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Финансовата 2016 го
дина се оказва из
ключително успеш

на за община Мездра. Това 
стана ясно по време на пуб
личното обсъждане на отче
та за изпълнението на бюдже
та за изминалата година. Съ
гласно Закона за публичните 
финанси отчетът на бюджета 
се изготвя от кмета на общи
ната, а неговото обсъждане 
се организира от председате
ля на Общинския съвет. През 
2016 г. са осъществени реди
ца спешни мерки за постига
не на финансова устойчивост 
и стабилност на общинските 
финанси: ограничаване на 
разходите; прекратяване на 
неизгодни договори; преце- 
зиране на всички ангажимен
ти и строг контрол на достав
ки и услуги; оптимизиране на 
персонал; активни действия 
по отношение на длъжници
те на общината; постоянен и 
текущ анализ на текущите и 
бъдещите приходи и разхо
ди и недопускане поемането 
на необезпечени финансови 
ангажименти. В рамките на 
бюджета са разплатени ста
ри задължения, останали от

2015 г, както и от други пре
дходни години в общ размер 
на 2 112 025,08 лв .Погасена е 
главницата по кредит от бан
ка , ДСК “ в размер на 1 020 
890 лв. Финансовата 2016г. е 
приключена единствено с 61 
хил. лв. просрочил в общин
ска администрация и то при 
преходен остатък в местни 
дейности в размер на276 хил. 
лв. За пръв път от 1989 г. об
щина Мездра приключва фи
нансовата година без прос
рочени задължения към дет
ските градини, училищага, в 
сферите на здравеопазване
то, в общинския център за со
циални услуги и дейности, 
детската млечна кухня, соци
алния патронаж, дома за въз
растни хора, комплекса за со
циални услуги за деца и лица 
с увреждания и ОбП “Чисто
та“.

92,78 % са реализираните 
годишно планирани приходи 
или 10 663 678 лв. при уточ
нен план към 31.12.2016 г.от

11 493 677 лв. Кметът инж. 
Генади Събков поясни,че ци
фрите са показателни за ка
чествената екипна работа, 
реализирана от служителите 
в Общината.

„Какво трябва да за
помним за бюджет 2016г.? 
Стартирахме със задълже
ния от 8.5 млн. лв. и покри
хме над 3.7млн. лв. от тях. 
Практически всяка струк
тура, която се финансира 
от Общината, е приклю
чила годината без задълже
ния.“, заяви инж.Събков.

Председателят на Общин
ския съвет Яна Нинова поз
драви кмета и екипа на Об
щинска администрация за 
изключително добрите фи
нансови показатели:

„Смятам, че за един кмет 
е голямо удоволствие да 
представи бюджет като 
този, в кой го е успял да раз
плати задълженията и е съ
умял да не натрупа нови“, 
заяви г-жа Нинова.

Само 61 хил . л в . просрочил в и то при 
преходен остатък в местни дейности в 
размер на 276 хил .лв

•353.66i.oo лв. -1,348,754.00 лв. 

412,606.00 ЛВ
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М.Крумова:“Проблемите в блок „Сердика“ 
са възникнали преди да започне санирането“

Заместник-министърът на регионал
ното развитие и благоустройство Мали
на Крумова и кметът на Община Мездра 
инж. Генади Събков провериха състояни
ето и причината за възникнали проблеми 
по време на санирането на жилищен блок 
„Сердика“ в железничарския град. Кру
мова бе категорична, че проблемът е дъл
гогодишен и не е възникнал в момента:

,3йдяхме, че има течове на последния 
етаж на сградата, но те не са възникнали 
сега. Разбира се , че при обилен дъжд и 
при една недобре запечатана или липсва
ща хидроизолация на покрива, може да 
очакваме да има подобни проблеми. Със
тоянието на сградата е лошо-мазилката е 
паднала на места, има мухъл и е видно,

че проблемът е дългогодишен.
Именно Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради е възможността проблемите на живеещите тук 
хора да бъдат решени.“

Припомняме, че вследствие на обилните дъждове през 
изминалите седмици в блока се появиха течове и живу
щите алармираха своевременно. Заместник министърът

призова обитателите на блока да имат търпение:
„Имаме уверение от страна на строителя, че в рамки

те на една седмица ще бъде положена хидроизолаци
ята на покрива, с което ще се преустановят течовете, 
а след това и поетапно в зададените срокове, предви
дени в договора за изпълнение, ще бъдат изпълнени 
и другите дейности по реконструкцията на сградата.“

Кметът на Община Мездра инж. Гена
ди Събков също изрази становище, че 
проблемите в жилищния блок не са въз
никнали след стартиране на дейностите 
по санирането. Инж.Генади Събков до
пълни, че първоначално сградата е била 
общежитие и през годините там хората и 
институциите са се опитвали „самодей
но“ да правят ремонти.

„Шанс е, че собствениците, макар да са 
разнородни като интереси, начин на ра
бота и отношение към живота,са се обе
динили. Обединила ги е идеята да на
правят своя блок красив и той ще стане 
такъв.“, каза кметът и допълни, че пер
сонално е определил специалист с бо
гат опит в сферата на строителството и 
енергийната ефективност, с чиято по
мощ смята, че дейностите по саниране 

на обекта ще бъдат реализрани по перфектен начин. 
Дейностите по саниране на блок „Сердика“ са в изпъл
нение на „Националната програма за енергийна ефек
тивност на многофамилни жилищни сгради“. Съглас
но договора санирането трябва да приключи за 49 ка
лендарни дни.

Реновират 5 учебни 
заведения

„Калето“-топ дестинация 
във Врачанско

Таланти на Мездра 
с бляскав спектакъл

http://mezdra.bg http://facebook.com/mezdra
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В Археологически ком
плекс „Калето” в 
гр.Мездра започна 

третото издание на Фестива
ла на Средновековните тра
диции, бит и култура „Кале
то Мездра 2017“. По време на 
двудневната проява посети
телите на комплекса ще имат 
възможност да се потопят в 
атмосферата на Средновеко
вието, ще се докоснат до бита 
и културата на старите бълга
ри  и съседните им народи.

Фестивалът бе открит от 
ръководителя на АК ”Кале- 
то” инж. Димитър Павлов. 
Председателят на „Сдруже
ние за възстановяване и съх
ранение на българските тра- 
диции—Авитохол“ от гр. Ва
рна Жасмин Първанов пред
стави участниците. Кметът 
на Община Мездра инж. Ге
нади Събков благодари на 
участниците за тяхната все- 
отдайност и поздрави при
състващите. „Благодаря Ви, 
че се отзовахте на покана
та ни да присъствате на този 
хълм, който има хилядолетна 
история. Днес ще се опитаме 
с нашите скъпи гости да пре
доставим на Вашето внима
ние поне част от живота през 
Средновековието. Сигурен 
съм, че ще Ви бъде инте
ресно и любопитно, защото 
любопитството е това, кое
то движи човечеството към 
прогрес.”, каза инж. Генади 
Събков.

Фестивалът на Среднове
ковните традиции, бит и кул
тура „Калето Мездра 2017“ 
започна с лекция, чрез коя
то присъстващите обогатиха 
познанията си за произхода 
и приложението на облекла
та от Средновековния пери
од, чиито реплики имаха въз
можност да видят.

Екипът на „Сдружение 
за възстановяване и съх
ранение на български
те традиции — Авитохол“ 
от гр. Варна представи на 
фестивала характерните 
за българите от ранното 
средновековие бит, култу
ра, въоръжение и снаряже
ние. Многобройните гос
ти имаха възможност да 
видят типичните юрти, но- 
мадското ежедневие, начин 
на живот и храната на на
шите предци. Посетители
те чуха разкази на пътешест
веници, видяха реплики на 
саби, копия, лъкове, стрели и 
брони и се насладиха на де
монстрация на стрелба с тра
диционен рефлексен лък по 
стари техники, възродени от 
майстори на стрелбата с лък 
от кон.

Калина Атанасова -  Бъ- 
дъмба от гр. Варна пък запоз
на присъстващите със специ
фиката на късното среднове
ковие.

Многобройните гости на 
фестивала имаха възмож
ност да опитат ястия и рецеп
ти от средновековната кухня, 
приготвени от Петя Крушева 
от гр. Пловдив. Посетители
те вкусиха и средновековна 
медовина, дело на майстора 
Любомир Милинов от Со
фия, който сам приготвя меда 
за нея. Напитката се прави от 
ферментирал мед.

Присъстващите се насла
диха и на демонстрация на 
средновековни бойни уме
ния -  дуели на средновеков
ни войни.

Екипът на Крепост 
„Туида“от гр. Сливен пред
стави обучение на ловна 
птица. Многобройните гос
ти в АК „Калето” се насла
диха на реално дресиране

[анскг

на мишелова Драко.
През първия ден от тазго

дишното издание на Фес
тивала на Средновековни
те традиции, бит и култу
р а  „Калето Мездра” се про
веде и обучение на деца и 
младежи в средновековни 
воински умения. Присъст
ващите имаха възможност
та да се докоснат до хлад
ни оръжия, да стрелят с лък 
и да хвърлят копие. Гости
те се насладиха и на демон
страции на Средновеков

ни бойни техники и се до
коснаха да спецификата на 
средновековните занаяти.

Възпитаниците на Про
фесионалната гимназия 
по каменообработване в 
с.Кунино показаха как се 
изработват уникални про
изведения от камък.

Богатата програма от 
първия ден на тазгодиш
ното издание на Фестивала 
на Средновековните тради
ции, бит и култура „Калето 
Мездра 2017“ ще продъл

жи до полунощ. Организа
торите са предивидили още 
много новости и изненади, 
сред които реализация на 
„Кътинг тестове”. Това са 
демонстрации на възмож
ностите на средновековни
те оръжия—сечене със сабя 
и меч.

Програмата на Фестива
ла продължава и утре. От 
09.30ч —14.00ч. гостите на 
АК „Калето” ще могат да 
посетят музей на открито 
и да разгледат средновеков

ните лагери, стрелба с лък, 
занаяти и игри. Входът за 
всички прояви в рамките на 
двудневното трето издание 
на проявата е безплатен.

Целта на Фестивала на 
Средновековните тради
ции, бит и култура „Калето 
Мездра” е да се популяри
зира АК „Калето” като ос
новна туристическа дести- 
нация на Община Мездра и 
като един от най-атрактив- 
ните обекти в Северозапад
на България.

Териториалната 
организация 

на Съюза на слепите 
с ново ръководство

С избор на нов предсе
дател и управителен съвет 
и представяне на годишен 
финансов доклад на орга
низацията премина днеш
ното извънредно отчетно- 
изборно събрание на Те
риториалната организация 
на Съюза на слепите за об
щините Мездра и Роман.

Официални гости на 
мероприятието бяха кме
тът на Мездра инж.Гена- 
ди Събков и директорът на 
общинския център за со
циални услуги и дейнос
ти Наталия Христова-Го- 
ранова.

„Поздравявам ви за по
ложените усилия и постиг
натите резултати. Бъде
те по-активни в искания
та си — поставяйте актуал- 
ните си въпроси и пробле
ми пред общинското ръко
водство, за да намерим не

обходимите решения и да 
ви бъдем максимално по
лезни.

Вие сте скромни и тру
долюбиви хора, но ви при
канвам да формулирате 
пред нас своите пробле
ми, за да намерим решение 
кои са сферите на дейност, 
в които с малко усилия от 
ваша страна и подкрепа на 
Общината да подобрим на
чина ви на живот в битово 
и емоционално отноше
ние.“, заяви в обръщение
то си към незрящите инж. 
Събков.

За нов Председател на 
организацията бе избран 
Веселин Тодоров, члено
ве на Управителния съвет 
станаха Лиляна Тасева и 
Николай Иванов. Имащи
те право на глас незрящи 
определиха за свой сътруд
ник Христина Тодорова.

Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Община Мездра обновява сградите 
на пет учебни заведения в градаОбщина Мездра ще обно

ви сградите на 5 учебни за
ведения по проект „Енер
гийно-спестовни мерки в 
сгради на образователната 
инфраструктура в град Ме
здра“.

Това са: Детска гради
на „Мир“, Детска гради
на „Слънчице“, ОУ „Св. 
св.Кирил и Методий“, СУ 
„Иван Вазов“ и ОУ „Хрис
то Ботев“.

Средствата са осигу
рени по договор за без
възмездна финансова по
мощ BG16RFOP001- 
2.001-0180-C01, процеду
ра BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност 
в периферните райони” 
на ОП „Региони в растеж”

2014-2020 г, съфинансира- 
на от ЕС чрез Европейския 
фонд за регионално разви
тие.

Общата стойност на про
екта е 970 692,71 лв., от кои
то 814 644,01 лв. европейско 
финансиране чрез ЕФРР и 
143 760,70 лв. национално 
съфинансиране.

Основната цел на проек
та е внедряването на мерки 
за енергийна ефективност в 
общинската образователна 
инфраструктура, чрез кое
то значително ще се нама
лят разходите за електри
ческа и топлинна енергия и 
ще се повиши качеството на 
работната среда на децата, 
учениците и служителите.

Основните дейности по

проекта са: подготвяне и съ
гласуване на инвестицион
ните проекти на обектите, 
оценка за съответствие на 
инвестиционните проек
ти, изпълнение на ремонт
ните дейности, въвеждане 
на обектите в експлоатация, 
одит на проекта. Ключов ак
цент е подмяната на отопли
телните инсталации и внед
ряването на ВЕИ - соларни 
системи за битова гореща 
вода.

Дейностите по проек
та стартираха на 10.11.2016 
г. и се очаква да приключат 
до 10.07.2018 г. Основаната 
част от предвидените стро
ително-монтажните рабо
ти ще бъдат извършени през 
лятото на 2017 г., когато де

цата и учениците са във ва
канция и няма да се пречи на 
нормалното протичане на 
учебния процес.

В резултат на изпълнение
то на проекта ще бъдат по
стигнати резултати с без
спорна социална, икономи
ческа и екологична значи
мост: ще бъдат обновени 
сградите на пет учебни за
ведения, ще бъде намале
но годишното потребление 
на първична енергия — елек
трическа и топлинна, ще бъ
дат намалени емисиите на 
парникови газове, ще се по
добрят условията за обуче
ние и труд за децата, учени
ците и работещите в обнове
ните детски градини и учи
лища.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.00-0180 „ Енергийно-спестовни мерки в сгради на 
образователната инфраструктура в град Мездра “, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в раст еж “ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община М ездра и при никакви обстоя
телства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управля
ващия орган на ОП РР 2014-2020 г.

http://mezdna.bg http://facebook.com/mezdna
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Ю ношите младша
възраст на Локомо

тив (Мездра) се класираха 
на второ място в крайното 
класиране в първенство
то по футбол в Зона „Вра
ца“ , след като в последния 
кръг от надпреварата мла
дите таланти на футболна 
Мездра направиха реми с 
тима на Кариана (Ерден), 
което им осигури втората 
позиция в крайното класи
ране.

Председателят на Об

ластния съвет на БФС Ми
лен Бельов връчи купата 
за второто място на капи
тана на командата Борис 
Дончев.

Шампион на Зона „Вра
ца“ стана отборът на Ботев 
(Враца) с 43 точки. Вто
ри се наредиха юношите 
младша възраст на Локо
мотив (Мездра) с 36 точ
ки и голово съотношение 
37:25, натрупано след 11 
победи, 3 равенства и 4 за
губи.

С актив от 6 точки и 
голово съотноше
ние 89:35, хандба- 

листите на „Локомотив“ 
— М ездра заслужено за
воюваха първото място в 
Международния хандба- 
лен турнир „Млади ло- 
комотивци“. Втори се на
редиха играчите на „Торо 
спорт“-Виница, Македо
ния с 4 точки. М ладежи
те на „Локомотив“-Горна 
Оряховица с 2 точки зае
ха трето място, а четвър
ти останаха хандбалисти- 
те на „Ш угър“ -  Плевен. 
В рамките на два дн СУ 
„Иван Вазов“ в Мездра 
бе домакин на срещите. 
В първия ден на турнира 
хандбалистите на „Локо
мотив“ -  Мездра разгро
миха своите противни
ци от „Ш угър“ -  Плевен 
с 21:2 гола, а отборът на 
„Торо спорт“ надделя над 
„Локомотив“ -  Горна Оря
ховица“ с 13:11. Във вто
рия рунд срещи от пър
вия ден на надпревара
та мездренските хандба- 
листи победиха гостите 
от Македония с 31:14, а 
съименниците им от Гор-

Мездра бе домакин на Международния хандбален турнир „Малки локомотиви“
на Оряховица сразиха 
„Ш угър“ с 13:5. Вторият 
ден на Международния 
хандбален турнир „М ла
ди локомотивци“ преми
на с две срещи. М ладша
та на „Локомотив“ — Ме
здра надигра горнооря- 
ховчани с 37:19 гола, а ти
мът на „Торо спорт“ сра
зи отбора на „Ш угър“ с 
26:13. Голмайстор на тур
нира стана Иохан Марков 
/“Локомотив“-Мездра/ с 
23 точни попадения във 
вратата на противника. С 
приза най-добър вратар бе 
удостоен съотборникът 
на Марков Петър Ганев, 
а за най-полезен играч бе 
избран Боян Серафимов- 
ски от „Торо спорт“ . Тур
нирът бе организиран от 
Община Мездра и Хан
дбален клуб „Локомотив“ 
Мездра.

Хандбал | „Мездра 98“ шампион на малки вратички

XVII-тият Открит
футболен турнир на 

малки вратички за фир
мени, квартални и селски 
отбори бе част от програ
мата на 44-те традицион
ни празници на култура
та „М ездра-май“-2 0 17г.

Шампион на седемна
десетото издание на тур
нира и носител на ку
пата е отборът на „М е
здра 98“-гр. Мездра с во
дач Асен Стоянов, като 
тимът грабна и призове
те за най-добър кварта
лен отбор с водач Браи-

ан Стоянов, най-добър 
вратар-Веселин Цветко- 
вски и гол-майстор на 
турнира - Валдемар Сто
янов, отбелязал 4 попа
дения. Тази година отбо
рът на „Мездра 98“ отбе- 
ляза 20 гола и реализи
ра най -  добрата защи
та с 5 гола. „М анастири
ще 2000“-с.М анастири
ще с водач Ангел Петров 
зае второто място на тур
нира, като спечели и 
приза за най-добър сел
ски отбор, а бронза оти
де при отбора на „Окол

чица”- с.М оравица с во
дач КоноЖ илковски. IV- 
то място зае отборът на 
„Сборная”-гр. Враца с
водач Мирослав Божи
нов.

Наградата за Феър
плей отиде при отбора на 
„Пчелна майка -  Нашен
ци“- гр.Враца с водач 
Владимир Вълов.Призът 
за най-добър фирмен от
бор взе тимът на „СЕБН” 
-  Мездра с водач Адри- 
ан Дичев.

Кметът на Община М е
здра инж.Генади Събков

Завърши XVII-тият Открит футболен 
турнир на малки вратички

връчи и приз за футбол- Участниците получиха ни и селски отбори взеха 
но дълголетие на най-въз- купи и грамоти, като си участие 13 отбора. В рам- 
растния играч в турнира разпределиха и награден китена 12 дни бяхареали- 
Пламен Пешев. Той е ро- фонд от 1 500лв. зирани 23 футболни сре
ден през 1964г. и бе част В Открития футболен щи, бяха отбелязани 103 
от отбора на „Ботев“-с. турнир на малки врати- гола и показани 5 жълти и 
Брусен. чки за фирмени, квартал- 1 червени картона.
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Интересно
В следващите 

дни рожденици
са:

Валентин Вълчев,
председател на НЧ 
„Просвета-1925“- 
Мездра -  8 юни 

Любен Костов, 
бизнесмен -  8 юни 

Жулиета 
Търнавска, 
бизнесмен -1 1  юни 

Инж. Генади 
Събков, кмет на 
Община Мездра - 1 6  
юни

Здравка Борисова,
общественик -  17 
юни

Д-р Цеца 
Каменова, личен 
лекар -  21 юни

Исторически дати:

6 юни 1869 г. -  Роден Георги Стаматов, българ
ски писател;

7 юни 1876 г. -  Загинали Панайот Волов и Геор
ги Икономов, изтъкнати водачи на Априлското въс
тание;

1937 г. -  В Мездра е основано търговско сдру
жение „Три светители“ -  браншова организация на 
търговците и бакалите в общинския център

9 юни 1876 г. -  Загинал Бачо Киро (Киро Петров), 
български революционер и просветител;

10 /17/  юни 1990 г. -  Провеждат се първите де
мократични парламентарни избори след 9 септем
ври 1944 г. за Велико Народно събрание. От реги
стрираните 32322 гласоподаватели в 79-ти едно
мандатен избирателен район -  Мездра, своя вот 
упражняват 30750 жители на Общината. Повече от 
половината бюлетини (56,75%) получава кандида
тът на БСП Тодор Ив. Тодоров, син на Иван Тодо
ров-Горуня;

13 юни 1850 г. -  Начало на въстанието против 
Турското робство в Северозападна България -  Ви
динско, Белоградчишко и Ломско;

14 юни 1906 г. -  По новопостроената (първа в 
България) въжена линия тържествено е изпратен 
първият вагон с медна руда от мина „Плакалница“ 
до флотационната фабрика в Елисейна;

15,16 и 17 юни 1940 г. -  В Мездра и околности
те става голямо наводнение. Отнесени са къщите 
покрай Искъра и сериозно е повреден мостът над 
реката.

Таланти на Мездра 
с бляскав спектакъл
„Новото поколение на талантите” 
вдигнаха на крака Дома на железничаря

С двучасов концерт-
спектакъл млади и та

лантливи младежи от Ме
здра оставиха без дъх гос
тите на Празниците на 
културата „Мездра-май 
2 0 17” . Фолклор, модерни 
танци, десетки популяр
ни песни и Зумба можеха 
да се видят на сцената на 
Дома на железничаря. Ор
ганизатор на спектакъла е 
„Новото поколение на та- 
лантите” -сдруж ение, съз
дадено неотдавна по ини
циатива на музикалния пе
дагог Тони Яшова, хорео
графа по модерни и съвре
менни танци Елеонора Бу-

такова и хореографа по на
родни танци и Зумба Ио- 
анна Аспарухова. В про
дължилия близо два часа 
концерт, наситен с цели 
двадесет и две разнород
ни изпълнения,зрителите 
на спектакъла успяха да се 
насладят на труда на из
пълнителите от вокални
те групи „Wings”, “Little 
Wings” и “Baby Wings”, 
ръководени от Тони Яшо
ва. Непрестанно разши
ряващата се група за хип- 
хоп танци на Елеонора 
Бутакова изнесе бляска
ва танцова програма, коя
то заслужено успя да раз

вълнува всички гости. Но
вост в редиците на подо
бен тип концерти бе шко
лата по Зумба танци на 
ръководителя на Детски 
танцов състав „Мездрен- 
че“ Йоанна Аспарухова.

Финал на програмата 
поставиха вокалистите от 
“Wings” и “Little Wings”, 
които изпълниха акапел- 
но „Вечерай Радо“, с кое
то заслужиха бурните ап
лодисменти на публика
та. „ Този концерт ще се 
помни дълго” пък бяха 
част от коментарите след 
спирането на прожекто
рите.

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

ски вестник „Мездра XXI век“ за за цялата 2017 г.
Цените за абонамент са както следва:
За 6 месеца - 3,60 лв.
За 12 месеца - 7,20 лв.
Абонаментната такса може да заплатите на касата в Информационен център - 

Мездра (в сградата на Общинска администрация).
Предварително ви благодарим за оказаното доверие!

М л а д  худ о ж ни к подреди пъ рват а си  
сам о ст о ят ел н а  излож ба

П Т ейвид  Дойнински е 
I  I  на 17 години от Ме- 

^ з д р а  и е възпитаник 
на СУ”Отец Паисий”-гр. 
Враца. Страстта му към 
рисуването го подтикна
ла да избере училището 
по изкуствата, а значител
ният брой творби, които е 
събрал, да престави в пър
вата си самостоятелна из
ложба именно в железни
чарския град. Експозици
ята е вдъхновена основ
но от филми и видео игри, 
които младежът играе. 

„Наскоро осъзнах, че

съм събрал голям обем 
от мои рисунки. Хора, 
експерти в сферата на из
куството, обаче са забе
лязали, че имам талант 
и ми направиха предло
жение да покажа пред 
обществеността това, на 
което съм способен. Така 
се зароди идеята за тази 
изложба.”, разказа млади
ят художник. Единадесе- 
токласникът е взел учас
тие в голяма част от излож
бите, които в последните 
години са реализирани на 
територията на общините

Враца и Мездра.
Фантастиката е люби

мият жанр на единадесе- 
токласника Дейвид Дой
нински и отдава страстта 
си към него на своята въз
раст

Младият художник от
прави апел към млади
те хора в България да ми
слят по-свободно и да вяр
ват, че всичко е постижи
мо, стига да имат желание 
да го постигнат. Домакин 
на изложбата бе читалня
та на библиотека при „НЧ 
Просвета 1925-Мездра“ .

Моравица празнува
Кметът на Общината бе гост 
на тържеството за Деня на с. Моравица
„Моравица е жизнено и 

енергично населено място, 
намиращо се между два гра
да - Мездра и Враца Радвам 
се,че детската град ина и учи
лището работят добре. Бъде
те сигурни, че Общината и 
Общинският съвет ще про
дължим да правим необхо
димото за поддръжката на 
сградите тук“, каза в позд
равителното си слово инж. 
Генади Събков по повод 
празника на село Морави
ца. Тържеството се проведе 
в сградата на местното учи
лище.

„Благодарение на вашата 
настойчивост и упорит труд, 
скоро ще реновираме една 
спортна площадка в селото, 
за да има къде да играят де
цата на Моравица. Предсто
ят и други по-големи про
екти, които ще реализира
ме още тази година, а имен

но реконструкция на ВиК и 
уличната мрежа в селото“, 
допълни инж.Събков.

Празничната програма от
криха учениците от ОУ “Ва
сил Кънчов “-с.Моравица с 
ръководители Нагашка Ва
силева и Камелия Цветко
ва, които представиха сти
хотворение за училището. 
Деца от П-IV клас зарадва
ха гостите на тържеството с 
танца, Детска планета“. На- 
дир Маален рецитира сти

хотворение за родния край. 
Децата от групата за народ
ни танци „Весело хорце “ с 
ръководител Йоанна Аспа
рухова изпълниха б ай ч о 
во хоро“ и „Ръченица“. Ко
лорит в празничната програ
ма внесоха изпълненията на 
най-малките възпитаници 
на ЦДГ “ 1-ви юни“-с.Мо- 
равица с ръководител Валя 
Йорданова. Танцовата група 
при НЧ „Светлина“ зарад
ва зрителите с изпълнение 
„Копаница “, а Веселин То
шев представи стихотворе
нието „Родното село“. Фи
нал на тържеството поста
ви мажоретнага група към 
местното читалище. Офи
циални гости на тържестве
ната програма бяха още ди
ректорът на М БАЛ -  М ездра 
д-р Илияна Михайлова и об
щинският съветник Наталия 
Христова.
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