определена температура и 
влажност, чрез които отделят 
замърсителите и рециклиру-
емата част. Те създават опа-
ковки от рециклирана хар-
тия, които тестват за здрави-
на и качество в различни си-

мулатори. С този проект об-
щина Мездра си поставя го-
леми цели, тъй като желаем 
да се развиваме като една ев-
ропейска община, прилага-
ща най-добрите практики по 
европейски стандарт, обясни 
инж. Георги Валентинов.

Очаква се след 2 години, 
когато приключи проектът, 
общината да разполага с ана-
лиз с препоръки какъв тип съ-

оръжение може да бъде вне-
дрено в Мездра, за да може 
да се оползотворява макси-
мално целият отпадък. В об-
щината се надяват анализът 
да посочи и пътищата за фи-
нансиране на едно такова съ-
оръжение.

Мездра и Дупница ще бъ-
дат домакини на среща по 
проекта през месец април 
2016 г. XXI
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Р Е Г Л А М Е Н Т
за провеждане на  събор на читалищни фолклорни 

групи и изпълнители 
 „Де е българското”

Място:  КОМПЛЕКС „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА...”  
С. ОЧИН ДОЛ, ОБЩИНА МЕЗДРА,   ОБЛАСТ ВРАЦА      
Дата: 5 юни 2016 г.

 Съборът се организира от Община Мездра със съ-
действието на НЧ “Просвета-1925 - Мездра” и Сдруже-
ние “Искърско дефиле”. Целта на събора е да даде въз-
можност за сценична изява на читалищни изпълните-
ли,  представящи фолклорното богатство и уникалност 
на своя регион. В събора  могат да участват:

- Певчески групи и индивидуални изпълнители
- Танцови групи и индивидуални изпълнители
- Инструментални групи и индивидуални изпълни-

тели
Изпълненията на групите – до 10 мин., а на индивиду-

алните изпълнители – до 6 мин.
За всеки участник се попълва отделна заявка. Вся-

ко читалище може да участва с  до двама изпълните-
ля в жанр. Желателно е заявките да бъдат придруже-
ни с кратка анотация за изпълнителите и рекламни ма-
териали.

Разходите за път и храна са за сметка на изпълните-
лите.

На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.
В събора могат да вземат участие (да разкрият сергии) 

майстори на художествените занаяти. Община Мездра 
си запазва правата за заснемане и звукозапис.

 Срок за подаване на заявките  - до 5 май 2016  г.  
на адрес:

            гр. Мездра  3100, обл.  Враца
            ул. “ Хр. Ботев” № 27
            Общинска администрация, стая 215
            Светла Дамяновска
            или на e-mail: s.dam@abv.bg
 До 31 май на участниците ще бъде изпратена 

програмата на събора.
 
 За контакти :
 Община Мездра
 Светла Дамяновска – Гл. експерт   „Култура, КН 

и ХГ” -   тел.  0885 983 283

Общината с нов  
социален проект
Община Мездра стар-

тира изпълнението 
на нов социален проект – 
„Независим живот в Об-
щина Мездра“. Финанси-
ра се изцяло от оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-
2020 г. По този проект ще 
бъдат назначени 37 лица – 
10 лични асистенти, 10 со-
циални асистенти и 17 до-
машни помощници. Те ще 
полагат грижи за 98 деца 
и възрастни с увреждания 
и за хора над 65-годишна 
възраст, които не могат да 
се обслужват сами. Право 
на работа ще имат безра-
ботни лица на територия-
та на Община Мездра, кои-

71 безработни младежи 
до 29-годишна възраст за-
почнаха работа към Общи-
на Мездра от 1 март. Това е 
възможно по схемата „Обу-
чение и заетост на младите 
хора“, финансирана от Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ 
2014-2020. По нея се осигу-
рява работа на младите хора 
за срок от 6 месеца, с тенден-
цията някои от тях да про-
дължат работата си към ОП 
„Чистота“.

Младежите ще се зани-
мават с озеленяването, под-
дръжката на пътната мре-
жа и благоустройството на 
градската част, като труда 

то нямат регистрирани пси-
хически и физически забо-
лявания. 

В проекта е заложено и из-
граждането на център за по-
часово предоставяне на ус-
луги за социално включване 
в общността или в домашна 
среда. За дейностите на този 
център ще се назначат ко-
ординатор, социален работ-
ник и медицинска сестра. В 
центъра, хората с уврежда-
ния ще могат да ползват со-
циални, административни и 
медицински услуги, ще имат 
възможност за социализа-
ция, достъп до актуална ин-
формация и Интернет, а по 
домовете ще се използват ус-
лугите домашен помощник, 

социален асистент и личен 
асистент.

По проект „Независим 
живот в Община Мездра“ 
ще бъде закупен и специа-
лизиран микробус за хора 
с увреждания. Капаците-
тът му ще бъде 8 места и 
ще бъде оборудван с плат-
форма за инвалидна ко-
личка. По този начин ще 
се улесни достъпа до ус-
луги за хората с увреж-
дания и за хората, които 
не могат да се обслужват 
сами от Мездра и околни-
те села. 

Проектът е на обща 
стойност 500 000 лв., а не-
говата продължителност е 
20 месеца. XXI

71 безработни  
започват работа

им ще бъде разпределен в 
4 работни позиции – озеле-
нител, работник поддръжка, 
работник поддръжа на път-
ната мрежа и портиер/пазач. 
20-ина от младежите ще бъ-
дат в редиците на ОП „Чис-
тота“ в Мездра, а останали-
те ще бъдат разпределени из 
кметствата в общината. 

Изискванията към мла-
дежите, които започнаха да 
работят към Община Ме-
здра бяха да са регистрира-
ни в бюрото по труда, да не 
са навършили 30 години, да 
не работят, както и да не по-
сещават учебни занятия, не-
зависимо от формата на обу-
чение.

Какво е трети март?
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Обикновено не смя-
таме празниците за 
нещо повече от ня-

колко часа, в които реал-
но не сме на работа, с кое-
то идва възможността да 
поработим в нас, да речем. 
Трети март, обаче, за мен 
не е е такъв празник.За мен 
това е празник на свобода-
та и суверенитетът на една 
от най-старите обособени 
държави в Европа. Преди 
нас като държави са само 
Рим и Атина, нали?

Ако днес смело можем 
да заявим и покажем наша-
та свобода, то това е само и 
единствено защото поколе-
ния именити и будни бълга-
ри са дали живота си, сър-

цето си и безкористно са се 
били за името на Майка Бъл-
гария. Представете си какъв 
би бил нашия живот днес без 
Раковски и Караджата, без Бо-
тев и Левски, без онези буди-
тели и възрожденци, които 
със собствен труд и средства 
изградиха облика, а и наро-
допсихологията на съвремен-
на България.

В този ден всеки един от 
нас, българите, застава горд от 
завета на нашите деди. Нека 
помним и никога да не забра-
вяме славните опълченци на 
Шипка, славните герои на 
Априлското въстание, да не 
забравяме и онази дързост и 
ловкост, с която ние, обикно-
вените хора, получихме на-
шето Съединение и Незави-

симост. Днес се покланяме 
пред делото на всички знай-
ни и незнайни герои и жерт-
ви, които българският народ 
е дал в жестоката битка за на-
ционална независимост.

Не мога да пропусна и да не 
отдам своята признателност 
и почит към хилядите руски 
войни, които самоотвержено 
са се сражавали редом с на-
шите най-смели лъвове, както 
и доброволците от много дру-
ги народи - румънци, финлан-
дци, поляци, украинци, сър-
би, черногорци, естонци, ли-
товци, латвийци и други вой-
ни, загинали в освободител-
ната за българите Руско-тур-
ска война от 1877-1878 г. Горд 
съм, че съм българин и че 
празнувам този празник.

ИВАНКА НАЧЕВА

Въпрос, на който 
трудно се намира 

отговор, нали? По за-
кон те са територия за 
движение на пешехо-
дци. „Да, ама не!“, как-
то казваше покойния 
Петко Бочаров. Огле-
дайте се и ще разбере-
те, че е така!

По която и улица да 
минете в красивия ни 
град, ще се убедуте, че 

говоря истината - кола до 
кола, камион до камион, 
ремаркета, та дори и трак-
тори...

Да не говорим, че през 
пролетта и лятото много 
от тротоарите, които нямат 
плочич се превръщат в зе-
ленчукови градини - то не 
са картофи, домати, чушки 
и какво ли още не...

При това положение 
къде да се движим ние, пе-
шеходците? По пътното 

платно, разбира се! И то-
гава - с основание си на-
вличам гнева и псувните 
на шофьорите. Затова пи-
там: Къде да се движим? 
По платното  не става - 
пречим. По оградите все 
още не можем, да летим 
също!

Апелът ми към всич-
ки шофьори е да не спи-
рат на тротоарите, които 
и без това все по-малко 
хора използват.

Чии са тротоарите?
Читателска 

поща
Скъпи съграждани,
С цел да бъдем все по-близо до Вас 
и Вашите проблеми, радости, идеи и 
предложения, възраждаме една пре-
красна рубрика - читателската поща. 
Вярваме, че общественото мнение е 
най-ценния коректив и оценка за ра-
ботата, която вършим. Вярваме, че 
хората на Община Мездра са най-ва-
жни, а това ни дава повод за неизмен-
на гордост.
Нашата мисия е да бъдем възможно 
най-близо до хората, да им помага-
ме да се развиват и да правят всичко 
това, което е вътре в тях.

Ще се радваме да получим Вашите 
въпроси, на които неизменно ще от-
говорим.

Можете да изпращате вашите запит-
вания на адрес: 
3100 Мездра, ул. „Христо Ботев“ 27
Вестник „Мездра XXI век“

Или на електронната ни поща:
mezdra21vek@mezdra.bg

Благодарим Ви предварително!

Сигнал
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Р Е Г Л А М Е Н Т
за провеждане на  събор на читалищни фолклорни 

групи и изпълнители 
 „Де е българското”

Място:  КОМПЛЕКС „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА...”  
С. ОЧИН ДОЛ, ОБЩИНА МЕЗДРА,   ОБЛАСТ ВРАЦА      
Дата: 5 юни 2016 г.

 Съборът се организира от Община Мездра със съ-
действието на НЧ “Просвета-1925 - Мездра” и Сдруже-
ние “Искърско дефиле”. Целта на събора е да даде въз-
можност за сценична изява на читалищни изпълните-
ли,  представящи фолклорното богатство и уникалност 
на своя регион. В събора  могат да участват:

- Певчески групи и индивидуални изпълнители
- Танцови групи и индивидуални изпълнители
- Инструментални групи и индивидуални изпълни-

тели
Изпълненията на групите – до 10 мин., а на индивиду-

алните изпълнители – до 6 мин.
За всеки участник се попълва отделна заявка. Вся-

ко читалище може да участва с  до двама изпълните-
ля в жанр. Желателно е заявките да бъдат придруже-
ни с кратка анотация за изпълнителите и рекламни ма-
териали.

Разходите за път и храна са за сметка на изпълните-
лите.

На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.
В събора могат да вземат участие (да разкрият сергии) 

майстори на художествените занаяти. Община Мездра 
си запазва правата за заснемане и звукозапис.

 Срок за подаване на заявките  - до 5 май 2016  г.  
на адрес:

            гр. Мездра  3100, обл.  Враца
            ул. “ Хр. Ботев” № 27
            Общинска администрация, стая 215
            Светла Дамяновска
            или на e-mail: s.dam@abv.bg
 До 31 май на участниците ще бъде изпратена 

програмата на събора.
 
 За контакти :
 Община Мездра
 Светла Дамяновска – Гл. експерт   „Култура, КН 

и ХГ” -   тел.  0885 983 283

Общината с нов  
социален проект
Община Мездра стар-

тира изпълнението 
на нов социален проект – 
„Независим живот в Об-
щина Мездра“. Финанси-
ра се изцяло от оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-
2020 г. По този проект ще 
бъдат назначени 37 лица – 
10 лични асистенти, 10 со-
циални асистенти и 17 до-
машни помощници. Те ще 
полагат грижи за 98 деца 
и възрастни с увреждания 
и за хора над 65-годишна 
възраст, които не могат да 
се обслужват сами. Право 
на работа ще имат безра-
ботни лица на територия-
та на Община Мездра, кои-

71 безработни младежи 
до 29-годишна възраст за-
почнаха работа към Общи-
на Мездра от 1 март. Това е 
възможно по схемата „Обу-
чение и заетост на младите 
хора“, финансирана от Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ 
2014-2020. По нея се осигу-
рява работа на младите хора 
за срок от 6 месеца, с тенден-
цията някои от тях да про-
дължат работата си към ОП 
„Чистота“.

Младежите ще се зани-
мават с озеленяването, под-
дръжката на пътната мре-
жа и благоустройството на 
градската част, като труда 

то нямат регистрирани пси-
хически и физически забо-
лявания. 

В проекта е заложено и из-
граждането на център за по-
часово предоставяне на ус-
луги за социално включване 
в общността или в домашна 
среда. За дейностите на този 
център ще се назначат ко-
ординатор, социален работ-
ник и медицинска сестра. В 
центъра, хората с уврежда-
ния ще могат да ползват со-
циални, административни и 
медицински услуги, ще имат 
възможност за социализа-
ция, достъп до актуална ин-
формация и Интернет, а по 
домовете ще се използват ус-
лугите домашен помощник, 

социален асистент и личен 
асистент.

По проект „Независим 
живот в Община Мездра“ 
ще бъде закупен и специа-
лизиран микробус за хора 
с увреждания. Капаците-
тът му ще бъде 8 места и 
ще бъде оборудван с плат-
форма за инвалидна ко-
личка. По този начин ще 
се улесни достъпа до ус-
луги за хората с увреж-
дания и за хората, които 
не могат да се обслужват 
сами от Мездра и околни-
те села. 

Проектът е на обща 
стойност 500 000 лв., а не-
говата продължителност е 
20 месеца. XXI

71 безработни  
започват работа

им ще бъде разпределен в 
4 работни позиции – озеле-
нител, работник поддръжка, 
работник поддръжа на път-
ната мрежа и портиер/пазач. 
20-ина от младежите ще бъ-
дат в редиците на ОП „Чис-
тота“ в Мездра, а останали-
те ще бъдат разпределени из 
кметствата в общината. 

Изискванията към мла-
дежите, които започнаха да 
работят към Община Ме-
здра бяха да са регистрира-
ни в бюрото по труда, да не 
са навършили 30 години, да 
не работят, както и да не по-
сещават учебни занятия, не-
зависимо от формата на обу-
чение.

Какво е трети март?
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Обикновено не смя-
таме празниците за 
нещо повече от ня-

колко часа, в които реал-
но не сме на работа, с кое-
то идва възможността да 
поработим в нас, да речем. 
Трети март, обаче, за мен 
не е е такъв празник.За мен 
това е празник на свобода-
та и суверенитетът на една 
от най-старите обособени 
държави в Европа. Преди 
нас като държави са само 
Рим и Атина, нали?

Ако днес смело можем 
да заявим и покажем наша-
та свобода, то това е само и 
единствено защото поколе-
ния именити и будни бълга-
ри са дали живота си, сър-

цето си и безкористно са се 
били за името на Майка Бъл-
гария. Представете си какъв 
би бил нашия живот днес без 
Раковски и Караджата, без Бо-
тев и Левски, без онези буди-
тели и възрожденци, които 
със собствен труд и средства 
изградиха облика, а и наро-
допсихологията на съвремен-
на България.

В този ден всеки един от 
нас, българите, застава горд от 
завета на нашите деди. Нека 
помним и никога да не забра-
вяме славните опълченци на 
Шипка, славните герои на 
Априлското въстание, да не 
забравяме и онази дързост и 
ловкост, с която ние, обикно-
вените хора, получихме на-
шето Съединение и Незави-

симост. Днес се покланяме 
пред делото на всички знай-
ни и незнайни герои и жерт-
ви, които българският народ 
е дал в жестоката битка за на-
ционална независимост.

Не мога да пропусна и да не 
отдам своята признателност 
и почит към хилядите руски 
войни, които самоотвержено 
са се сражавали редом с на-
шите най-смели лъвове, както 
и доброволците от много дру-
ги народи - румънци, финлан-
дци, поляци, украинци, сър-
би, черногорци, естонци, ли-
товци, латвийци и други вой-
ни, загинали в освободител-
ната за българите Руско-тур-
ска война от 1877-1878 г. Горд 
съм, че съм българин и че 
празнувам този празник.

ИВАНКА НАЧЕВА

Въпрос, на който 
трудно се намира 

отговор, нали? По за-
кон те са територия за 
движение на пешехо-
дци. „Да, ама не!“, как-
то казваше покойния 
Петко Бочаров. Огле-
дайте се и ще разбере-
те, че е така!

По която и улица да 
минете в красивия ни 
град, ще се убедуте, че 

говоря истината - кола до 
кола, камион до камион, 
ремаркета, та дори и трак-
тори...

Да не говорим, че през 
пролетта и лятото много 
от тротоарите, които нямат 
плочич се превръщат в зе-
ленчукови градини - то не 
са картофи, домати, чушки 
и какво ли още не...

При това положение 
къде да се движим ние, пе-
шеходците? По пътното 

платно, разбира се! И то-
гава - с основание си на-
вличам гнева и псувните 
на шофьорите. Затова пи-
там: Къде да се движим? 
По платното  не става - 
пречим. По оградите все 
още не можем, да летим 
също!

Апелът ми към всич-
ки шофьори е да не спи-
рат на тротоарите, които 
и без това все по-малко 
хора използват.

Чии са тротоарите?
Читателска 

поща
Скъпи съграждани,
С цел да бъдем все по-близо до Вас 
и Вашите проблеми, радости, идеи и 
предложения, възраждаме една пре-
красна рубрика - читателската поща. 
Вярваме, че общественото мнение е 
най-ценния коректив и оценка за ра-
ботата, която вършим. Вярваме, че 
хората на Община Мездра са най-ва-
жни, а това ни дава повод за неизмен-
на гордост.
Нашата мисия е да бъдем възможно 
най-близо до хората, да им помага-
ме да се развиват и да правят всичко 
това, което е вътре в тях.

Ще се радваме да получим Вашите 
въпроси, на които неизменно ще от-
говорим.

Можете да изпращате вашите запит-
вания на адрес: 
3100 Мездра, ул. „Христо Ботев“ 27
Вестник „Мездра XXI век“

Или на електронната ни поща:
mezdra21vek@mezdra.bg

Благодарим Ви предварително!

Сигнал
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Рекорден брой участници 
на шосейните пробези

Мароканец грабна златното отличие при мъжете, олимпийска надежда би при жените

Над 240 лекоатлети 
от 15 клуба мери-
ха сили в 14-те Ре-

публикански шосейни над-
бягвания „3 март“ в Ме-
здра, станали привлекател-
ни за елитните бегачи на 
България в последните го-
дини. Въпреки,че звездите 
на мездренската и нацио-
налната лека атлетика Ми-
лица Мирчева, Митко Це-
нов и техния треньор Йоло 
Николов отсъстваха, защо-
то се подготвят за Олим-
пийските игри в Рио Де Жа-
нейро, домакините показа-
ха, че школата им продъл-
жава да ражда бъдещи по-
бедители. При момичета-
та I-II клас триумфира Ме-
лани Венциславова от СК 
„Атлет“ /Мездра/, следва-
на от Преслава Миткова от 
СК „Мизия“. При момчета-

та в същата възраст първи 
стана Кристиян Зафиров от 
ОУ „Христо Ботев“ от Ме-
здра, а след него останаха 
мизийците Кевин Стойков 
и Свилен Гечев. В бягане-
то за III-IV клас отново пър-
ва и втора станаха Ива Ми-
това и Гергана Йорданова 
от мездренския клуб „Ат-
лет“. Теодора Вътова от АК 
„Враца“ спечели златото 
при момичетата V-VI клас, 
а втора и трета се нареди-
ха Силвия Йолова и Мария 
Панталеева от „Атлет“. На-
деждата Рая Лалова от „Ат-
лет“ спечели златото в кро-
са за VII-VIII клас, а след 
нея остана Ваня Любоми-
рова от СК „Вирен“, отно-
во от Мездра, а Иван Драга-
новски от „Атлет“ пък спе-
чели сребро при момчетата 
от същата възрастова гру-

па. При девойките младша 
възраст другата мездрен-
ска надежда  Дева-Мария 
Драгиева заслужи титлата. 
Ива Костадинова и Теодо-
ра Тодорова от „Вирен“ са 

втора и трета при девойки-
те старша възраст, а Алек-
сандър Колов от „Атлет“ 
е бронзов медалист при 
юношите. При жените №1 
стана националката Сил-

вия Дънекова, при мъ-
жете спечели марокане-
цът Ахмед Насер, който 
се състезава за италиан-
ски клуб, но иначе е вра-
чански зет.

Кметът изненада дамите  
по случай техния празник

“Скала” Зверино загуби 
на собствен терен от “Ча-
вдар” Бяла Слатина с 1:2 в 
оспорван двубой в първия 
пролетен кръг на Област-
ната футболна група. Гос-
тите си осигуриха победата 
с 2 гола, отбелязани от бив-
шия играч на “Ботев” Вра-
ца  Стоян Стоянов. За до-
макините точен бе капита-
нът Христо Христов. Гос-
тите доиграха мача, въпре-
ки че доиграха срещата с 10 
души, след като главният 
рефер Росен Гановски от-
страни Валентин Андреев 
заради втори жълт картон.

В друг двубой лидерът 
“Околчица” Моравица 
успя в тежък мач да побе-
ди като гост отбора на “Ма-
настирище” с 3:1. Милен 
Бельов през първото полу-
време осигури преднина с 
2 попадения. В началото на 
второто полувреме Петър 
Иванов направи резулта-

Футбол: С победа и загуба 
стартираха нашите отбори

та класически, разписвай-
ки се във врата на „Мана-
стирище“ от дузпа. Други-
ят бивш футболист на “Бо-
тев” Враца - Кирил Кръстев 

отбеляза почетния гол за 
домакините. „Околчица“ 
игра повече от 20 минути 
с човек по-малко след като 
Вангел Вангелов си изкара 

2 жълти картона за по-мал-
ко от 2 минути.

Третият мездренски от-
бор - “Локомотив 1929” 
най-вероятно ще спече-

ли служебно с 3:0 срещу 
“Дунав 98”, защото гос-
тите от Селановци не се 
явиха за официалния мач 
в Мездра. XXI

Кметът на Общи-
ната инж. Генади 
Събков поздра-

ви служителките в Об-
щинска администрация, 
центровете за настанява-
не от семеен тип, дами-
те в социалните служби, 
в млечната кухня, как-
то и работничките и до-
муващите в Дом за ста-
ри хора по повод Между-
народния ден на жената - 
8-ми март. 

Всяка дама получи 
прекрасно опаковано 
пролетно цвете, с кое-
то да разкраси работно-
то си място, а всяко цвете 
бе поднесено и с пожела-

ние за празника специално 
изготвено от кмета.

Служителките на цен-
тровете за настаняване не 
скриха задоволството си, 
че кметът лично им връч-
ва цвете и им пожелава ви-
наги да бъдат така лъчезар-
ни и красиви, както и досе-
га. „Такъв мил жест нико-
га не сме получавали, още 
повече поднесен лично“, 
споделиха още зарадвани-
те дами.

След обиколката стана 
ясно, че всяка дама, която 
посети градоначалника в 
приемния му ден, също ще 
получи цвете с прикрепено 
към него пожелание.

Община Мездра има 
шанс да изгради нова 

система за разделно съби-
ране, рециклиране и пов-
торно оползотворяване на 
хартиени отпадъци. Това 
стана ясно след участие-
то на общинския съветник 
инж. Георги Валентинов и 
експерта еколог в Общин-
ска администрация Гали-
на Иванова на учредител-
на среща по проекта, про-
ведена в Института за тех-
нологии при амбалажа, 
транспорта и логистика-
та (ITENE)  в град Вален-
сия, Испания. Общината 
е партньор по амбициозен 
европейски проект „Хар-
тия за рециклиране“, кой-
то стартира на 1 февруа-
ри т.г. и се реализира по но-
вата програма „Хоризонт 
2020”.  Общините Мездра 
и Дупница са единстве-
ните общини от Бълга-
рия, поканени да участват 
в този проект.

Проектът вече е одобрен 
от Европейската комисия. 
В него участват общо 19 
партньори, сред които во-
дещи фирми за рецикли-
ране на хартия в Европа, 
изследователски институ-
ти, асоциации, неправи-
телствени организации от 
Франция, Англия и Герма-
ния. Те ще си партнират с 

Общината с възможност да изгради нова 
система за разделно събиране на хартия

общини от Румъния, Полша 
и България, където се наблю-
дават ниски нива на събира-
емост на хартия или смесе-
но събиране. Проектът е със 
срок от 2 години, през кои-
то всички партньори ще об-
менят опит и ще изберат най-
добрите практики за изграж-
дане и прилагане на по-ефек-
тивна система, насочена към 
повишаване процента на съ-
брани и рециклирани от-
падъци от хартия с цел пов-
торното им оползотворява-
не. Процентът на рецикли-
ране на хартия в България 
е около 40%, докато в стра-
ни като Германия достига до 
78%. Стойността на проекта 
за всички партньори е 1 455 
000 евро, като община Ме-
здра няма никакви финансо-
ви ангажименти.

„Визитата ни във Вален-
сия бе изключително инте-
ресна и ползотворна, научи-
хме много за различните ино-
вации в сферата на рецикли-
рането на хартия, които при-
лагат останалите участни-
ци в своите държави. Испан-
ските партньори и координа-
тори на проекта от Институ-
та за технологии при амбала-
жа, транспорта и логистика-
та разполагат с модерни съ-
оръжения и лаборатории, в 
които да изследват качест-
вата на ресурса, с който ра-

ботят, в случая хартия, след 
което повторно оползотво-
ряват този ресурс. Използват 
съвременна техника посред-
ством нанотехнология при 
определена температура и 
влажност, чрез които отделят 
замърсителите и рециклиру-
емата част. Те създават опа-
ковки от рециклирана хар-
тия, които тестват за здрави-
на и качество в различни си-

мулатори. С този проект об-
щина Мездра си поставя го-
леми цели, тъй като желаем 
да се развиваме като една ев-
ропейска община, прилага-
ща най-добрите практики по 
европейски стандарт, обясни 
инж. Георги Валентинов.

Очаква се след 2 години, 
когато приключи проектът, 
общината да разполага с ана-
лиз с препоръки какъв тип съ-

оръжение може да бъде вне-
дрено в Мездра, за да може 
да се оползотворява макси-
мално целият отпадък. В об-
щината се надяват анализът 
да посочи и пътищата за фи-
нансиране на едно такова съ-
оръжение.

Мездра и Дупница ще бъ-
дат домакини на среща по 
проекта през месец април 
2016 г. XXI
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Етнографска изложба 
беше открита на Архе-

ологически комплекс „Ка-
лето“ в Мездра. Усещане-
то за българщнина в млади 
и стари витаеше при откри-
ването ѝ. То се усети и в ду-
мите на кмета на общината 
инж. Генади Събков, който 
припомни на присъстващи-
те, че това място е със 70-ве-
ковна история.

„70 века е имало живот на 
този хълм. От тях 13 века са 
били символ на българщи-
ната. Последните три годи-
ни са особено активни по 
отношение на културния 
живот на нашия град и об-
щина. Искам специално да 
благодаря на екипа на ком-
плекса, на всички спомо-
ществуватели, които пома-
гат този комплекс да се раз-
вива толкова интензивно“- 
заяви градоначалника.

Секретарят на градското 

читалище Валентина Це-
кова - съорганизатор на из-
ложбата, заяви, че история-
та трябва да се предаде на 
идните поколения:

„На тази крепост, на това 
Кале, което разказва исто-
рия, това място, трябваше 
да го изпълним с живот, с 
част от културата на наши-
те предци. Може би ние сме 
последните поколения, кои-
то пазят този спомен за тази 
култура на нашите баби и 
дядовци“

Краеведът Милка Пухал-
ска запозна присъстващите 
с експозицията, като показа 
част от чеиза на млада бул-
ка с памучен чаршаф с дан-
тела, както и ръчно тъкана 
черга. Голям интерес събу-
ди отлично запазен месал, 
на който се е месил хлябът 
на всяко домакинство. Пу-
халска добави съшо, че ня-
кога жените са месели по 10 

Изложба:  Символите на българщината показват на „Калето”

Баба Марта при нас
Баба Марта закичи с мар-

теница и китка здравец 
всеки, който посети сгра-
дата на Общинска админи-
страция – Мездра. Въпре-
ки ранния час, мездренчани  
получиха своите пожелания 
за здраве и късмет, а  малчу-
ганите от ОДЗ 1 – „Мир“ поз-
дравиха със стихчета, песни 
и хора  кмета на община Ме-
здра - инж. Генади Събков 
и служителите в Общинска 
администрация. 

Кметът на Общината пох-
вали всички деца, техни-
те ръководители и прияте-
ли за чудесната атмосфера и 
им пожела да бъдат чисти и 

здрави, точно както повеля-
ва символиката на червено-
белите кончета на ръцете ни. 

Празникът завършиха де-
цата от младежката органи-
зация на БЧК в село Звери-
но . Младежите грижливо 
бяха изработили мартени-
ца, от която трябва да се от-
пие за здраве, кошница пъл-
на с интересни подаръци на 
пролетна тематика. Специ-
ално послание, изпълнено с 
усмивки и добри пожелания 
към господин Събков вече 
краси кметския кабинет. 

В ролята на Баба Марта се 
превъплати Цецка Танова от 
местния Дом за стари хора. 

Нейните наричания и марте-
нички ръчно производство 
грейнаха на всяка ръка днес. 
Баба Марта, рече и отсече:

„С идването на първи 
Март идва и пролетта, а про-
летта е здраве, слънце и лю-
бов! Бъдете бели и червени, 
здрави и засмени !

Честванията по случай 
Баба Марта не подминаха и 
селата в общината, като най-
явни се оказаха младежи-
те от БМЧК - Зверино, кои-
то обиколиха тяхното село, 
както и Игнатица и Оселна, 
за да закичат всеки, когото 
срещнат с изработени лично 
от тях мартеници.

Хонорари не се изплащат;
Всеки автор е отговорен за материалите си;

или 15 хляба, след това са ги 
загъвали или в памучен, или 
в ленен месал, за да се запа-

зи хлябът мек дълго време.
Експозицията е постоян-

на и може да се разгледа все-

ки ден, допълни уредни-
кът на комплекса Дими-
тър Павлов. XXI

Съобщения
Изготвен е Предварителен проект на Общ устрой-

ствен план на община Мездра и Екологична оценка към 
него.

Общият устройствен план и докладът за Екологич-
ната оценка към него, са на разположение на интересу-
ващите се в сградата на Общинска администрация Ме-
здра:  гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, ст. №105, 106 
всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа, както и на ин-
тернет адрес: www.mezdra.bg

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депо-
зират в сградата на Община Мездра, Център за инфор-
мация и услуги на гражданите, на факс 0910 92523 или 
на електронна поща: mezdra@mail.bg.

Лице за връзка по провеждане на консултации: арх. 
Анета Киркова Гергова – главен архитект на община Ме-
здра, тел. 0910 92116, в.111

Краен срок за провеждане на консултациите и из-
разяване на становище по ОУП и ЕО е 17.00 часа на 
17.03.2016 г. 

Проектът на ОУП подлежи на задължително общест-
вено 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.

О Б Я В Л Е Н И Е
 Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съ-

общава, че с Решение №75/25.02.2016 год. на Общински 
съвет - Мездра е разрешено изработването на Подробен 
устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за 
ПИ №000346, местност „Буков дол” в землището на с. 
Върбешница за изграждане на рибарник.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето реше-
ние не подлежи на оспорване.          

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съ-

общава, че с Решение №76/25.02.2016 год. на Общински 
съвет - Мездра е разрешено изработването на Подробен 
устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за 
ПИ №034042, местност „Кошарен” в землището на с. 
Зверино за изграждане на базова станция.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето реше-
ние не подлежи на оспорване.                                              

За рождения си ден почерпиха: 
Валентина Христова - фарма-
цевт - 3 март.
Георги Гергов - гл. експерт “Еко-
логия и ОС” в Общината - 5 март.
Цеца Костова - директор “Фи-
нанси и общински приходи” в Об-
щината - 6 март.
Стефан Александров - спор-
тист-ветеран - 10 март.
Анета Гергова - гл. архитект на 
Общината - 11 март.
Тошко Стоянов - гл. експерт 
“Образование” в Общината - 11 
март.
Димитър Тронков - кметски 
наместник на с. Дърманци - 12 
март.

В следващите дни рожденици са: 
Пенка Данова - пенсионер, бивш 
директор на СОУ "Ив. Вазов" - 18 
март.
Румяна Дамянова - директор 
"Обща администрация" в Общи-
ната - 22 март.
Инж. Тодор Беломорски - биз-
несмен - 24 март.
Ваня Сиракова - ст. експерт в 
Общината - 25 март.

Историческа 
справка 
за вестника
Нашият сътрудник, крае-

ведът Петър Кръстев, кой-
то навръх своите 85 години 
продължава да пише и из-
дава книги (скоро ще излезе 
от печат най-новата му кни-
га - "Каленските дълголетни-
ци", преглеждайки теченията 
на мездренските вестници, е 
изготвил интересна справка.

Изследванията му показ-
ват, че първият местен вест-
ник "Искърски фарь" започ-
ва да излиза през 1929 г. - 
до 1944 г. Негов редактор е 
Йордан Кръстев. От 1960 г. до 
1965 г. редактор на преиме-
нувания вестник "Искърска 
комуна" е Ангел Рангелов. 
От 1965 г. до 1968 г. Редак-
тор е Анчо Анчев. От 1968 г. 
До 1988 г. Редактори са Иван 
Христов и Красимир Стефа-
нов. След 1990 г. до 1998 вест-
никът носи името "Искърски 
страници" и в редакцията му 
работят Теменужка Йоцова, 
Ива Кръстева и Илиана Мин-
ковска.

От 2002г. до 2010 г. Общин-
ският вестник "Мездра XXI 
век" е с редактор Кирил Ра-
довенски и нещатен сътруд-
ник Пенко Ценов.

От 2010г. до 2015 г. Редак-
тор е Мирослав Гетов. 

И така до наши дни, кога-
то от 1 януари 2016 г. вест-
никът се ръководи от Павел 
Петров.  
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Verba volant, scripta manent

Мисъл  
на броя:
“На най-важните 

житейски 
кръстопътища няма 

никакви пътни 
знаци.” 

•Чарлз Чаплин•

http://mezdra.bg

Министерството на 
труда и социалната 

политика утвърди пред-
ложенията на областните 
и общински администра-
ции по Националната про-
грама за насърчаване на 
заетостта „Клио“.Община 
Мездра получи потвърж-
дение за 2 работни места. 
Те ще бъдат използвани 
от Общината за назнача-
ване на двама души, кои-
то ще се грижат за обла-
городяването и поддръж-
ката на Археологически 
комплекс „Калето“, на мо-
ста над река Искър и под-
леза, водещ към компле-
кса. XXI

Назначават 
безработни 

за поддръжка 
на  „Калето”

СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА

Община Мездра има в 
лицето на Мария Цо-

лова един усърден фотоиз-
следовател на природата и 
хората, с които е благосло-
вена тази територия. През 
последното десетилетие 
авторката редовно участва 
в ежегодните общи излож-
би „Жените в изкуството”, 
направи и няколко самос-
тоятелни експозиции, най-
открояващите се сред кои-
то са следните: „Изложба 
на художествена фотогра-
фия” – май 2007 г., „Пей-
зажи” – май 2008 г., „Ав-
торска фотоизложба” – 
септември 2009 г., „Зима 
в обектива” през февруа-
ри 2010 г. и „Децата на Ме-
здра” – май 2010 г., „Сезо-
ни” – май 2011 г.,  „Есен” – 
ноември 2011 г. и др.

В началото на месец март 
2016 г. отново имаме въз-
можност да се насладим 
на изложба, която макар че 
съдържа само 13 фотоса е 
побрала в себе си красота-
та на цели три сезона – ля-
тото, есента и зимата. Смя-
там, че авторката нарочно 

е пропуснала пролетта, за-
щото тя е навсякъде око-
ло нас – в рано цъфнали-
те дървета, в синьото небе 
и в песента на птиците, в 
грейналите лица на хората 
по улиците... Пролетта на 
2016 г. е сезонът, който тя 
тепърва ще снима.

Експозицията започва с 
триптих, който пресъзда-
ва микросвета на растени-
ята и насекомите. 
Летният сезон е отразен и 
в морския диптих „Изгрев-
залез”. Кръговрата на деня, 
вечният танц на морски-
те вълни и неповторимите 
цветове на небето са май-
сторски уловени и запеча-
тани в тези снимки.

Следващата серия от че-
тири фотографии ни по-
корява с топлите цветове 
и дивата хубост на есен-
ния Балкан. Мария Цоло-
ва обича да обикаля зем-
лищата на села от Община 
Мездра и да документира 
с фотоапарата си хиляди-
те лица на природата. И го 
прави, защото знае, че рас-
тителността, цветовете и 
формите се изменят с всяка 

минута. Точна за това въз-
можностите на фотогра-
фията да съхрани красота-
та на мига са безценни.

Зимният цикъл също се 
състои от четири творби 
– снежната красота, пищ-
на, но строга на умиротво-
рената природа е еднакво 
впечатляваща и при цвет-
ните и при черно-белите 
снимки. Но класическа-

та черно-бяла фотография 
издига кадрите до висота-
та на графично произведе-
ние.

От изумруденозеленото 
на ранното лято до белота-
та, преобладаваща в зим-
ните кадри Мария Цоло-
ва разгръща пред нас въл-
шебството на сезоните и 
ни кара да забележим кра-
сотата, покрай която забър-

зано отминаваме все-
ки ден. Но сега можем 
да поспрем пред стена-
та със снимки и да пре-
живеем отново онези от-
минали мигове. Излож-
бата беше открита на 10 
март и може да бъде раз-
гледана до 8 април 2016 
г. в Читалнята на Библи-
отеката на НЧ ”Просве-
та-1925-Мездра”.

В знак на призна-
телност към под-
вига на героите, 

загинали за Освобожде-
нието на България, кме-
тът на Община Мездра 
инж. Генади Съвков, 
служители от Общинска 
администрация, общин-
ски съветници, общест-
вени дейци и граждани 
се събраха пред сградата 
на общината, където ри-
туално бе издигнат бъл-
гарския трибагреник.

В пламенна реч кме-
тът припомни, че Осво-
бождението не е едини-
чен акт, а е дело на сто-
тици години борба за на-
ционална свобода и бъл-
гарска идентичност. 

Тържествата по слу-
чай 138 години от Ос-
вобождението на Бълга-
рия продължиха с праз-
нична програма на пло-
щад „България”, коя-
то започна с рецитал на 
ученици от ОУ „Хрис-
то Ботев“, изпълнен със 

стихове, посветени на сво-
бодата на България. Тър-
жествената програма про-
дължи с танци от предста-
вителния ансамбъл към 
НЧ „Просвета-1925 –Ме-
здра“

 На 3-ти март през 1878 
година в градчето Сан 
Стефано, предградие на 
Истанбул, е подписан ми-
рен договор между Ру-
ската и Османската импе-
рии. С него се слага край 
на войната между двете 
страни от 1877-1878г. и 
се създава отново българ-
ската държава след бли-
зо 500-годишно османско 
владичество. Със Сан-
стефанския мирен дого-
вор България, с население 
около 4 800 000 души, въз-
кръсва отново на картата 
на Европа. Санстефанска 
България, с малки изклю-
чения, припокрива карта-
та на Екзархията от 1870 
година, с която султанът 
легитимира православна-
та духовност на българ-

Читалищен конкурс “Георги Тодоров”
Регламент: Право на участие имат всички жители на 
Община Мездра, навършили 18 години. Конкурсът е 
анонимен - творбите се подават неподписани, при-
дружени със запечатано пликче, съдържащо лични-
те данни на автора (трите имена, адрес, телефон и e-
mail). Неанонимни текстове няма да бъдат разглеж-
дани.
Раздели:
1. Поезия - приема се до 1 (едно) непубликувано сти-
хотворение;
2. Художествена проза - приема се до 1 (един) непу-
бликуван 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 ад-
реса 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 по-
лучават грамота за участие в конкурса.

71 безработни младежи 
до 29-годишна възраст за-
почнаха работа към Об-
щина Мездра от 1 март. 
Това е възможно по схема-
та „Обучение и заетост на 
младите хора“, финанси-
рана от Оперативна про-
грама „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014-
2020. По нея се осигурява 
работа на... Продължава 
на стр. 4

71 безработни  
започват работа
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Самостоятелна изложба-
фотография на Мария Цолова

Почетохме таланта 
на Петко Мичев
Съвместна изложба-

скулптура „90 години 
от рождението на Петко 
Мичев” беше открита на 
25.02.2016 г. от ХГ ”Иван 
Фунев”- Враца и ГХГ -  
Мездра. Експозицията от 
кръгли скулптури, маски и 
пана на известният ваятел 
на дървото от Старо село е 
подредена в Малката зала 
на партера в Регионалния 
исторически музей във 
Враца. От общо 31 рабо-
ти, изложени пред погледа 
на посетителите, 7 са пре-
доставени от мездренска-
та галерия. Това са твор-
бите „Майчинство”, „Мо-
миче с ябълки”, „Настро-
ение”, „Очакване”, „Про-
лет”, Пиета” и „Утро”. Из-
ложбата може да бъде ви-
дяна до 25.03.2016 г.

Община Мездра обявява I-ви Регионален симпозиум 
по интериорна дървопластика по случай 90 години от 
рождението на скулптора Петко Мичев.

   Конкурсен етап - кандидатстване на желаещите да 
вземат участие в симпозиума по интериорна дърво-
пластика творци, с до 3 рисувани проекта и умале-
ни макети на стенните пана, които смятат да изра-
ботят. Всеки кандидатстващ представя и творческа 
автобиография. Материалите и документите се при-
емат на адрес: гр. Мездра - 3100, ул.”Хр. Ботев” 27, 
община Мездра, ет.2, стая 215.
   Минималната площ на готовото пано трябва да е 
1 кв. м.
   Тема: “Щастливо детство”;
   Материал: дърво по избор на автора;
   Техника: по избор на автора;
   Краен срок за приемане на проектите -  31 март 
2016 г.;
След журиране ще бъдат излъчени авторите на 3-те 
най-добри проекта, които ще бъдат поканени да ги 
реализират в материал. Срок за изработване - до 
15 май 2016 г.
   Готовите пана, отговарящи на предварителния про-
ект и зададените размери ще бъдат заплатени по 1 
500 лв. всяко.
   Творбите остават собственост на Община Мездра.
   Конференция - 16 юни 2016 г.

Даровитите ни съграждани

Тържествено отбелязахме 
Националния празник на България
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