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АЛБЕНА МИЛАНОВА 
Обитателите на жили-

щен блок „Сердика“ ще 
бъдат обезщетени фи-
нансово за причинените 
щети в резултат на обил-
ните валежи в края на ме-
сец май. Застраховател-
на компания вече е напра-
вила оглед на апартамен-
тите, а средствата ще бъ-
дат изплатени от фирма-
та- изпълнител, след като 
комисия, сформирана със 

Заповед на кмета на Об-
щината, направи оценка 
на щетите. 

Междувременно ре-
монтът на блока, който се 
санира по „Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на много-
фамилни жилищни сгра-
ди“ напредва, но обилни-
те валежи създават неу-
добства на живеещите и 
на строителите. Появи-
ли са се минимални те-

чове в апар-
т а м е н ти те , 
разположени 
на последни-
те етажи. Хо-
рата обаче са 
кат е го р и ч -
ни, че орга-
низацията на 
работата се 
е подобри-
ла, а течо-
вете са мно-
го по-сла-
би в сравне-
ние с тези от 
края на май. 
Вече са по-
ставени два 

слоя на покрива, но дока-
то валежите не спрат, хи-
дроизолация не може да 
бъде положена, тъй като 
ще се наруши технологи-
ята на процеса и санира-
нето няма да е качестве-
но. Общината и предста-
вители на строителния 
надзор осъществяват не-
престанен контрол на ре-
монтните дейности в жи-
лищния блок. 
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Държавен план-прием
2017-2018

Забавно лято: 
Плувен курс ‘2017

Силвия Йолова донесе 
златото в Мездра

Кметът на Мездра защити 
интересите на града

Областният управител: „Решението за 
лятно кино е незаконосъобразно“

АЛБЕНА МИЛАНОВА
Областният управител 

Малина Николова вър-
на решение на Общин-
ски съвет - Мездра, с кое-
то бе дадено разреше-
ние за изграждане на лят-
но кино към северната фа-
сада на кино „Роял“ в Ме-
здра. В заповедта си Нико-
лова заявява, че решение-
то на ОбС е прието при не-
изяснени фактически об-
стоятелства. Не е ясно в 
кой имот ще се пристроява 

и какъв е статутът му. Към 
решението не са прило-
жени актове за общинска 
собственост, нито скици 
на имотите, описани в тях. 
Не е посочена също така и 
стойността на възмездно-
то право на пристрояване, 
съответно не е възложено 
и изготвянето на оценка 
от лицензиран оценител. 
В мотивите си за връща-
не на решението губерна-
торът посочва и липсата на 
аргументация от страна на 

местния парламент. Запо-
ведта на Малина Николо-
ва е изпратена до предсе-
дателя на Общинския съ-
вет, кмета на Общината, 
Районната прокуратура и 
Окръжната прокуратура – 
Враца. Прокурор Любен 
Владинов от  Районна про-
куратура-Мездра направи 
предложение до предсе-
дателя на Общинския съ-
вет и кмета на Общината 
да преразгледат решени-
ето, съобразявайки се със 

Тема с продължение: Обезщетяват  
жителите на блок „Сердика“

законовата уредба и нор-
мативната рамка. При от-
каз да се преразгледа, про-
куратурата ще депозира 

протест в Администрати-
вен съд-Враца. Върнато-
то решение подлежи на 
ново разглеждане от ОбС 

в 14-дневен срок от полу-
чаване на заповедта на Об-
ластния управител, изда-
дена на 05.06.2017г.

Няма опасност 
от преливане  
на язовирите 
в Общината

АЛБЕНА МИЛАНОВА
Въпреки обилните вале-

жи през последните дни 
язовирите „Заминец“, “ 
Ослен Криводол“, „Боде-
нец”, „Батон дол“, “ До-
лна Кремена“, “Острог“, 
„Върбешница“ и “Горна 
Бешовица” се поддържат 
със свободни обеми, които безпро -б л е м н о приемат водните 
количества от последните 
дни. Това уверяват от Об-
щинска администрация.  
Река Искър е под критич-
ното ниво, застрашаващо 
населените места по поре-
чието й. Това заяви Добро-
мир Александров – гла-
вен експерт „ Сигурност 
– ОМП“.  Няма подадени 
сигнали за наводнени при-
земни етажи и мазета на 
граждани.  

На снимката: Полагане топлоизолация на блок “Сердика''

Европейският съюз дава 
на Мездра над 130 хил. лева

130 334.96 лв. са постъпи-
лите средства в бюджетната 
сметка и сметката за сред-
ства от Европейския съюз 
на Община Мездра през по-
следната седмица. Това съ-
общи Вилма Иванова, ди-
ректор дирекция „Админи-
стративно обслужване-гла-
вен счетоводител“. 

От Предприятие за уп-
равление на дейностите по 
опазване на околната сре-
да /ПУДООС/ са постъпи-
ли 4 698,87 лв.,  което пред-
ставлява 50 % от договор 
№11456/31.05.2017 г. по 
проект „Обичам природата 
– и аз участвам“ . Той ще се 
реализира в Очин дол. Ос-
таналата сума ще бъде по-
лучена при реализирането 
на проекта.

В сметката на Община-
та са влезли и 56 196.94 лв. 
, което е 35% аванс на без-
възмездна финансова по-
мощ по  проект „Въвежда-
не на мерки за енергийно 
обновление на обществени 
сгради в град Мездра-обект 
Районна полицейска служ-
ба.“, финансиран от ОП 
„Региони в растеж“ 2014-

2020.
 Сумата от  33 580.95 

лв.  е  авансовото плаща-
не за въвеждане на мер-
ки за енергийно обновле-
ние на обществени сгради 
в гр.Мездра – обект пожар-
на служба-РС“ПБЗН“, фи-
нансиран от ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020.  За две-
те сгради вече са сключени 
и договори с фирмите-из-
пълнители.

От Агенция социално 
подпомагане в Общината 
са постъпили и 33 214.50 
лв. по проект „Топъл обяд 
в Община Мездра“ и  2 
643.70 лв. по проект „При-
еми ме-2015“, предвидени 
за възнаграждения на при-
емни семейства и разходи 
за отглеждане на децата.

От своя страна Общин-
ска администрация е раз-
платила задължения за ме-
сец май в размер на  49 468 
лв. към доставчици и кон-
трагенти. 11 610 лв. са пре-
ведени на детските гради-
ни и 6 446 лв. на Общин-
ския център за социални 
услуги и дейности за раз-
плащане на задължения.
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Нови професии: монтьори, 
предприемачи и уеб дизайнери

Обявиха паралелките след 7-ми клас за учебната 2017-2018 г.
АЛБЕНА МИЛАНОВА

В 4 учебни заведения в 
Общината ще се осъщест-
вява  държавният план-при-
ем след завършен 7-ми клас 
през учебната 2017-2018 го-
дина. Общият брой на уче-
ниците, които ще влязат в 
класните стаи на 15 септем-
ври в 8-ми клас, е 141, като 
за целта ще бъдат разкри-
ти 5 паралелки. В СУ „Иван 
Вазов“ ще се сформира една 
паралелка с профил „Чуж-
ди езици“ и две с хуманита-
рен профил, като учениците 
ще изучават интензивно ан-

глийски език. Те ще придо-
бият специалност „Опера-
тор на интернет приложе-
ния/Електронна търговия“. 
В ПГ „Алеко Константи-
нов“ ще бъде създадена една 
паралелка – „Ресторантьор/
Кетъринг“ . В хода на обуче-
нието е заложено интензив-
но изучаване на английски 
език.С професия „Техник 
по транспортна техника/
Автотранспортна техника“ 
ще завършват възпитани-
ците на ПГ по МСС. В учи-
лището в с.Зверино ще има 
предприемачески профил, 

в който не е залегнало обу-
чението по английски език. 
Две са училищата в Общи-
ната, в които ще се осъщест-
вява държавен план-прием 
след завършен 8-ми клас. 
Една паралелка дуално обу-
чение по специалност „Гот-
вач/Производство на кули-
нарни изделия и напитки“ 
ще се сформира в ПГ „Але-
ко Константинов“. В ПГ 
по МСС ще се образуват 2 
професионални паралел-
ки . Това са: „Монтьор на 
транспортна техника/Ав-
тотранспортна техника/“ 

и „Електромонтьор/Елек-
трообзавеждане на транс-
портна техника“. Обуче-
нието по втората профе-
сия ще се осъществява за-
дочно. В 10 профилира-
ни и непрофилирани пара-
лелки в профилирани гим-
назии в област Враца ще се 
осъществява прием след 8 

клас. Две от тях са в общи-
на Мездра. В СУ „Иван Ва-
зов“ ще се сформира една 
паралелка профил „Техно-
логичен туризъм“ и една-
„Хуманитарен“. Класира-
нето за паралелки с прием 
след 7 клас е централизи-
рано и се извършва от РУО-
Враца, като документите за 

кандидатстване могат да се 
подават само в едно учили-
ще-гнездо (училища-гнез-
да са всички професионал-
ни гимназии, всички сред-
ни и обединени учили-
ща.). Сроковете за подава-
не на документи за участие 
в първо класиране са от 16-
ти до 22-ри юни.

Галина Евденова, началник РУО - Враца

Обзор: Празници на „Искърското дефиле“ - 
турнири, литературни четения и дефиле

АЛБЕНА МИЛАНОВА  
ПАВЕЛ ПЕТРОВ 

За 24-та поредна година 
Община Мездра бе част от 
традиционните Празници 
на „Искърското Дефиле“. 
Тази година домакин на съ-
битието бе столичният ра-
йон Нови Искър, а участни-
ците трите общини по по-
речието на река Искър- Ме-
здра, Своге и София. Три-
дневният фест бе открит 
със среща на творците под 
надслов „Искърското де-
филе в слово и багри”.  Все-
ки представител на творче-
ските групи от трите общи-
ни представи част от свое 
произведение. Кметът на 
с.Доброславци г-жа Свет-

ла Крумова представи ис-
торията на новоизградения 
манастир „Св. 40 мъчени-
ци“, което завърши първия 
ден от тържествата. Млади 
самодейци изявиха своите 
певчески и танцувални уме-
ния във втория ден на търже-
ствата. Мездра бе предста-
вена повече от подобаващо 
от вокална група „Детски 
свят“ с ръководител Ане-
та Петкова, Танцова форма-
ция „Sunny girls” с ръково-
дител Цветелина Цинцар-
ска и детски танцов състав 
„Мездренче“ с ръководител 
Йоанна Аспарухова. От уп-
равата на район Нови Искър 
бяха осигурили и аниматор, 
който украсяваше лицата на 

участници и гости. Послед-
ваха много народни и модер-
ни танци, изпълнени от със-
тавите на общините Мездра, 
Своге и район Нови Искър, 
сред които и 12-минутния 
блок от танци на детски тан-
цов състав „Мездренче“. 

Според жителите и гос-
тите на забавата младите 
танцьори от железничар-
ския град са били „гвозде-
ят в програмата“.Финалът 
на инициативата, датира-
ща от 80-те години на ми-
налия век, завърши с дефи-
ле на трите администрации 
под бурните аплодисменти 
на препълнения площад на 
кв. Кумарица. Над 200 учас-
тници от общините Мездра, 

Своге и столичния район 
Нови Искър представиха 
богата музикална и танцова 
програма по повод закри-
ването на XXIV-те Празни-
ци на Искърското дефиле. 
Кулминацията на заключи-
телния концерт бяха изпъл-
ненията на фолклорен тан-
цов ансамбъл “Мездра“. 
Над 20 минути под бурни-
те аплодисменти на зрите-
лите танцьорите предста-
виха „Средногорска сюи-
та“, „Лазарки“ и „Грозда-
на“. Домакин на следващо-
то издание на Празниците 
на Искърското дефиле, кои-
то по традиция се провеж-
дат в края на май, ще бъде 
Община Своге.

Приказна трапеза 
подредиха ученици

ПАВЕЛ ПЕТРОВ
Как да готвим хем вкус-

но, хем красиво, че и 
здравословно. Това пока-
заха младежите от клуб 
„Вкусно, здравословно и 
красиво“ при Професио-
нална гимназия „Алеко 
Константинов“ в Мездра. 
Дейността бе част от про-
ект „Твоят час“, финанси-
ран по Оперативна про-
грама „Наука и образова-
ние за интелигентен рас-
теж“ 2014-2020 г.

„Храните, които са 
приготвили ученици-
те, са малко по-различни 
от друг път. Всичко, кое-

то е презентирано, е съо-
бразено с изискванията 
на здравословното хране-
не. Всички виждаме, че те 
са и красиви а, повярвай-
те ми, и доста вкусни“, за-
яви директорът на гимна-
зията Христинка Мино-
ва. Нелина и Богдан от 10 
клас насочиха внимание-
то на гостите към ползите 
от здравословното хране-
не, както и за някои вред-
ни наши навици, които е 
редно да отбягваме. По-
следните четири заклю-
чителни занимания по 
проект „Твоят час“ ще бъ-
дат на 28 юни.

„Жълти стотинки“за болни деца
 Международната инициатива е вече и в нашата Община

АЛБЕНА MИЛАНОВА
Дърманци е пър-

вото село в Общи-
ната, което се вклю-

чи в благотворител-
ната акция „Жълти 
стотинки“, започна-
ла преди години от 
деца за деца. Кам-
панията е френска, 
основана от Берна-
дет Ширак, а в Бъл-
гария е вече 10-та 
година. Парите от 
акцията отиват за 
обзавеждане на дет-
ски болнични стаи, 
закупуване на играч-
ки и апаратура за ле-
чебни заведения, по-
строяване на детски 
площадки. 

Жълтите стотинки се 
събират в буркани, раз-

положени в двата хра-

нителни магазина в село 
Дърманци- на площада и в 
края на населеното място. 
Основната заслуга за реа-
лизацията на благородна-
та кауза е на Цветанка Ге-
оргиева.

„Отдавна исках тази 
благородна акция да се 
осъществява и в нашето 
село. Сондирах мненията 
на собствениците на мага-
зините. Всички проявиха 
желание да се включат. За-
почнахме преди няколко 
дни, като бурканите вече 
са наполовина пълни.

Инициативата е моя, но 
хората, които я подеха ре-
ално, са жителите на село 
Дърманци. Искрено се 
радвам, че всички отклик-
наха и съм сигурна, че съв-
сем скоро ще предадем 
в банката и първите пъл-
ни с жълти стотинки бур-
кани.“, поясни Цветанка 
Георгиева. Жителката на 
Дърманци прави всичко 
по силите си, за да популя-
ризира инициативата. На-
селеното място има и гру-
па във Фейсбук –„Фенове 
на Дърманци“, където ор-

ганизаторът на каузата в 
населеното място дава по-
вече информация за ини-
циативата. Там послание-
то й е просто и истинско:

„Отворете сърцата си и 
помогнете. Всеки има въз-
можност да дари жълти 
стотинки. Мисля, че по-
добни каузи обединяват 
хората особено в едно мал-
ко населено място. Бих на-
правила всичко по сили-
те си, за да популяризи-
рам инициативата.“, кате-
горична е Цветанка.

В продължение на 365 

дни се събират монетите 
от 1, 2 и 5 стотинки, които 
в Деня на детето – първи 
юни, и шести декември – 
Деня на Св. Николай Чудо-
творец, се предават в ука-
зани пунктове. Благода-
рение на кампанията през 
миналата година са събра-
ни 60 000лв.от дарения на 
жълти стотинки. Тази го-
дина събраните средства 
ще бъдат дарени за закупу-
ване на медицинска апара-
тура за педиатричните от-
деления в Благоевград, 
Карлово, Ловеч и Смолян.

183-ма ученици завършиха основно образование 
Новият Закон за образованието създаде прецедент111 ученици от 7-ми 

клас и 72-ма ученици от 
8-ми клас завършиха заед-
но рамо до рамо основно-
то си образование. Преце-
дентът е във връзка с но-
вия Закон за предучилищ-
но и училищно образова-

ние, из-
м е н е -
н и я т а 
в кой-
то по-
казват, 
че основно образование се 
получава след завършен 

7-ми клас. 
Напомняме, че учебната 

2016/2017 година старти-

ра с нови наредби, нов уче-
бен план и нови програми 
за учениците в I и V клас, 

п р о -
мени в 
оценя-
ването 
на уче-
н и ц и -

те, които сега са в I и в V 
клас, и в графика на учеб-

ното време. Новите доку-
менти са изготвени и при-
ети от Министерството на 
образованието и науката и 
са във връзка с влезлия в 
сила на 1 август 2016 г. За-
кон за предучилищното и 
училищното образование.
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Лека  атлетика

Възпитаничката на ОУ 
„Христо Ботев“ в Мездра 
Силвия Йолова завоюва 
златно отличие на Репу-
бликанския финал в ско-
ка на дължина при моми-
четата V-VII клас по лека 
атлетика, кулминация на 
турнира „Ученически 
спортни игри 2017“, про-
вел се в Сливен.

Седмокласничката на-
пълно заслужено грабна 
най-високия приз в дис-

Силвия Йолова завоюва 
златен медал
Възпитаничката на ОУ „Христо Ботев“ стана 
номер едно в скока на дължина

циплината си с постиже-
ние 4.95 м, при това още 
на първия скок във финал-
ната си серия.

„Участието на такъв го-
лям лекоатлетически фо-
рум е много голяма гор-
дост за мен, особено след 
като успяхме на косъм да 
се класираме за него. Из-
ключително много се рад-
ват и моите приятели, се-
мейството ми, както и го-
ляма част от жителите на 

Мездра“, заяви Йолова, 
държейки в ръце златния 
медал и грамотата, с кои-
то младата ни лекоатлет-
ка бе удостоена на Репу-
бликанското първенство в 
Сливен.

„Голямо браво на Сил-
вия! Талантът и трудо-
любието, които тя неми-
нуемо притежава, винаги 
се възнаграждават! Мно-
го се радвам на успеха й 
и й желая още много ус-

пехи в бъдеще!”, сподели 
за успеха на спортистката 
Слави Маринов, учител 
по физическо възпитание 
в ОУ „Христо Ботев“. 

За жалост Мездра бе ли-
шена от още едно отличие 
на Йолова – спорно съдий-
ско решение класира ле-
коатлетката на пето мяс-
то в по-силната й дисци-
плина – 100 метра спринт, 
след „фотофиниш“, за-

снет с мобилен телефон. 
„Това решение ме изва-

ди извън равновесие. Бях 
сигурна, че съм спечели-
ла бронзовия медал, дори 
съобщиха третото ми мяс-
то по озвучителната уред-
ба. След това се оказва, 
че аз всъщност съм пета, 
а бягането ми дори беше 
по-бързо от полуфинала, 
в който направих 12,7 се-
кунди. За пръв път виж-

дам фотофиниш да се сни-
ма с мобилен телефон. 
Беше ми много тежко, но 
се мотивирах и на следва-
щия ден на надпревара-
та направих най-добро-
то си постижение в скока 
на дължина. Именно то, 
още от първия ми опит, 
ме класира като най-до-
брата в тази дисциплина 
на спортните игри“, спо-
дели още Йолова.

Силвия Йоловска и Слави Маринов

Лекоатлетът от ме-
здренския спортен клуб 
„Атлет“ Митко Ценов 
спечели квота за учас-
тие на световното пър-
венство по лека атле-
тика, което ще се про-
веде през август в Лон-
дон. Той се класира на 
пето място в коронната 
си дисциплина – 3000 м 

стипълчейз, на про-
велия се във Фран-
ция междунаро-
ден турнир "Belfort-
Montbéliard Demi-
fond" 

На него Митко на-
прави един от най-
силните си про-
бези, като закова 
хронометъра на 
8:30.87 мин., кое-
то е с 1.13 секун-
ди под входната 

миза за участие на 
световното първенство 
в Лондон.

Петото място на на-
шия съгражданин, дало 
му възможност да се 
състезава редом с най-
добрите в света, бе по-
стигнато в тежка конку-
ренция на атлети от Ке-
ния, Франция, Тунис, 
Канада, Мароко и Ве-
ликобритания . Побе-
дител в надбягването 
стана Хишам Сигуени 
от Мароко, с времева 
разлика от ценов мал-
ко над секунда (8:28.13 
мин.) 

Митко Ценов отива  
на световно първенство

Представителите на Ос-
новно училище „Христо 
Ботев“ в Мездра станаха 
вицешампиони на Бълга-
рия по хандбал в „Учени-
чески спортни игри 2017“. 

Възпитаниците на пре-
подавателите Емил Нико-
лов и Слави Маринов загу-
биха финалната си среща 
от тима на ОУ „Елин Пе-
лин“ (Бургас), с 20:25 гола.  

„Срещата вървеше гол за 
гол. Оставаха 3 минути до 
края на срещата, а резулта-
тът бе равен – 19:19. Един 
от най-добрите ни състеза-
тели, обаче, Божидар Си-

меонов, получи травма и 
игровия ни ритъм се раз-
вали. Въпреки това мом-
четата играха достойно и 
спечелиха сребърните ме-
дали, което е повод за ра-
дост“, сподели Слави Ма-
ринов.

Голмайстор на турнира 
стана капитанът на мла-
дите ни хандбални на-
дежди Божидар Симео-
нов, отбелязал 29 точни 
попадения. Симеонов по-
лучи и едногодишна ме-
сечна стипендия за висо-
ки спортни постижения, 
връчена от Министер-
ството на образованието и 
науката, която ще получа-
ва през следващата учеб-
на година. Теодор Анге-
лов бе определен за най-
добър ляв гард на турнира. 

Ученици станаха вицешампиони 
по хандбал

ЙОРДАН МАНЧЕВ
Общината организира кур-

сове по плуване за ученици от 
1-и до 8-и клас. Обучителни-
те дейности ще се провеждат 
по график, а мястото е плувен 
басейн „Долче Вита“, край 
Мездра. Обученията са раз-
делени на смени, като І смя-
на започва курса от 26 юни до 
7 юли 2017 г.; ІІ смяна – от 10 
юли до 21 юли 2017 г. Обуче-
нията за ІІІ смяна ще се про-
ведат от 24 юли и ще приклю-
чат на 4 август 2017 г., а за ІV 
смяна – от 7 август до 18 ав-

густ 2017 г.  Последните за 
годината обучения на V смя-
на са предвидени да започ-
нат от 21 август до 1 септем-
ври 2017 г. Всеки, който отго-
варя на условията и има же-
лание да се запише на курса 
по плуване, за една от опре-
делените смени, може да го 
направи всеки делничен ден 
от 8.00 до 17.00 часа в Цен-
тър за подкрепа за личностно 
развитие в Мездра, или на те-
лефони: 0899 998 701– Ане-
та Петкова, 0898 907 972 – 
Лора Кръстарска. 

Забавно място за децата на Мездра
Плувен курс ̀ 2017

Мездренчанин стана шампион по снукър
ЙОРДАН МАНЧЕВ

28-годишният Тихомир 
Йорданов от Мездра ста-
на победител в шампиона-
та на мездренската аматьор-
ска снукър лига, организи-
ран от Спортен клуб по сну-
кър „Мездра 2013“. Йорда-
нов  спечели четири от осем-
те турнира, проведени през 
сезон 2016-2017 и оглави 
крайното класиране с актив 
от 345 точки.  За трета поред-
на година 28 годишният със-
тезател триумфира и в тради-
ционната вътрешно-клубна 
надпревара. В нейното таз-

годишно издание взеха учас-
тие 19 състезатели на възраст 
от 12 до 42 години. На второ 
място в шампионата се кла-
сираха 18-годишният Денис 
Иванов с 295 т., а щеката Лю-
бомир Яшов грабна бронзо-
вото отличие с 225 т. В чел-
ната осмица намериха мяс-
то още Цветослав Тончев с 
215 т., най-малкият любител 
на щеката - 12-годишният 
Радослав Дочовски със 160 
т., Красимир Марков със 150 
т., 13-годишният Алексан-
дър Константинов със 130 т. 
и Ивелин Дойнов със 120 т. 

Издава и разпространява 
Община Мездра
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Отборът на ОУ “Христо Ботев‘'
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• Маргарита 
Стефанова, 
областен кор. на БТВ 
- 22 юни;

• Доброслав 
Стоянов, журналист 
-  22 юни;

• Иван Коцев, кмет 
на село Люти Брод - 
23 юни;

• Юли Пухалски, 
режисьор и поет - 24 
юни;

Цветан Поповски, 
автоинструктур - 24 
юни;

• Наталия 
Луканова, общински 
съветник- 25 юни;

• Цветан Тодоров 
бизнесмен, 
управител на фирма 
Цветина - 30 юни;

• Георги Валентинов, 
общински съветник - 
1  юли;

• 20 юни 1954 г. – От-
крит „Дунав мост“ меж-
ду Русе и Гюргево

• 22 юни 1941 г. - Фа-
шистка Германия веро-
ломно напада Съвет-
ския съюз

• 1871 г. - Излиза бр. 
1 на вестник „Дума на 
българските емигран-
ти“ под редакцията на 
Христо Ботев

• 25 юни – Ден на ра-
ботещите в транспорта 
и съобщенията

• 1966 г. – Официално 
е открита електрифи-
цираната жп линия Ме-
здра-Горна Оряховица-
Русе

• 26 юни 1945 г. – Съз-
дадена Организацията 
на обединените нации 
(ООН)

• 27 юни 1877 г. - Осво-
бодителните руски вой-
ски преминават река 
Дунав при Свищов

• 28 юни 1980 г. – По 
случай професионал-
ния празник на работе-
щите в транспорта и съ-
общенията отваря вра-
ти Дом на железничаря 
в Мездра. Дотогава той 
се помещава на таван-
ския етаж на жп гарата. 

• юни 1970 г. - В благо-
евградското село Кре-
мен се провежда зе-
мляческа среща между 
местните жители и тези 
на нашите Горна и До-
лна Кремена, чиито ко-
рени са от Пиринския 
край. Приятелските кон-
такти между трите села 
датират от 1964г., като 
инициативата е на гор-
нокременския учител 
Иван Гарвански. За ро-
долюбивото начинание 
активно работят още 
Христо Панчев, Цеко 
Михайлов и Иван Нен-
чев.

Абонирай се 
и спести!

Скъпи читатели, отново стартираме 
нашата абонаментна кампания за Об-
щински 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 заплати-

те на касата в Информационен център - 
Мездра (в сградата на Общинска адми-
нистрация).

Предварително ви благодарим за ока-
заното доверие!

Интересно
В следващите дни рожденици са:

Исторически дати:

8 години - Дом за стари хора
ЙОРДАН МАНЧЕВ 

Много потребители, 
гости и приятели на Дома 
за стари хора в Мездра от-
празнуваха 8-мия рожден 
ден на социалната инсти-
туция.

Управителят на Дома 
Владислава Димитрова 
направи равносметка на 
постигнатото през изми-
налите 8 години, като поз-
драви потребителите и 
екипа на институцията.

„През тези 8 години сме 
положили грижи за мно-
го хора и на много сме по-
могнали. Стараем се да им 
бъде приятно и уютно, да 
бъдат доволни и щастли-
ви и най-вече да не чувст-
ват така силно липсата на 

своите близки. Ние пред-
лагаме една много добра 
грижа – медицинска, со-
циална и най-вече човеш-
ка.“

Въпреки преклонна-
та възраст на домуващи-
те в социалната инсти-
туция, те показаха силен 
дух и воля със специално 
подготвената програма за 
празничния ден. Четири-
ма от тях- Дафинка  Коце-
ва, Тоша Атанасова, Цеца 
Танова  и  Нешко Бойчев от 
театралната група в Дома 
зарадваха гостите с хумор, 
забавни скечове и настро-
ение под надслов „Женско 
царство“.  

Към момента в Дома за 
стари хора са настанени 20 

лица, 10-жени и 10-мъже. 
За тях полага грижи екип 
от 9 души. Официални 
гости на тържеството бяха 
общинските съветници 
Данаил Димитров и Ната-
лия Христова, представи-
тели на Общинска адми-
нистрация, както и дирек-

тори на училища и детски 
градини. Общинска адми-
нистрация и кметът инж. 
Генади Събков ще про-
дължат да отделят специ-
ално внимание и грижи за 
възрастните хора, избрали 
социалната институция в 
Мездра.

Представители на Меж-
дународния съвет за па-
метниците на култура-
та и забележителните мес-
та (ИКОМОС) посетиха 
АК“Калето“ в Мездра. Оби-
колката на 7- членната де-
легация бе част от VIII-та 
международна научна кон-

ференция по архитектура и 
строителство. Управителят 
на комплекса инж.Димитър 
Павлов изнесе кратка лек-
ция, с която запозна гостите 
със структурата, историята 
и най-значимите находки на 
комплекса.  Групата от Тур-
ция, Сърбия, Словакия, Ру-

сия и Германия остана впе-
чатлена от разгледаните ате-
лиета, магазини за сувени-
ри, амфитеатралната сцена, 
експозиционната зала с ума-
лени макети на крепостта и 
различните находки, откри-
ти по време на археологиче-
ски разкопки. Специалисти-

те в сферата на архитектура-
та и строителството опитаха 
стрелба с лък и присъстваха 
на демострация с нападател-
но оръжие -трибучет. Гости-
те обещаха скоро да се вър-
нат в привлекателното със 
своята история кътче в Ме-
здра.

Общината стана част от голяма онлайн платформа

Кметът на Мездра навърши 55 години

Пожелавам на инж. Генади Събков здраве, щастие 
и успешно ръководене на Общината. 

                                         с уважение Любен Генов, 
                                           почетен гражданин на Мездра

Актьорски клуб към Дом за стари хора

Международно признание  
за АК „ Калето“

Снимка на броя

Цъфнала розова лилия в Археологически комплекс „Калето“.  Чудото на при-
родата разкри цветовете си в новоизграденото езеро.

Делегация от ИКОМОС


