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Важно е да вярваме в силите си, Започват
ремонти
да търсим възможности за развитие
Интервю с кмета на Обшината инж. Генади Събков

Г-н Събков, какво е Вашето виждане за управлението на
общината до този момент?
Управлението на общината следва свои си
закони. Общината е жив

организъм и трябва да оцеляваме, независимо от условията, в които сме поставени да работим и да организираме дейността не само
на общинските служители,
но и на много други служби,
които зависят от правилното

функциониране на Общинска администрация. Първите стъпки, които направихме, бяха да изясним какво е финансовото състояние
на общината, защото това е
най-важният показател за
това може ли общината да
изпълнява своите задължения и как ще функционира в
краткосрочен план. За съжаление, информацията, която
добихме от тези първи стъпки в тази посока, е изключително тревожна. Дължим
средства на банки и кредитори, на фонд „ФЛАГ“, на изпълнители на различни обществени поръчки - в размер
на над 8 500 000 лв. Заварихме общината в състояние на
финансов колапс и ни беше
доста трудно да преодолеем тази негативна инерция,

по която се е движела общината през 2015 г. Успяхме да
получим безлихвен кредит
от Министерство на финансите в края на 2015 г., който
стабилизира до голяма степен финансовото ни състояние. Кредитът беше в размер
на 1 679 000 лв. Успяхме да
разсрочим много от задълженията, които имахме към
различни кредитори и с това
съумяхме да облекчим натиска върху текущата бюджетна ситуация. Това са първите и най-важни стъпки, които реализирахме в посока
заздравяване на финансовото състояние. Те ни дават
възможност да се огледаме и
да видим какво друго можем
да направим за стабилизиране на общината.
Продължава на стр. 4-5

Паметникът на загиналите във войните “Св. Георги
Победоносец‘' в Мездра,
проектиран от Любомир
Добрев и издигнат през
2007 година, в момента се
ремонтира основно. Всички плочи от черен гранит,
с които е облепен монументът, са демонтирани и
ще бъдат монтирани наново. Ремонтът се прави, защото през последните месеци част от тях започнаха да падат и носят риск
за преминаващите. Според специалистите причината за това е проникването на вода между плочите и
бетоновата конструкция на
паметника.
От общинска администрация съобщиха, че ще изискат и от фирмите изпълнители на реконструкцията на площад “България‘'
/ която завърши през 2008
година и има 12 години гаранция/ и на водния цикъл
на Мездра да извършат ревизия на свършената работа и да подменят счупените
плочи на площада и оправят пропаданията на уличните платна. XXI

Отново фолклорен събор

„Де е българското“

О

Уточнение
В брой 4 /374/ на вестника на страница първа при
предпечатната подготовка по вина на редакцията е допусната досадна грешка. Последното изречение на материала “Тържествено отбелязахме Националния празник на България‘' да се чете:
“Сан Стефанска България, с малки изключения, припокрива картата на Екзархията от 1870 година, с която султанът легитимира православната духовност на българското население.‘'
Редакцията поднася извинение и за останалите грешки в този брой.

http://mezdra.bg

бщина Мездра оповести датата и регламента за провеждане на XI Национален фолклорен събор
“Де е българското”, който
се организира със съдействието на НЧ “Просвета1925-Мездра” и Сдружение “Искърско дефиле”. С
това на практика стартира
подготовката на ежегодния
форум, който събира читалищни състави и изпълнители от цяла България в
комплекс „Дядо Йоцо гледа“ до село Очин дол.
Целта на събора е да даде

възможност за сценична изява на читалищни изпълнители, представящи фолклорното богатство и уникалност на
своя регион. Участие в събора могат да вземат певчески,
танцови и инструментални
групи, както и индивидуални артисти. Изпълненията на
групите ще са с времетраене
10 минути, а на самостоятелните изпълнители по 6 минути.
Всяко читалище може да
участва с до двама изпълнители в жанр, а разходите
за път и храна са за сметка

на участниците. Сдружение “Искърско дефиле” ще
връчи своята традиционна
награда “За родолюбие”.
Тя беше връчена на Европейския съюз през 2015 година.
Съборът отново ще даде
възможност на майсторите
на художествени занаяти
да разкрият свои сергии.
Датата на провеждането
на Националния фолклорен събор “Де е българското” е 5 юни, а срокът за подаване на заявки за участие
е до 5 май.

http://facebook.com/mezdra

Личности
ХОРА, С КОИТО ЖИВЕЕМ

Роден за лекар

С

Д-Р ГЕРГО ЦОНКОВ

ентенцията „роден за лекар“, сякаш е написана
специално за д-р Николай
Баев, завеждащ рентгеновото отделение на градската поликлиника в Мездра. Той заслужено е уважаван ръководител на отделението, което
е обзаведено със съвременна апаратура за поставяне на
прецизна диагноза на пациентите – задължително условие за успешното им лечение. За успех в благородната
си дейност той много разчита на съвременната рентгенова апаратура. Но той не е
сам. Разчита много и на сплотения си, отговорен и добре

П

СТЕФАН ЗДРАВКОВ

о покана на посланика на република Чехия
в България Негово Превъзходителство пан Душан
Щраух на 2 март т.г. делегация от Мездра го посети в посолството в София. Най-напред по старинен български обичай му
бяха подарени мартеници
за него, съпругата и внучката му, а Стефан Здравков му подари последната
си книга “Мъртвият не ни
е вече враг”. В нея с документи се проследява историята на старшина Николай Цеков Николов, учил
някога в Мездра и загинал
на 9 септември 1968г. при
охрана на летище Рузине в
Прага. Поради продължителни ангажименти в Министерството на финансите кметът на Мездра инж.

подготвен колектив. Освен
него тук са първият му отлично подготвен по рентгенология помощник, д-р Венцислав Цветков, четири лаборантки, регистраторки и
хигиенистка – общо 10 човека. Взаимното уважение и
разбирателство между всички е на висота. Както се казва „да работиш сред такъв колектив и да пееш!“
Д-р Баев е роден на 19
февруари 1958 г. Не пропуска да напомни, че рождената му дата съвпада с деня на
обесването на Васил Левски.
Този факт винаги му напомня
за примера, който е оставил
Апостола за честност, спра-

ведливост и беззаветна служба на родината.
Д-р Баев е син на достойни
родители. Баща му до пенсионирането си е авторитетен
икономист, заместник-директор на голямото текстилно предприятие в града, прославило страната ни по света с произвежданите и изнасяни в чужбина висококачествени платове. Майка му
приключва трудовия си стаж
като медицинска сестра в поликлиничния сектор на местното детско отделение, което
по това време е сред първенците в окръга.
Д-р Баев завършва медицина във Висшия медицински институт в Плевен през
1984 г. Решаваща стъпка за
придобиване на днешната
му специалност е предварително придобитата му магистратура в резултат на следдипломна квалификация по
рентгенология и образна диагностика. Системно, та и до
ден днешен, в отделението се
провеждат всевъзможни курсове с персонала за освежаване на знанията и преосмисляне на натрупания опит и запознаване с новостите.
Д-р Баев и колегата му д-р
Цветков, заедно или поотделно, обсъждат с лекари от други специалности характерни находки, които установяват при прегледи на пациенти за доуточняване и прецизиране на диагнозите им с оглед по правилното и ефикас-
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но лечение.
Той е естествен и добронамерен в отношението си не
само с колегите си, но и с медицинските сестри и помощния персонал от другите отделения. Такива са отношенията му и с пациентите.
В разговор със събеседника си, който и да е той, е сърдечен, точен, не е многословен, но винаги ясен и добронамерен.
Колкото и да е отдаден на
благородната си хуманна
професия, е и с широко отворени очи за това, което се
случва в обществото и желае
да бъде максимално полезен.
В определени периоди е
работил в различни организационни комитети, а понякога едновременно: в КНСБ,
в районния съд като съдебен заседател, в ръководството на лекарския съюз, бил е
и общински съветник и още
много други. Иизпълнявал е
съзнателно и отговорно възложените му задължения
или тези, които е поемал доброволно. Особено заслужава да бъдат споменати следните две грамоти - през юли
2007 година за „Личност с
траен принос към местното
самоуправление“ от Националното сдружение на общините в Република България, а
през 2008 г. от Община Мездра по повод 110-годишнината от основаването ѝ.
Д-р Баев отделя от оскъдното си свободно време и за
любимото си хоби – дърворезба, както и някои други
тайни на приложното изкуство. Не само за лично удовлетворение, но и за радост
на хората. През 2014 г., по

Алея на помирението

Посланик Щраух, вдясно
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случай 7 април - Ден на
здравния работник, заедно с д-р Венцислав Анков, любител и автор на
художествени картини
с маслени бои, уредиха
изложба в поликлиниката. Тя предизвика голям
интерес сред здравните
работници и пациентите. Авторите получиха
много поздравления. Такава изложба с нови свои
творби ще представят и
тази година по случай 7
април.
Рентгенолозите се пенсионират на по-малка от
средната за страната възраст. И ето, той е в очакване на решение да бъде
пенсиониран – изпратен
в „заслужен отдих“ поради натрупан трудов стаж
и възраст. А какво ще прави, когато се пенсионира?
Не споделя, само казва
„Ще видим.“ Ще видим
и ние, колегите му, пациентите, обществеността.
Едно обаче е повече от сигурно - ще намери форма
и начин да бъде полезен
във всички направления,
за които е показал знания
и умения.

Мисъл
на броя:
“Да обичаш значи
да намериш в
щастието на друг
своето собствено
щастие.”
•Лайбниц•
Генади Събков не можа
да присъства в уречения час и от негово име
Мирослав Павлов, главен експерт в дирекция
“Хуманитарни дейности” при община Мездра, предаде на Н.Пр.
Душан Щраух покана
да посети нашата община. Посланик Щраух прие с удоволствие
поканата и обеща да
засади първата роза от
“Алеята на помирението”, която да започне
от Мездра, да продължи през Драва Соболч
в Унгария, Братислава
в Словакия, за да завърши в чешките градове
Раковник и Микулчице, докъдето са стигнали преди 1153 години
пресветите братя Кирил и Методий.

Събития
ПРЕДИЗВИКАНИ РАЗМИСЛИ

Докъде я
докарахме!
КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Навръх Националния празник – 3 март,
посетих Военно-историческия музей в София. Десетки пъти бях
минавал покрай оградата му, но никога не
бях влизал нито в двора, нито в сградата му.
А този ден беше найподходящ, защото в
залите му бе изложена голямата светиня –
Самарското знаме. Нея
най-първо видях и се
поклоних. Разгледах
предмети, снаряжение,
монети, апликации, съдове и какво ли не още
от тракийско, римско,
византийско време, та
до Първата, Втората и
Третата българска държава. Все реликви, за
които си заслужава да
отделиш време и да видиш.
А отвън – в двата обширни двора, ти е необходим поне половин ден да обиколиш
и разгледаш оръжията, които са били на въоръжение в българската войска от създаването ѝ до преди десетина години. Тук има изобилие от оръдия, оръдейни установки, танкове, бронетранспортьори, камиони, миночистачи, влекачи, понтони, десантни лодки,
картечници, самолети, ракети и много други. Всички те са по войнишки подредени и с
информационни табелки за предназначението им, артикул, габари-

ти, далекобойност, залпови възможности, произход
и т.н. Между тях са френски, немски, чехословашки, италиански, руски и съветски оръжия – т.е от страни, с които по едно или друго време сме били бойни съюзници.
Тъжна гледка обаче представляват нарязаните за
скрап далекобойни ракети
„Земя-земя“, които в недалечното минало бяха грабнакът на националната ни
отбрана…
Сега сме нищо. С една малобройна, смешна по численост армия, без самолети,
без ракети, с малко танкове,
малко артилерия, джипове.
И това май е всичко. Не-е, не!
Знаете ли, че във Военно-историческия музей е изложена една лека кола – „Трабантът“ на Соломон Паси? Лимузината, с която някогашният ни външен министър
разходи из софийските улици генералния секретар на
НАТО Манфред Вьорнер.
Върху регистрационния номер на трабантчето е закачена табела „НАТО 2004“. На
позабравилите ще припомня, че това е годината, когато, без да ни питат, ни присъединиха към североатлантическия военен блок. Това
е годината, от която започна и залезът на българската
бойна слава.
Какво пък! Може вече да
нямаме военна техника и боеспособна армия, но си имаме „Трабант“-а на господин
Паси. Ако се видим на тясно, като нищо ще го яхнем.
Я за настъпление, я за отбрана, я за бягство. Но дали ще
запали?

ПАМЕТ

Да си спомним за него

Н

а 8 април 1965 г. умира Иван Тодоров – Горуня. Той
е роден в с. Горна Кремена на 1 януари 1916 г. Политкомисар на партизанския отряд „Гаврил Генов“. След 9
септември 1944 г. работи по създаването на кооперативните стопанства. Зам-министър на земеделието и председател на главно управление „Водно стопанство“. Народен представител. Борец срещу тоталитаризма на Тодор Живков, което му коства живота.

http://mezdra.bg
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Започна Читателят споделя
пролетното
почистване
В
Мездра поставиха началото на пролетното почистване, съобщиха от общинската администрация.
Инициативата бе подета във
вторник и ще продължи до
22 април. От общината напомнят на собствениците на
къщи и живеещите в сгради
с режим на етажна собственост, че са длъжни да приведат в приветлив и естетичен
вид прилежащите към имотите им територии, включително тротоарните платна.
Събраните боклуци могат да
се складират на обособените
временни площадки за събиране на отпадъци, които са изброени на сайта на общината.
Гражданите могат да разчитат
и на съдействието на общинското предприятие „Чистота“
за извозване на боклука. При
необходимост контейнерите
за битови отпадъци ще се обслужват и допълнително извън утвърдения график..

Успех на наша
ученичка
У

ченичката от VІ “б”
клас на ОУ “Христо Ботев”, Йована Василева спечели ІІІ място при своите
връстници на националния
кръг на музикалното състезание “Ключът на музиката“, който се проведе в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.
Съревнованието е от календара на Министерството
на образованието и науката
за олимпиади и състезания.
11 ученици от IV и VІ клас
на ОУ “Христо Ботев”, Мездра, подготвени от Анета
Петкова се включиха в него.
Националното състезание се провежда чрез писмена самостоятелна работа.
Учениците решаваха 15 задачи, обединени тематично
и съобразени с учебния материал.
“Ключът на музиката” съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителната подготовка и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда.

Крушата
оцеля
В

ЛЮБЕН ГЕНОВ

началото на 20-те години
на миналия век в центъра на Мездра на ъгъла на сегашните улици „Георги Димитров“ и началото на улица
„Св. св. Кирил и Методии“
се заселва известния лечител
Димитър – фелдшера.
През пролетта на 1925 г. синът му Иван навършва 10 години и по това време започва
изграждането на сегашното
училище „Христо Ботев“. На
около 20 метра от училището
фелдшерът засажда сортова
фиданка /сегашната круша/.
В началото на 70-те години
започна изграждането на сегашния централен площад.
В част от отчуждения имот
на фелдшера трябва да се построи киносалон. При даване на строителна линия при
нас, техниците, стоеше известният адвокат Иван /Наката/, който е син на фелдшера.
Искаше да види дали ще изчезне крушата. Тя остана на
5 метра извън строежа. Адвокаттъ весел и доволен, раз-

каза подробно спомена за засаждането ѝ. Бяха изминали
35 години от изграждането на
училището.
В началото на 2000-та година се изгради вертикално
устройство на новия площад
„България“ включително и
около крушата, която беше
включена в тротоарите и зелените площи. Горда и навършила 91 години, над нея
надвисна нова заплаха - от
построяване на лятно кино.
Но пак беше спасена, заедно
със зелениите площи и тротоарите. Това стана с решение на общинския съвет, след
обоснованото становище на
главния архитект на Общината Анета Гергова. винаги
е имало унищожители на зелени площи, храсти и дървета, но има различни хора които ги създават и опазват. Крушата беше опазена за трети
път и остава ням свидетел от
историята на мездра. Не пречи, добре стои в тази част на
площада. Оставете я да стане
столетница!

http://facebook.com/mezdra

Събития
От стр. 1
Във финансовата част
това са неща предимно
свързани с прекратяване
или неподновяване на договори, които не са крайно необходими за осъществяване на основните функции на общинската администрация и на общината
като цяло. С това се справихме успешно още в първите дни на управление. След
това анализирахме каква е
ситуацията, свързана с условно постоянните разходи
и там, където имахме найголеми разходи, ги ограничихме до минимум – въведохме лимит за използването на електрическа енергия
за отопление или за други
нужди, които не са основни
като цяло, въведохме ограничение в телефонните разговори с лимит за телефоните на общинските служители, които разполагат със
служебни телефони. Стъпка по стъпка вървим към
стабилизиране на работата
на общината.
Като че ли има надежда
да стъпим на крака въпреки финансовото бреме?
Въпреки изключително
тежката финансова ситуация, въпреки това, че общината може да разчита на
собствени средства в размер на около 4 000 000 лв.
ежегодно, колкото са възможностите на общинския
бюджет от местни приходи,
аз смятам, че с едно ново ,
рационално и прагматично управление ще успеем
да намалим страшно много разходите, както и да направим така, че пред общината да има перспектива –
не само да се оправдаваме с
това, че няма пари и че било
лошо предишното управление, а да дадем възможност
за ново развитие. Светлина в тази посока са действията, които предприехме
по почистване на банкетите
на пътищата – нещо, което
не е правено години наред в
рамките на зимното почистване. Справихме се успешно с поддържането на старата и грохнала техника на общинско предприятие „Чистота“ и вече изпълняваме
сравнително ритмично задълженията си по почистването на обществените територии и извозването на
съдовете за смет. Така че нещата вървят в положителна
насока, но ни е необходимо още доста време. Надявам се в рамките на 2016 г.
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Важно е да вярваме в силите си,
да търсим възможности за развитие
Удовлетворението от живота не се дава даром. За него се работи

да извървим тежък, труден,
но пречистващ път, да разберат и общинските служители, че начинът, по който
са работили досега е невъзможен за в бъдеще. Трябва
да се прави сметка на всеки лев, на всяка стотинка и
да се правят само обосновани разходи.
В този ред на мисли, какво ще се случи занапред?
Каква е Вашата визия?
Общината ще кандидатства по различни проекти и
програми и вече имаме подадени проекти по програма за трансгранично сътрудничество със Сърбия,
предадохме един много важен проект, свързан с енергийната ефективност в обществения сектор и за частни жилищни сгради на стойност над 4 млн. лв. Надявам
се след успешното финализиране на този проект да
усвоим средства в размер
на над 7 800 000 лв. Това е
страхотна инвестиция, измерима с бюджета на общината за една година. По този
начин ще успеем да преобразим доста сгради – над
13 в частния сектор до този
етап, сградата на Общинска
администрация, сградата на
полицията и на пожарната,
бившата сграда на АПК, ще
набележим и други сгради,
на които да направим и реализираме успешни енергоефективни мерки.
Как виждате живота
на нашите съграждани
и какво бихте желали да
промените в този смисъл,
ако имате възможност?
Бих искал да направя така,
че нашите съграждани да
са доволни от труда, който полагат и от възнагражденията, които получават.
Това е моя мечта и се надявам в рамките на 4-годишния мандат да я реализирам.
Знам, че ще стане трудно и
постепенно, но ще напра-

СНИМКА: КАРИНА ВУТОВА

страция ще се промени начинът на работа в администрацията?
Много разчитам на това
и съм убеден, че ще се случи. Досега съм дал, а и ще
продължа да давам път на
млади и амбициозни хора.
В същото време ще дам път
и на знаещи и можещи, затова за някои от длъжностите ще се организират конкурси, за други, за които не
е задължително провеждането на конкурси, ще търся
млади и амбициозни хора,
на които да поверя отговорности и които се надявам,
че ще оправдаят гласуваното им доверие. Досега хората, които съм ангажирал,
показват загриженост, желание и за изява на собствените сили и качества, както
и да бъдат полезни на общината като цяло. Това е втората ми мечта – да направим
така, че служителите в Общинска администрация да
имат самочувствие на служители на общността. Да
правят всичко възможно за
Смятате ли, че с избора да бъдат в услуга на хорана нови лица в структура- та от града и останалите ната на Общинска админи- селени места. Надявам се
да се случи. Вярвам, че ще
вим така, че хората от общината да получават достойни
възнаграждения и да полагат адекватен на тези възнаграждения труд. Ще търсим
външни инвеститори и ще
мотивираме местните инвеститори да огранизират
така работата си, че да печелят и те добре, но да печелят добре и техните работници и служители. През месец март успяхме да стартираме програмата за наемане на млади хора до 29 г. и с
тях ще успеем да постигнем
доста положителни неща.
Първо, те ще придобият и
затвърдят своите трудови
навици, ще имат възможност да работят шест месеца, макар и за минималната работна заплата. Смятам,
че това е един добър стимул
за тях, а и възможност за общината да реши много от
своите проблеми, свързани
с почистване, озеленяване и
с дейностите, с които трябва да се ангажира голям човешки ресурс.

бъдат необходими доста сили и средства, предимно в емоционален
план, но стъпка по стъпка виждам, че и хората,
които към момента работят в Общинска администрация, разбират,
че има нови изисквания
и критерии към тях. С
част от тях, които не могат да отговорят на тези
критерии и изисквания,
се разделяме, за други
ще бъде даден още малко шанс да се променят.
Ако това не се случи, ще
търсим външни хора,
които да изпълняват успешно новите предизвикателства, които стоят пред общинските
служители.
Кои са най-важните дела, които трябва да се направят в момента?
Първо, общинските служители трябва да усетят, че са част
от единен механизъм.
Трябва да усетят своята отговорност и своята роля за успешното
действие на този меха-

низъм. Това е най-важното нещо – общината да заработи като
единно цяло във всички направления. И във
сферата на услугите,
и във сферата на различните дейности по
проекти и програми, и
в конкретната работа,
която предстои пред
всяко едно от звената в
администрацията. Когато машината действа като единен механизъм, аз смятам, че ще
се справим успешно
с всякакви предизвикателства, които стоят
пред нас. Ще бъдем полезни на хората, преди
всичко в услугите, но и
очаквам да надминем
очакванията на хората от общината – тоест
да им предлагаме услуги и дейности, които те
не са очаквали от нас.
Онова, което е в повече от длъжностната характеристика на всеки
един от нас като служител.
Провеждаме това
интервю във Вашия
приемен ден. Кои са
най-честите въпроси, които гражданите Ви задават?
За съжаление все още
най-големият бич за
гражданите е безработицата. Най-често идват хора, които трудно
могат сами да намерят
работа на пазара на труда. Споменах, че това е
първата моя задача, въпреки че не е записана
в длъжностната характеристика на нито един
кмет по закона за местното самоуправление и
местната администрация, но това е мое лично убеждение. Трябва да работя така, че
да осигурим достатъчно работни места. Това

е най-сериозният проблем
– когато виждам притеснението в очите на хората, виждам тъгата, виждам
липсата на самочувствие в
тях, това ме натъжава наймного и смятам, че няма да
сме свършили докрай работата си като общински
служители, ако не сме осигурили на хората заетост.
Въпреки всички проблеми,
които носят със себе си хората, които идват при мен в
приемния ми ден, смятам,
че трябва да дадем шанс на
всеки един от тях. Само тогава можем да преценим
дали този човек заслужава положението, в което е,
или напротив – не е имал
възможност и шанс досега. Разбира се, има и други проблеми, които хората
споделят, свързани с неуредици от битово естество,
но те са по-лесни за разрешение и с тях ще се справим успешно в по-краткосрочен план.
Съвсем скоро започват
културните празници на
общината. Как те допринасят за обогатяване
на културния живот на
гражданите?
Мездра винаги е имала
своя специфичен културен живот. Както в последно време се налагаме като
икономически
център,
който дава работа и заетост
на хора от съседни общини и райони, така смятам,
че трябва да бъдем водещи и в сферата на културата, защото тук пропуските
от една или две години могат да бъдат фатални за десетки години напред. Ние
при всички случаи ще направим възможното за провеждане на високо ниво на
празниците на културата –
„Мездра май“. Те ще бъдат
разнообразни, в тях ще съсредоточим много от нещата, които искаме да покажем и на нашите съгражда-

ни, и на гостите ни. Ще направим всичко възможно
хората в тези дни да добият друго самочувствие, да
грейнат усмивки на техните лица и да усетят, че живеят в една общност.
А извън „Мездра май“?
Всички онези традиционни събори и мероприятия, които са провеждани
досега, ще продължат да се
провеждат, но с друга енергия и емоция – по-добре организирани, по-добре проведени, направени така, че
винаги да остава един добър послевкус от участието на всеки един човек в
тези прояви.
Желаят ли частните
фирми да партнират на
общината?
Ще търсим партньорство
и ще ги провокираме към
такива действия на всяка
цена. Ще търсим възможности да им помогнем там,
където е допустимо и възможно. Виждам, че голяма част от частните фирми
са открити към проблемите
на общината. Те осъзнават,
че общината е в тежко положение и че трудно може
на този етап, точно тази
година, да им бъде полезна, но ясно разбират че от
утре, вдругиден, тяхното
успешно развитие е свързано с успешното развитие
на общината. Дори имаме
и прекрасен пример – след
двуминутен разговор, управителят и собственик на
една малка частна фирма
се впусна да решава един
проблем, който общината не може да разреши от
години – фирмата безвъзмездно почисти банкетите на пътя на изхода на Мездра в посока Брусен. Такива действия не могат да
не предизвикат умиление,
радост и надежда, че връзката между община и частен сектор е в основата на
общия успех.
Какво бихте пожелали
на хората?
Първо, да вярват в себе
си. Второ, да бъдат малко
по-спокойни, да бъдат малко по-търпеливи, да се отнасят с уважение към ближния и ако се усмихнат и погледнат по-широко на проблемите, ще получат удовлетворение от живота си и
ще усетят, ще повярват, че
живеят в по-добър свят.
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Възстановяват се подпорни стени
Проектът се финансира
от фонд “солидарност”
на Европейския съюз

Проектът „Възстановяване на подпорни стени на територията на община мездра“ стартира на 17 септември миналата година с подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
Фондът е създаден за реагиране при големи природни бедствия и като израз на европейска солидарност с регионите, засегнати от бедствието в рамките на Европа. Създаването му е
в резултат на сериозните наводнения в Централна европа през
лятото на 2002 г. и от тогава е бил използван при 70 различни бедствия, породени от природни катастрофи – наводнения,
горски пожари, земетресения, бури и суша. До момента е предоставил помощ на 24 различни европейски държави в размер
над 3,7 млрд. евро.
Помощта от 1,98 млн. евро за България има за цел отчасти
да покрие разходите за възстановителни дейности след наводненията. По-конкретно, средствата ще се изразходват за възстановяване на жизненоважни услуги и инфраструктура за покриване на разходите за спешни и спасителни операции и за
почистване на райони.
Северозападният район пострада сериозно от наводненията през лятото на 2014 г. Щети бяха нанесени на енергийната,
водната и транспортната инфраструктура, обществени сгради,
обекти на културното наследство и защитени природни територии. Община Мездра е една от общините, засегнати от бедствията и определена за изпълнителен орган по схемата.
Общата стойност на проекта е 88 296,89 лева, с продължителност 16 месеца. Целта на проекта е възстановяване на пострадалите от наводненията подпорни стени на територията
на общината ни и осигуряване сигурността на жителите. Предвидените дейности са:
• Възстановяване на подпорна стена на стадион „Локомотив“ - на стойност 12 300 лева;
• Възтановяване на подпорна стена северно от жилищен
блок „Балкан“ - на стойност 17 000 лева;
• Възстановяване на подпорна стена между кв. 16 и кв. 18 в с.
Оселна на стойност 48 000 лева;
• Възтановяване на профил и корекция на р. --Моравешка с
дължина на участъка 1700 м. на стойност 10 136 лева;
За целта са изготвени необходимите строителни книжа и са
издадени разрешения за строеж. Сключен е договор за строителен надзор на подпорна стена в с. Оселна. Проведена е процедурата за избор на изпълнител на строително-монтажните
работи, като избраният строител след проведената обществена поръчка е „Инертстрой Калето“ АД. Предстои откриването
на строителните площадки и изпълнението на предвидените в
документацията строително-монтажни работи.

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

Спорт
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Към читателите

ГОРДОСТ

Хандбалистите ни
четвърти в България
Ю
ношите младша
възраст на хандбален клуб Локомотив /Мездра/ завоюваха 4 място в
държавния финал на турнира за купата на България, който се проведе в
зала „Никола Петров” в
Горна Оряховица. В предварителна група „А” мездренчани победиха Фрегата /Бургас/ с 22:14 и
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тима на ХК Павликени с
28:17. Хандбалистите ни
направиха и едно равенство
- 19:19 ХК Левски от едноименния град.
На полуфиналите възпитаниците на Емил Николов загубиха от Мартен 67 с
22:31. В двубоя за бронзовите медали младите надежди
на хандбала в Мездра отстъпиха пред Спартак /Варна/

с 15:18. и заеха 4-а позиция.
Мездренските хандбалисти заслужиха два индивидуални приза - капитанът на отбора Милен
Валентинов, който вкара
49 гола, бе определен за
най-полезен състезател,
а Илиян Младенов бе избран за играч №1 на турнира.

Обратна връзка

Уважаеми съграждани,
С цел да бъдем все по-близо до вас
и вашите проблеми, радости, идеи и
предложения, възраждаме една прекрасна рубрика - читателската поща.
Вярваме, че общественото мнение е
най-ценният коректив и оценка за работата, която вършим. Убедени сме,
че хората на общината са най-важните.
Нашата мисия е да бъдем възможно
по-близо до вас, да ви помагаме, доколкото можем.
Ще се радваме да получаваме вашите писма на адрес:
3100 Мездра, ул. “Христо Ботев”
№27, както и на електронната ни
поща: mеzdrа21vеk@mеzdrа.bg
Благодарим ви!

Мажоретките и хип-хоп
формацията с куп отличия “Локо”
загуби
от “Монтана”
М

M

ажоретният състав
от Мездра и хипхоп формацията
„Keep It Real” успяха да спечелят 8 индивидуални и групови отличия на националния танцов фестивал „Sofia
Dance fest 2016“. Проявата
бе организирана от българската спортна танцова федерация и клуб „Суперформа”,
а събитието се състоя в столичната зала “Триадица“
Виктория
Харизанова,
Деметра Монова, Елеонора Бутакова, Мадлен Иванова, Мари Николаева и Неда
Даниелова, заслужиха втора награда при момичетата над 16 г. с изпълнението на собствената хореогра-

фия „Formation”. Във възрастовата група от 8 до 11 г.,
отново на втора позиция се
наредиха децата на „Keep
It Real”, които представиха танца „Ти водиш”. При
12-15-годишните формацията на Елеонора Бутакова заслужи третото място с композицията „В ритъма на танца”. При мажоретните състави с първа награда бе отличен „Fire girls” на мажоретния състав до 16 г.
В индивидуалната надпревара личеше хегемонията на мездренските танцьори. Първи места заеха
Калина Илиева в категория
,,Танцово шоу” и Патрисия
Боянова при хип-хоп за

http://mezdra.bg

деца от 8 до 11 г., а Иванина Вълчева и Киара Василева грабнаха съотнветно
второ и трето място в същата възрастова група.
Художественият ръководител на хип-хоп формацията „Keep It Real” Елеонора Бутакова заслужи
специалния приз за цялостно представяне във
фестивала и получи покана за участие в следващата
голяма танцувална проява,
която ще се състои през ноември в курорта Боровец.
През април мездренските
хип-хоп формации ще се
включат в III национален
фестивал-конкурс „Враца
танцува 2016”.

онтана победи в Мездра с 2:0 Локомотив
2012 в контрола. И двата
тима пропуснаха куп изгодни положения. Още
в 5-та мин. Петър Златинов излезе сам срещу Василев, но стражът спаси
удара му. В 10-та мин. пък
вратарят на домакините
Ивайло Крушарски отрази шута на Иван Коконов.
В 30-та мин. голкипърът
на мездренчани парира
изстрел с глава на Атанас
Илиев, но при добавката
на Иван Михов бе безпомощен за 0:1. В 56-та Бонев пропусна да изравни след добър пас на Хаджииванов. В 62-та мин.
Иван Стоянов центрира и
Атанас Илиев с глава реализира за 0:2. До края на
мача добри шансове за домакините пропиляха Бо-

нев и единият от двамата белгийци, играли за „железничарите“
Иси Муай. За гостите с
пропуск се отчете Набил Еженави.
За Локо играха: Крушарски, Петров, Г. Георгиев, Митов, Тунтев, Тевия, Христов,
Бонев, Г. Минчев, Хаджииванов и П. Златинов /Николай Кръстев,
Захаринов, Колев, Цолев, Иси Муай и Ибрахим Колибали/.
За Монтана ритаха:
Василев, Тодоров, Михов, Ас. Георгиев, Пашов, Генчев, Коконов,
Ив. Минчев, Илиев,
Стоянов и П. Атанасов
/Варсанов, С. Георгиев, Денислав Сергиев,
Християн Илиев и Набил Еженави/.

http://facebook.com/mezdra

Хумор и забава

Мъж влиза в магазин за парфюми. Заглежда се в два вида:
единият за 20 лева,
другият - за 12 лева.
Взима този за 12 лв.
и продавачката му
казва:
- Вземете другия,
господине! Той е поароматен!
- Този повече ми
харесва! - отвръща
мъжът, плаща и си
тръгва.
“Ще сменя цените
тогава!” - мисли си
продавачката.
Сменя цените и
след няколко дена
мъжът отново влиза
в магазинчето и отново взима по-евтиния.
- Вземете другия,
господине! Сам казахте, че е по-хубав!
- Този повече ми
харесва! - отвръща

господинът, плаща и си
тръгва.
“Ще ги изравня цените
тогава!” - мисли си продавачката.
След няколко дена мъжът отново влиза в магазина. Гледа, че и двата
парфюма струват 20 лева
и казва на продавачката:
- Магазинчето отсреща
повече ми харесва! - казва
мъжът и си тръгва.
Мюлер прави идеологически тест на офицерите от
Гестапо. Минава край тях
и пита първия:
- Кажете едно число!
- 15. - отговаря офицерът.
- Защо точно 15, защо не
51?
Офицерът мълчи. Мюлер записва в досието му:
“Истински ариец. Твърд
характер.”
Пита следващия:
- Кажете едно число!
- 26.
- Защо точно 26, защо не
62?
- Ако Фюрерът заповяда,
може и 62. - отговаря офицерът.
Мюлер записва: “Истински ариец. Верен на Фюрера.”
Пита следващия:
- Кажете едно число!
- 44.

- Защо точно 44, защо не... храна, безплатна медиА, пак ли вие, Щирлиц!
цинска помощ, безплатно образование и без да
Всяка година членовете плащам данъци.
Непознатият казал:
на клуба на ловците се съ- Ти не си у ред - аз съм
бирали за по една седмица на хижа в Стара плани- афганистанец!
Имигрантът продълна. Всички спазвали едно
жил
и срещнал друг миправило: първият, който
нувач:
се оплаче от храната в хи- Благодаря ви, че жижата, заменя главния готвея в толкова красива
вач.
След поредната вечер, страна като Германия...
Минувачът го прекъсна Панайот - главният готнал
и казал:
вач, му дошло до гуша и
Аз
не съм германец,
се решил на отчаян план.
Към яхнията прибавил из- аз съм иракчанин!
Имигрантът продълпражнения от елен.
В началото на вечерята жил и срещнал друг чооколо огъня можело да се век:
- Благодаря ви за отвидят само няколко гнусличната
страна Гермаливи гримаси, но никой
не обелил нито дума. Вне- ния!
Човекът вдигнал ръка
запно един от членовете
на клуба нарушил мълча- и казал:
- Аз съм от Пакистан,
нието:
не
съм от Германия!
- Ей! - казва той. - Има
Най-накрая
имигранвкус на лайна от елен, но
тът
видял
една
жена и
пък са сварени перфектпопитал:
но!
- Германка ли сте?
Тя му отговорила:
Сомалийски имигрант
- Не, от Индия съм!
пристигнал в Берлин. Той
Объркан, той я пописпрял първия човек на
тал:
улицата, който видял и ка- А, къде са германцизал:
- Благодаря ви, герман- те?
Индийката си погледци, че ми позволихте да
живея в тази страна, че ми нала часовника и казала:
- Те са на работа!
дадохте подслон, пари за

КАРИКАТУРА

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg
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ЗА РОЖДЕНИЯ СИ
ДЕН ПОЧЕРПИХА:

Минути за забава
Главният
лекар
погледнал през прозореца и видял, че
в двора на психиатричната клиника един луд лазел
по земята. Веднага
привикал дежурния
лекар и му казал да
отиде и да провери
какво става.
Два часа по-късно
дежурният лекар се
върнал много мръсен. Главният лекар
попитал:
- Какво става там?
- Един пациент рисува с тебешир линия на тротоара и
предлага 1000 лв.
на всеки, който пропълзи под тази линия.
- А ти защо се забави толкова?
- Е, как защо? 1000
лв. малко пари ли
са?!
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Обществена редколегия:
Мирослав Павлов, Светла Дамяновска, Доброслав Стоянов, Иванка Начева, д-р
Герго Цонков, Кирил Радовенски
Телефон за връзка: +359 876 109283 Хонорари не се изплащат;
Всеки автор е отговорен за материалите си;

Инж. Делян Дамяновски, председател на Общински съвет на БСП – 27
март
Любен Генов, общественик, почетен гражданин
на Мездра – 27 март
Янко Костов, бизнесмен – 30 март
В СЛЕДВАЩИТЕ
ДНИ РОЖДЕНИЦИ
СА:

д-р Митка Лечева, общински съветник – 1 април
Ивайло Тошев, общински съветник – 3 април
Надежда Йорданова,
общински съветник – 4
април
Инж. Илия Николов,
дългогодишен директор
на ММК в Елисейна – 4
април
Инж. Цветко Петков,
кмет на общината (19911999 г.) – 6 април
Цветелина
Василева, гл. счетоводител в ТВ
„ИнтерСАТ“ – 11 април
Стефан Красимиров,
адвокат – 11 април

Прочетено във
в. „Искърски фаръ“
бр.1, 1 окт. 1929 г.
• „Редакцията умолява
общинските управления
и учищните настоятелства отъ района да даватъ
за публикация обявления
въ „Искърски фаръ“, гдето условията са износни.
Съ това ще спомогнатъ
за закрепването на единъ
местенъ вестникъ, който
между другото, ще ратува за издигане българското село.“
• „На 5 того, въ събота,
въ 6 часа следобедъ въ салона на новото читалище
ще се държи сказка „Ужасите на бъдещата война“
– отъ о.з. Жековъ – София,
сказката е научна и много
интересна. Заслужава да
се чуе. Входъ свободенъ.“

Адрес на
редакцията:
Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27,
ет. 4, Радиоцентър

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Култура и история
ОТЗИВ

Светлина от една книга
К

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

ъм селата от община Мездра с написана
история се присъедини още едно - Елисейна. Това
стана възможно благодарение
на творческите усилия на неуморния ни съгражданин д-р
Герго Цонков и на библиотекарката към читалище „Христо Ботев” в селото г-жа Гергина Неделкова.
Съставителите на книгата
сполучливо и непретенциозно
са я озаглавили „Страници от
историята на село Елисейна.“
Те са се постарали да съберат
в едно цяло предания, легенди, справки, приложения, доклади
и очерци. Така, без да претендират за всеобхватност и изчерпателност, са успели в родолюбивото си дело.Успели са да ни запознаят не само с историята, но и с живота, поминъка, борбите
и успехите на трудолюбивите балканджии, които от векове населяват тукашните ридове в поречието на Искъра. И както пише
в предговора си д-р Цонков „Село Елисейна носи белезите, характерни за историята на България. Същевременно, подобно и
на другите селища в страната, то има и своите особености, които
го отличават от тях и са повод за местен патриотизъм и гордост.”
По тукашните пътеки, например, патриархът на българската литература Иван Вазов е бродил години наред, удивлявайки
се на природните красоти, опознавайки характера на коравите
българи. Тук именно е написал част от ненадминатите си пътеписи, изливал е нектара на художествената си поезия, тук е издал баладата „Клепалото бие”, „Дядо Йоцо гледа” и много други произведения, останали в съкровищницата на нашата литература. При пътуването си през 1897 година по новопостроената железопътна линия София-Роман поетът отбелязва в пътеписните си бележки: ”Минаваме станцията Елисейна и после
бедното село с това име, което звучи тъй класическо…”
Когато читателят прочете книгата, ще се запознае с различните легенди за произхода на името на селото, но която и да е от
тях, приляга на определението „класическо”.
Разбира се, не само при споменаването на Елисейна у нас
възниква асоциацията за многовековния рудодобив, за рудниците в планината, за металургичното предприятие в поречието. Именно тук в началото на миналия век се заражда и мощното работническо движение срещу експлоатацията на човешкия
труд. Още в 1906 г. в местността „Боров камък” се основава професионална рудничарска секция в защита на човешките права
на работниците, за подобряване условията на работа и по-добро
заплащане. А и как иначе, когато миньорите получават месечно
по-малко от 1000 лева, а чорбаджията - 100,000 !
В книгата особено място заема една легенда, написана от
Любен Пунчев, роден в Елисейна и работил в металургичното
предприятие. Неговата легенда за Бялата ръка е нещо върховно, написана с чувство и болка, но и с гордост от саможертвата
пред турските поробители, тази легенда е разтърсваща с правотата си. А и авторът с талантливото си перо е постигнал класическа висота.
Новоизлязлата книга за Елисейна съдържа още много любопитна информация. Освен богатия снимков материал в нея са
поместени очерци за загинали хора, които с труда си са оставили и оставят диря в ползу роду. Има предания за турската махала, за името на рудник „Плакалница”, за името на дерето „Червени дол”, за създаването на детската градина към металургичното предприятие, по-важни дати от историята на това предприятие и др.
Затова, като завършвам своя кратък обзор, оставам с убеждението, че тази книга е полезна.Нещо повече-тя е необходима. И ще остане да свети не с отразена, със собствена светлина в краезнанието.

http://mezdra.bg

ДЕЦАТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

МИХАИЛ, 6м.

Сърдечни поздрави

отправяме към своите работници, служители и многобройните си клиенти по
случай
Седмицата на гората 4-8 април.
Желаем на всички много здраве, щастие и сполука в живота!
Нека със съвместни усилия опазим нашето общо богатство - огромния и прекрасен горски фонд. Нека така да работим, че да оставим на бъдещите поколения една зелена и свежа България!
От ръководството
на Горско стопанство - Мездра

1-15 АПРИЛ 2016
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ИСТОРИЧЕСКИ
ДАТИ:
29 март 1945 г. –
Начало на Мурската настъпателна операция в Унгария на
Българската армия
във Втората световна
война
30 март 1930 г. –
Състояла се учредителната конференция
на Българския общ
народен студентски
съюз /БОНСС/
1 април – Ден на
хумора и шегата.
2 април – Международен ден на детската книга.
1840 г. – Роден
Емил Зола, френски
писател
3 април – 1879 г. –
София е обявена за
столица на Третата
българска държава
4 април 1910 г. –
Роден акад. Любомир
Андрейчин, известен
български езиковед.
5 април 1835 г. –
Обесени Велчо Атанасов /Джамджията/
и неговите другари,
борци против турското робство - участници във „Велчовата завера“
7 април – Ден на
здравния работник.
4-8 април – Седмица на работниците от
горската промишленост и горите.

ЗАПОВЯДАЙТЕ В ГР. МЕЗДРА ОТ 3 ДО 6 МАЙ
НА ФЕСТИВАЛА „FREE FEST: МАГИЯТА НА МЕЗДРА!“
Основната цел на проекта е да се представи пред публиката широко портфолио от съвременни и традиционни изкуства и техния иновативен жанров микс; да се потърсят допирните точки
между различен тип творци от региона - с различни арт-нагласи, от различни поколения и етноси; да се постави акцент върху “диалогичността‘' и “комуникативността‘' на изкуството и културата; да се осмислят креативните послания на изкуството; свободата на изява и творчески експеримент, иновативните връзки между традиции, самобитност и модерност; да се представи
“разширената естетика‘' на съвременните творчески възгледи и свободен трансфер на идеи; да
се промотират възможностите на регионалните творци да генерират иновативни/алтернативни
“творчески‘' идеи и да създават стойностни творби на съвременното изкуство.
Водещата идея на фестивала е “диалогът като жив организъм‘', осмислен и провокиран на
границата между различни гледни точки, култури, жанрове, пространства, поколения и етноси. Именно чрез директния и жив диалог могат в реално време да се “миксират‘' гледните точки и да се трансферират идеи, да се осъществи т. нар. индивидуално и/или групово “включване‘' и да се опознае гледната точка на “другия‘'/“другите‘'. Целта на фестивала е да представи
и промотира съвременното изкуство през призмата на неговата арт-диалогичност, комуникативност и интерактивност. Този съзнателно търсен “диалогичен‘'подход на проекта: “Фестивал
на изкуствата: Free Fest:Магията на Мездра!‘' ще влияе директно като послание върху целевите групи и ще активизира техния интерес и синергия към ефективно включване (активно и/или
пасивно) във фестивалните изяви и постигане на различен тип творчески партньорства и/или
културни взаимодействия.

http://facebook.com/mezdra

