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Нешка Робева ни гостува AK „Калето” стана на четири години Успехи на мездренските атлети

Спасени са 176 кв.м.  
от площад „България”

Това бе резултатът от про-
дължилото близо два часа 
извънредно заседание на 
Oбщинския съвет-Мездра. 
Повод за свикването му бе 

Заповед на областния упра-
вител на Враца, с която бе 
върнато като незаконосъо-
бразно Решение №336 на 
Общински съвет- Мездра за 

ново разглеждане. Решение-
то даваше възможност да се 
учреди безсрочно без търг 
или конкурс право на при-
строяване на „Роял“ ООД за 

изграждане на „лятно кино” 
към северната фасада на 
„Кино Роял“ в железничар-
ския град.

Продължава на стр. 2

Комплекс “Роял‘'

Възмутително!
След бурните 

страсти, които се 
разиграха на сесията 
на Общински съвет - 
Мездра на 29 юни т.г., 
получихме писмо от 
наш читател. Пуб-
ликуваме писмото без 
редакторска намеса.

На 29 юни забелязах 
една прекрасна стъп-
ка към модернизира-
не на така или иначе мо-
рално остарялата дейност 
по отразяване на събития-
та в Общините в България 
– сесията на Общинския 
съвет бе излъчена ди-
ректно освен през мест-
ната кабеларка, така и във 
Фейсбук. Викам си: „Бра-
во. Тия най-накрая раз-
мърдаха линията на мо-
зъчна дейност.“ Грешал 
съм аз обаче.

Освен че това чудо на 
техниката дава достъп на 
всеки гражданин на Об-
щината да види какво пра-
вят неговите васали, то 
дава и право на мнение. 
Явно това мнение не се 
хареса на една тумба на-
род, която обяви Фейсбук 
излъчванията за радиоак-
тивни. 
Ужас!
На всичкото отгоре съ-

щата тази тумба явно не 
осъзнава, че няма никак-
ва разлика в това дали ще 
те види само бай Драган 
от Цаконица или пък баба 
Гинка от Старо село, или 

пък ще достигнеш със сло-
вата си до широката ме-
здренска общественост.

Като дявол от тамян ли 
трябва да се бяга, щом 
няма разлика в това как-
во казваш и какво правиш, 
независимо дали те гле-
дат през кабеларката или 
през телефона? Най-мал-
кото, не ходи на публич-
ни личности да се държат 
като ощипани госпожич-
ки, когато дадеш възмож-
ност и глас на хората да ви-
дят какви ги дробят онези 
там, в Съвета. 

Определено Мездра се 
нуждае от това да види ли-
цата на онези, които „уп-
равляват“ града, защото 
„управляваните“ ще по-
търсят сметка. И това, как-
то видяхме в експеримен-
та, проведен на последна-
та сесия, ще се окаже услу-
га, която е нужна на хората. 

Представям си дори 
и жива телефонна връз-
ка със съветниците или 
поне мнения в ефир. Тога-
ва вече няма как никой да 
се скрие. Няма как!

Черепиш посрещна царския влак
Благородници от цяла Европа пристигнаха у нас

ЙОРДАН МАНЧЕВ
80-ят рожден ден на 

Н.В. Симеон II доведе 
благородници от цяла Ев-
ропа на гара Черепиш.  
Аристократите пристиг-
наха с царския влак, воден 
от най-бързия парен локо-
мотив в Европа, известен 
още като „Баба Меца“. 
Той тежи около 150 тона и 
е строен през 1931 г., Най-
ценното в композицията е 
вагонът на Цар Борис III 
от 1931 г., който е запазен 
в автентичния си вид. 

Кметът на Мездра инж. 
Генади Събков посрещ-
на важните гости, като 
подари на Негово Вели-
чество реплика на зла-
тен ауреус на император 
Север Александър от 3-и 

век, сечен в Римската Им-
перия.

Официалната делега-
ция посети Черепиш-
кия манстир, като лично 
врачанският митрополит 
Григорий отслужи литур-
гия в храм „Света Богоро-
дица“ в чест на царското 
семейство. След това се-
мейството на Негово Ве-
личество и гостите се за-
познаха с историята на 
светата обител и околно-
стите. В края на гостува-
нето Симеон II поздра-
ви гражданите, дошли да 
го поздравят за 80-тия му 
юбилей.

Сред благородници-
те бяха царското семей-
ство- сестрата на Симеон 
II, княгиня Мария-Луиза, 

съпругата на Негово Ве-
личество царица Марга-
рита Гомес-Асебо, прин-
цовете Кубрат и Констан-
тин-Асен, както и дъще-
рята на Симеон II – Ка-
лина, екс.кралицата на 
Испания София, принц 
Александър Караджор-
джевич от сръбската ди-

настия, синът на албан-
ския крал – Лека Първи, 
дъщерята на Крал Михай 
и съпругът й Раду от ру-
мънския благородниче-
ски двор, шефът на дома 
Сакс-Кобурггота херцог 
Андреас, както и пред-
ставители на германска-
та аристокрация.   

Откриха римска монета от IV в. в първия 
ден от разкопките на Калето
Древна римска монета бе открита още в първия ден от таз-
годишните археологически разкопки в АК“Калето“. Дока-
то археолозите от Националния археологически институт 
при Българската академия на науките подготвяли терена 
за работа, се натъкнали на монета от последната четвърт 
на IV в. на император Валентинян-364-375г.

Продължава на стр. 2

Царското семейство на гара Черепиш

Гражданска позиция
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Спасени са 176 кв.м.  
от площад „България”

Продължава от стр. 1
В началото на заседание-

то бе прочетена заповедта на 
областния управител, стано-
вището на Районната проку-
ратура и Общинска админи-
страция, според които реше-
нието е незаконосъобразно и 
не следва да се дава право на 
„Роял” ООД за пристроява-
не и надстрояване на „лятно 
кино”.

Становището на адвокат 
Владимир Чернев, защит-
ник на инвеститора, е, че са 
налице всички предпостав-
ки да бъде дадено съгласие 
на ОбС-Мездра за учредява-
не на строеж на „Роял” ООД .

За изясняване детайли-
те на казуса и изчистване на 
спекулации за личен мотив, 
определящ нежеланието на 
кмета на Общината да под-
крепи предложението, по 
изрична покана на инж. Ге-
нади Събков в залата при-
съства и адвокат Янев. Той 
поясни, че теренът, разполо-
жен северно от сградата на 
кино „Роял”, е публична об-
щинска собственост по си-
лата на закона, защото попа-
да в територия , отредена за 
широко обществено ползва-
не.

Инж. Генади Събков бе 
категоричен, че Заповедта 
на областния управител на 

Враца за връщане на реше-
нието за ново разглеждане 
и становището на Районна 
прокуратура – Мездра, до-
казват тезата на Общината, 
че не кметът, не Общинска 
администрация, не адвокат-
ската кантора, която обслуж-
ва Общината, са против това 
да се изгражда „лятно кино” 
в центъра на Мездра, а зако-
нът е против.

„Аз нямам други аргумен-
ти освен нормативните из-
исквания. Към настоящия 
етап няма правна възмож-
ност в имот, който не съ-
ществува да се пристроява, 
надстроява, изгражда, ка-
къвто и да било обект. Прие-
мането на такова предложе-
ние според мен е равнознач-
но на подарък. Който от вас 
може да направи такъв по-
дарък на някой бизнесмен 
от Общината и да се чувства 
спокоен след действията си, 
нека го направи. Аз такъв 
подарък като кмет не мога да 
направя. Нямам законово и 
морално основание за това. 
По никакъв начин не бих ис-
кал да попадам в смешната 
ситуация да чета закона и да 
не мога да го разбирам, по-
влиян от други мисли и вну-
шения. Да, срещу мен се из-
сипаха порои от обвинения. 
В крайна сметка обаче инте-

ресите на общността са над 
нашите лични взаимоотно-
шения, с когото и да било. 
Ако не успеем да сложим 
тази граница – жалко за нас. 
Аз не мога да направя този 
жест, не защото не искам да 
се направи нещо в Общи-
ната, не защото не искам да 
има други атракциони, мно-
го по-забавни и интересни и 
от „лятно кино”.  Но смятам, 
че за всяка идея трябва да се 
провери първо законността, 
след което да се намери под-
ходящото място и време не-
щата да се прецизират и да 
се реализират.”, заяви инж. 
Събков.

Той поясни, че е отворен за 
осъществяването на допъл-
нителни разговори с инвес-
титора.

Кметът изказа недоуме-
ние от предложението на 
председателя на ОбС-Ме-
здра г-жа Яна Нинова, коя-
то внесе докладна запис-
ка, коригираща решение 
№336/25.05.2017г. Проек-
тът за решение даваше съ-
гласие да се учреди в полза 
на „Роял” ООД възмездно и 
безсрочно право на строеж 
за пристрояване и надстро-
яване на лятно кино със за-
строена площ от 176 кв.м. 
към северната фасада на 
съществуващата сграда на 

кино „Роял”.
Постоянните комисии по 

стопански дейности и по ус-
тройство на територията не 
излъчиха становища по ка-
зуса. Комисията по финанси 
и бюджет предложи отмяна 
на решение № 336 на ОбС-
Мездра от 25.05.2017г.

След проведено гласува-
не предложението не полу-
чи необходимите 11 гласа, за 
да бъде прието. От 17 при-
състващи съветници, 7 гла-
суваха „За”, 2-ма бяха „Про-
тив“, а 8 се въздържаха. За 
да остане в сила обаче ре-
шение №336 на Общински 
съвет гр.Мездра бе необхо-
димо потвърждение, гласу-
вано от минимум 11 съвет-
ници. Това така и не се слу-
чи и 176 кв.м. от площада 
останаха територия за об-
ществено ползване. В зала-
та присъства и представи-
тел на фирмата-инвеститор 
г-н Мирослав Захариев, кой-
то оттегли предложението за 
строеж на „лятно кино”. 

Кметът инж. Генади Съб-
ков декларира, че Община 
Мездра ще подкрепи вся-
ко инвестиционно намере-
ние. Единственото условие 
за това е то да не е в разрез 
с нормативната уредба и да 
са защитени интересите на 
общността.

Привличането на нови 
ученици - приоритет  
на Общината

Общината създава условия  за   ученици  
и от други населени места

Община Мездра ще от-
пусне финансов ресурс за 
ремонт на средношкол-
ското общежитие, което 
се ползваше от учениците 
на Професионалната гим-
назия по механизация на 
селското стопанство /ПГ 
по МСС/. Помещенията в 
сградата вече ще се отда-
ват под наем на лица, по-
дали молба и одобрени от 
кмета на Общината. Това 
стана ясно след работна 
среща между кмета инж. 
Генади Събков и  директо-
рите на училищата в Ме-
здра, в които ще бъде осъ-
ществен план-прием след 
7-ми клас. 

 „С финансовия ресурс, 
с който разполага Профе-
сионалната гимназия по 
механизация на селското 
стопанство, няма възмож-
ност да осигурява възна-
граждението на необхо-
димия брой възпитатели. 
Средствата, които учебно-
то заведение получава, не 
кореспондират с разходи-
те, които генерира. Общи-
на Мездра ще финанси-
ра ремонта на стаите. Ще 
ги приведем в нормално 
за използване състояние. 

Легловата база ще се раз-
шири и ще бъдат закупе-
ни електроуреди. Така ще 
създадем комфортна сре-
да и условия, близки до 
семейните.“, поясни инж. 
Събков.

 Наемът за помещени-
ята ще бъде символичен. 
Действията по ремонт на 
сградата и предоставянето 
й за ползване от по-широк 
кръг потребители  е част 
от целенасочената поли-
тика на Общинска адми-
нистрация за привличане 
на ученици от населени 
места извън Мездра. 

На срещата за уточня-
ване етапа на план-при-
ема 2017-2018 присъст-
ваха директорът на Ди-
рекция „Социални и ху-
манитарни дейности“ в 
Общинска администра-
ция Елена Нанова, ди-
ректорът на СУ “Иван 
Вазов“ Мариела Горано-
ва, зам.-директорът на 
учебното заведение Ев-
гени Йоловски, дирек-
торът на ПГ “Алеко Кон-
стантинов“ Христинка 
Минова и в.и.д. дирек-
тор на ПГ по МСС Емил 
Драгановски.

Училището в с.Елисейна приключи проект „Твоят час“
„Аз мога“ и „Математиката лесна и интересна“ бяха двете прояви по проекта

ЙОРДАН МАНЧЕВ
Малчуганите от ОУ „ Ха-

джи Димитър“ в с. Елисей-
на показаха как изучаване-
то на български език може 
да бъде забавно и увлекател-
но занимание. Марио Се-
вдалинов от 3 клас, Павли-
на Игнатова от 4 и Людми-
ла Василева от 2 клас са част 
от проект „Твоят час“, който 
основното училище изпъл-
нява. Ръководител на група-
та е началният педагог Дим-
ка Кирилова. Целта на  зани-
манията с ученици, започна-
ли през ноември 2016 годи-
на, е „ Развитие на способ-
ностите на учениците и по-
вишаване на мотивацията 
им за учене чрез дейности, 
развиващи специфични зна-
ния и компетентности“. Ос-
новните дейности в работа-
та с учениците по проекта 
са преодоляване на обучи-
телните трудности на уче-
ниците, нуждаещи се от по-
вече постижения, както и 
превръщане на училището в 
по-привлекателно място. В 

днешните занимания деца-
та се състезаваха в 3 групови 
задачи. В първата, посред-
ством зададен брой букви и 
описания на герои, те тряб-
ваше да разпознават детски 
приказки, предмети от еже-
дневието , букви от азбуката 
и обекти от слънчевата сис-
тема. Във втората и трета-
та задача Марио, Людмила 
и Павлина трябваше да из-
ползват граматическите си 
познания, за да попълнят 
липсващи празни позиции 
в изречения и думи, както 
и да поставят препинател-
ни знаци. В състезанието 
най-малкият участник Лю-
дмила Василева стана пър-
ва с обща оценка 5,33. Ма-
рио и Павлина си поделиха 
второто място в състезани-
ето с равен брой точки, съ-
ответно и крайна оценка. 
Жури в състезанието бяха 
Даниела Лещанска –препо-
давател в училището, Гер-
гина Неделева-библиоте-
кар в кметство Елисейна и 
Стефка Пеева – експерт ад-

министративно обслужва-
не в кметство Елисейна. В 
края на състезанието деца-
та получиха грамоти и купи 
за постигнатите резулта-
ти. В рамките на 8 месеца 
участниците в проект „Тво-
ят час“ са работили по ус-
вояване на звуковите моде-
ли в българския език, откри-
ване на гласни и съгласни 
звукове, писане на различ-
ни по съдържание и слож-
ност диктовки на непозна-
ти текстове. Учениците от 
2,3 и 4-и клас са упражнява-
ли и усвоявали правилата за 
правопис и правоговор, как-
то и писането на съчинения 
с различна тематична насо-
ченост. Математическата 
група на основното учили-
ще пък показа как матема-
тиката може да бъде лесна 
и интересна. Децата се със-
тезаваха в 5 категории, като 
игрите бяха индивидуални 
и отборни. В първата игра 
„Викторина“ участниците 
трябваше да смятат на ум и 
да открият верния отговор в 

задачи с оцветяване на бук-
ви от думички в различни 
цветове. Във втората игра 
„Млад строител“ участни-
ците бяха разделени на две 
групи, като целта на игра-
та е да построят възмож-
но най-висока кула. „Кръс-
тословица“ пък бе третата 
състезателна игра, отново 
групова. Тук в рамките на 3 
минути трябваше да позна-
ят, колкото се може пове-
че думи. „Танграм“  се ока-
за най-любопитната и най-
интересната игра за децата. 
В този състезателен кръг 
учениците трябваше с по-
мощта на различни геомет-
рични фигури да направят 
заек или котка. В  послед-
ната 5 игра „Стани отлич-
ник“ малчуганите от 5 и 6 
клас трябваше да отговарят 
на математически въпро-
си подобно на популярно-
то телевизионно шоу „Ста-
ни богат“. Накрая всички 
получиха  грамоти и купи 
за доброто представяне по 
време на проекта. 

Откриха римска монета от IV в. в първия 
ден от разкопките на Калето

Продължение от стр.1
“Монетата се намира-

ше на повърхността на 
земния пласт. Вероят-
но обилните валежи  са 
допринесли за това.“, по-
ясни доц. Сергей Торба-
тов, ръководител на раз-
копките. Той бе катего-
ричен, че за изключи-
телно богат на находки 
обект като „Калето“, това 
е нещо нормално. Всяка 
година по време на архе-
ологическите дейности 
в комплекса специали-
стите откриват различ-
ни уникати. Проучвани-
ята на АК“Калето“ стар-
тират през 2005г. От тога-
ва, всяка година във вре-
меви интервали с различ-
на продължителност, ар-
хеолозите обогатяват по-
знанията ни за обекта. 
Целта им е да приключат 
изцяло с проучванията на 
малката все още неразко-
пана част от крепостта, 

която се разпростира на 
площ от около 300 кв.м. 

„Разкопките в обекта 
са подновени през 2014г. 
От тогава са и разчисте-
ните части от помеще-
ния. Нашето намерение 
е да продължим тяхното 
проучване, да изчерпим 
пластовете от античната 
епоха, с което да предос-
тавим възможност на ар-
хеолога Георги Ганецов-
ски да продължи проуч-
ването на праисториче-
ския пласт. Той е много 
интересен, но се намира 
на голяма дълбочина.“, 
поясни доц. Торбатов. 

 За началото на архео-
логическите разкопки в 
АК“Калето“ пристигна и 
директорът на РИМ-Вра-
ца Георги Ганецовски. 
Тази година проучвани-
ята на специалистите от 
Националния археологи-
чески институт при БАН 
ще продължат 10 дни.
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ЙОРДАН МАНЧЕВ
Мездренският лекоат-

лет Йоло Николов напра-
ви силно бягане на 5000 м,

като постигна личен 
резултат за сезона в тази 
дисциплина. Той завърши 
десети с време 14:27.53 
мин., което е с около 39 
секунди по-добро от до-
сегашното му върхово 

постижение през 2017 г. 
В другата дисциплина, в 
която стартира - 3000 м, 
Николов се нареди еди-
найсети с време 8:30.28 
мин. Така 33-годишният 
атлет донесе общо 5 точ-
ки за страната ни. 

Също на единайсето 
място, но на 5000 м при 
жените, завърши Милица 

Мирчева, с което тя доба-
ви още две точки към род-
ния актив. Милица спря 
хронометъра на 17:01.32 
мин. По този начин три-
мата мездренски атлети 
Йоло, Милица и Митко 
Ценов спечелиха общо 18 
точки за националния ни 
тим. 

В крайното отборно кла-

сиране България се наре-
ди на предпоследното, 11-
то място и изпадна в по-до-
лната Втора лига. Нашите 
лекоатлети събраха общо 
193.5 т. Първа е Швеция с 
320.5 т, която се изкачи в 
елитната Супер лига. Ос-
вен нашия тим от Първа 
лига отпаднаха още Есто-
ния (203 т) и Дания (187 т). 

Милица Мирчева приключи  
11-та на Европейското

Йоло Николов с личен рекорд на Европейското
Снимка: atletika.bg

Александър Парушев триумфира 
в градското първенство по ускорен шах
Емил Манолов стана градски 
шампион по  класически 

ЙОРДАН МАНЧЕВ
Международният май-

стор по кореспондентен шах-
мат IМ Александър Пару-
шев от София стана побе-
дител в градското първен-
ство за мъже по ускорен шах 
, което се проведе в Мездра. 
В шампионата взеха участие 
12 шахматисти, които игра-
ха помежду си по кръговата 
система „всеки срещу всеки“ 
в 11 партии. Съгласно регла-
мента на турнира, организи-
ран от ШК „Локомотив“, със-
тезателите имаха на разполо-
жение за мислене по 10 мину-
ти на ход, информира главни-
ят съдия на спортната проява 
м.с. Тошко Кирков. 

Шампион на Мездра по ра-
пид за 2017 г. стана столични-
ят майстор Александър Па-
рушев, който записа 9 побе-
ди и 2 заryби и събра актив 
от 9 точки. Парушев допус-
на поражения само от доайе-
ните на мездренския шахмат 
- 74-годишния Венко Тошков 
и 76-годишния Любен Лиш-
ковски. Със същия точков ак-
тив, но с по-лоши допълни-
телни показатели, втори се 
нареди преподавателят по ис-
тория Данаил Димитров, кой-
то постигна 8 победи, 2 реми-

та и само 1 заryба - от шампи-
она Парушев. Трети остана 
първенецът на Мездра за тази 
година по класически шах-
мат Емил Манолов със 7,5 т. 
(7 победи, 1 реми и 3 заryби). 
Призовата шестица допълни-
ха бившият кмет на село Тип-
ченица Божидар Големанов 
и рок музикантът Ивайло Га-
врилов с по 6,5 т., и ветеранът 
Любен Лишковски, който съ-
бра 6 т. 

Призьорите в турнира по-
лучиха грамоти, осиryрени 
от ШК „Локомотив“.  „При 
голямо напрежение и с мно-
го усилия 15 състезатели ме-
риха сили в най-важният 
турнир за годината.“, споде-
ли главният съдия на състе-
занието Тошко Кирков, кой-
то е и председател на клуба- 
организатор. Само с една за-
губа и 13 т. актив Емил Ма-
нолов стана градски шам-
пион на Мездра по класиче-
ски шах. Първенецът добива 
право да участва на област-
но и републиканско първен-
ства. На второ място с 12,5 т. 
се нареди Цветослав Тончев, 
а трети остана Ивайло Га-
врилов, който допусна 2 за-
губи от първите двама и за-
писа 12 т.

Митко Ценов: “Бях готов за първото място”
АЛБЕНА МИЛАНОВА 

 След големия успех на 
Европейското отборно пър-
венство по лека атлетика ме-
здренският талант Митко Це-
нов се прибра на родна земя.

Той се класира втори в дис-
циплината 3000 м. с пре-
пятствия с резултат 8:37:47 
мин., като отстъпи минимал-
но на норвежеца Оли Хесел-
берг. Първенството се прове-
де във финландския град Ва-
аса, а рамо до рамо с Ценов 
бяха неговите съотборници 
Йоло Николов (който е и тре-
ньор на Митко Ценов) и Ми-
лица Мирчева.

С представянето си Ценов 
донесе 11 т. за българския от-
бор, който остана на послед-

ното 12-о място.
„Като цяло съм доволен от 

постигнатия резултат. Очак-
вах да заема дори първо мяс-
то, но не съм в най-добрата 
си форма, затова изгубих по-
следната обиколка.“, сподели 
Митко Ценов.

Той призова младите хора 
да се занимават активно със 
спорт, защото учи на култура 
и възпитание.

„Хубаво е подрастващи-
те да тренират, защото физи-
ческите занимания изграж-
дат характера и ни учат  да се 
справяме с  трудностите и да 
не се предаваме пред възник-
налите препятствия.“, допъл-
ни рекордьорът.

Митко вече има покрит 

норматив за световното пър-
венство в Лондон след месец 
и половина. Той взе участие 
и на международния турнир 
„Самарско знаме” в Стара За-
гора на 1-ви юли.

Бягащият треньор на СК 
„Атлет”- Мездра Йоло Ни-
колов постигна личен резул-
тат за сезона в дисциплина-
та 5000 м – 14:27: 53м, кое-
то обаче го нареди едва на 10 
място. В друга дисциплина 
- 3000 метра, Йоло Николов 
се класира на 11 място с ре-
зултат  8:30.28 минути.Пред-
ставителката на Мездра в ле-
коатлетическите игри Мили-
ца Мирчева участва в дисци-
плината 5000 м. и се нареди на 
11 място, с време 17:01.32 м.

Нешка Робева ни гостува

АЛБЕНА МИЛАНОВА
Нешка Робева и секрета-

рят на Община Мездра Сев-
далина Джамбазка присъст-
ваха на тренировка на граци-
ите от Железничарски клуб 
по художествена гимнастика 
/ЖКХГ/ „Анелия“.

Тренировката на талант-
ливите момичета се прове-
де във физкултурния салон 
на ОУ “Христо Ботев“. Въз-
питаничките на треньорите 
Лилия Николова, Цветелина 
Цинцарска и Христина Сто-
янова показаха пред Робева 
съчетания с топка, обръч и 
бухалки.

Легендата на художестве-
ната гимнастика, подготвила 
едни от най-добрите гимнас-
тички на световно ниво, спо-

дели, че Мездра има изграде-
ни традиции и отлична шко-
ла по художествена гимнас-
тика.

„ Много се радвам да видя 
тези хубави и талантливи 
деца, които изпълниха пре-
красни композиции и се на-
дявам наистина да имат ус-
пех. Пожелавам на младите 
грации да спортуват, защо-
то е видно, че това им доста-
вя голямо удоволствие. Ме-
далите, грамотите и призва-
нията не са важни без лю-
бов към спорта. Школата 
в Мездра непрестанно за-
хранва големите клубове в 
София, което ни дава осно-
вание да предположим, че 
най-вероятно следващите 
златни момичета ще бъдат 

от Мездра.“, допълни Ро-
бева.

В момента възпитанич-
ките на  ЖКХГ „Анелия“ 
се подготвят за участие в 
две държавни първенства 
по художествена гимнасти-
ка. Първото се проведе в пе-
риода 30.06.- 01.07.2017г. в 
София и в него взеха учас-
тие ансамбъл девойки 
младша възраст, категория 
„Б“, както и двойка девой-
ки старша възраст. Второ-
то държавно първенство, 
на което мездренските 
гимнастички ще премерят 
сили със своите връстници, 
ще се проведе между 7-ми 
и 9-ти юли в София. В него 
ще вземе участие отборът 
деца до 10г., категория „А“. 

Забавно лято ̀ 2017 За 19-та поредна година 
Община Мездра и Центъ-
рът за подкрепа за лично-
стно развитие организи-
рат плувни курсове за уче-
ници в хотелски комплекс 
„Долче вита“. Обучението 
през лято 2017г. започна 
на 26 юни и ще продължи 
до 1-ви септември. Плув-
ните курсове ще се про-
ведат в 5 смени, като във 
всяка ще се включат по 20 
деца.  Традиционно инте-
ресът към обучението е 
огромен, но тъй като об-
хватът на курса е ограни-
чен, тази година 100 мла-
дежи от I доVIII  клас ще се 

включат в него. И тази го-
дина плувните  курсове за-
почнаха със строяване на 
децата от първата смяна. 
Те бяха инструктирани, 
направиха разгрявка, след 
което започна същинското 
обучение.

„Курсът започва с най-
важния стил в плуването- 
кроул. Правим упражне-
ния за ръце и крака. След 
като децата успешно усво-
ят тези знания, премина-
ваме към втория по важ-
ност стил-бруст.“, разясни 
Христо Иванов, ръководи-

тел плувен курс,1 смяна.
Инструкторът допълни, 

че има младежи, които за 
поредна година се включват 
в плувния курс. Те желаят да 
усъвършенстват уменията 
си. Има и деца, които не мо-
гат да плуват. Тяхното обу-
чение започва в малкия ба-
сейн. След като се усъвър-
шенстват, тренировките се 
преместват и в по-дълбокия 
басейн. Плувните курсове 
са елемент от Общинската 
програма за осмисляне на 
свободното време на децата 
през лятната ваканция. 
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Иванка Начева, 
журналист - 4 юли; 

Методи Михов, 
общественик - 4 юли 

Пепи Димитров, гл. 
учител СУ „Св. Климент 
Охридски“ в с. Зверино 
- 8 юли

Илия Борисов, 
журналист, дългогодишен 
кореспондент на вестник 
“Работническо дело” - 10 
Юли 

Пенка Георгиева, 
бизнесмен -11 юли;

Атанас Доков, юрист 
-12 юли 

Димитър Воденичаров, 
писател - 13 юли 

Тони Йорданов –
бизнесмен -15 юли;

Петър Петков - кмет 
на с.Ребърково-15 юли; 

Станислав Ангелов, 
кмет на с. Люти дол - 16 
юли ;

Цеца Кирилова,  
счетоводител в 
общината-16 Юли.

• 4 юли 1776 - провъз-
гласена независимост-
та на САЩ.

• 6 юли 840 - роден св. 
Климент Охридски

•1971 - провежда се 
учредителна сесия на 
новоизбрания Градски 
общински народен съ-
вет (ГОНС) в Мездра. 
За председател на из-
пълнителния комитет е 
преизбран инж. Любен 
Йотов, за зам. предсе-
датели Васил Дамянов-
ски и Петко Стамболи-
ев, а за секретар Йор-
дан Иванов. 

• 7 Юли 1877 - руски-
те войски освобожда-
ват гр. Велико Търново

• 8 Юли – Ден на стро-

ителя
• 13 юли 1936 - роден 

в село Типченица ху-
дожникът Павлин Ко-
цев. Негови картини са 
притежание освен на 
наши и на галерии в Ру-
сия, Австрия, Франция, 
Белгия, Германия и Ки-
пър. 

• 15 юли 1894 - от-
крит първият конгрес 
на Българската работ-
ническа социалдемо-
кратическа партия (БР-
СДП)

• Юли 1908  - постро-
ена ул. „Христо Ботев“ 
в Мездра, за да свърз-
ва тогавашното село с 
жп гарата

Интересно
В следващите дни рожденици са:

Исторически дати:

Общината стана част от голяма онлайн платформа

Децата на Община Мездра

ЧАСТНА ОБЯВА 
Купувам пружина за креват, ширина 73 

см. , стандартна дължина. Продавам шевна 
машина, крачна. Телефон 0897 83 03 95

Александра и Михаил Николаеви

Община и полиция с мерки за 
намаляване на ПТП-та по Е-79

АЛБЕНА МИЛАНОВА 
ЙОРДАН МАНЧЕВ

Община Мездра, Район-
ното управление на по-
лицията и ЧЕЗ-Разпреде-
ление предприемат мер-
ки за намаляване на пътно-
транспортните произшест-
вия на гл. път Е-79. Служи-
тели на ОП“Чистота“ за-
почнаха подрязване клони-
те на дърветата, възпрепят-
стващи видимостта в ра-
йона на пункта на Район-
ното управление в близост 
до разклона за с.Ребърково. 
Извършва се и косене на 
тревните площи. Райо-
нът е един от най-опасни-
те участъци в Общината. 

На мястото има полицей-
ски патрул, който ограни-
чава движението, като тра-
фикът не е спрян. По дан-
ни на КАТ-пътна полиция 
28 пътно транспортни про-
изшествия са станали на те-
риторията на Община Ме-
здра за периода 1 април - 20 
юни 2017г. От всички ката-
строфи 11 са тежки, завър-
шили с трима убити и 13 ра-
нени. По-голямата  част от 
пътните инциденти са ста-
нали на главен път Е-79.  От 
КАТ-Пътна полиция уточ-
няват, че 12 от общия брой 
инциденти са причинени 
вследствие несъобразена 
скорост. 2 ПТП-та са при-

чинени от водачи, седна-
ли зад волана след употре-
ба на алкохол. 4 е броят на 
катастрофите след неспаз-
ване на дистанция между 
превозните средства, също 
толкова са и тези, причи-
нени при отнемане на пре-
димство, на единия от во-
дачите. От полицията уточ-
няват още, че най-опасни-
те участъци на територията 
на Общината са районът на 
главен път Е-79 на разкло-
на за стадион Локомотив, 
кръстовището при село Ре-
бърково и път 2-16 през Ис-
кърското Дефиле. С цел 
превенция на зачестилите 
ПТП-та в Община Мездра 

и по гл. път Е-79 от седми-
ца е засилено полицейско-
то присъствие, уточняват 
от Районното управление. 
За предотвратяване на ката-
строфите ежедневно в от-
сечката Мездра-Ботевград 
има разположени патрули, 
осъществяващи 24-часови 
дежурства. Екип на ЧЕЗ-
Разпределение възстано-
ви отрязани кабели от елек-
трозахранването на улич-
ните стълбове, а служители 
на ОП“Чистота“ подмени-
ха лампите на входа и изхо-
да в района на пункта.

 В близост до Ребърково 
бе подменена и крайпътна-
та мантинела.

Възможности за спортуване в селата
Първите площадки са в Типченица и Моравица

Скоро жителите и гостите 
на село Типченица ще имат 
възможност да поддържат 
здравето и формата си чрез 
активни дейности в новоиз-
граден спортен кът. Той ще 
бъде разположен в простран-
ството, намиращо се в бли-
зост до сградата на детската 
градина.

В момента текат  успоред-
ни дейности в две от частите 
на спортния кът. От една стра-
на се извършват дейности по 
изграждане на спортна пло-
щадка. Посипва се пясък и те-
ренът се изравнява. След това 
ще бъде монтирана и настил-
ка с изкуствена трева и ще се 
създадат две игрища – за фут-
бол и за волейбол.

„Полагаме необходимите 
усилия, за да може в начало-
то на лятната ваканция спорт-
ната площадка да бъде факт и 
жителите и гостите на село-

то  да я използват.“, каза кме-
тът на Типченица Георги Ге-
оргиев.

Освен спортна площадка 
в Типченица ще бъде изгра-
ден и фитнес на открито. Ре-
ализирането му е чрез проект 
на Предприятие за управле-
ние на дейностите по опазва-
не на околната среда /ПУДО-
ОС/, като вече е преведено 
авансовото плащане от 50% в 
размер на 5 000лв. Крайният 
срок за реализиране на проек-
та е 30.11.2017г.

„Стараем се дейностите 
по изравняване на общин-
ския терен да приключат 
значително по-скоро. Иде-
ята на програмата е с  помо-
щта на местното население 
да се изчистят стари, занема-
рени площи - общинска соб-
ственост, като по този начин 
хората се включат в полезна 
дейност.“, допълни Георги 

Георгиев.
Проектът предвижда дос-

тавка и монтаж на 4 бр. фит-
нес уреди на открито. Вклю-
чени са маса за тенис, лосто-
ве за фитнес и висилки. Вече 
е сключен договор с фирма-
та-изпълнител, като след из-
равняване на терена ще бъдат 
монтирани уредите. Очаква 
се най-късно до средата на 
лятото спортният кът в Тип-
ченица да е факт. Село Мо-
равица е второто село от Об-
щината, което ще се сдобие с 

нова спортна площадка. Из-
граждането на спортното съ-
оражение започна в края на 
месец май, като за целта Об-
щинска администрация за-
дели 5 000лв. от бюджета си. 
На площ от 400 кв.м. бе из-
лят бетон, като теренът бе из-
равнен. Насипан е сортиран 
трошен камък с големина на 
фракциите 0,4мм., след кое-
то теренът е валиран. Пред-
стои полагане на изкустве-
на тревна площ и реновира-
не на оградните съоръжения.

Катастрофа край с. Ребърково

АК“Калето“ стана на четири години
На 1 Юли АК“Калето“ от-

беляза своя 4-ти рожден ден. 
Мероприятията  стартираха 
в 10.00ч. в най -известния ту-
ристически обект в региона.  
В празничната програма  се 
включиха женските певче-
ски групи: „Детелина“-с.
Брусен и „Белокаменица“-с.
Царевец. За доброто настро-
ение на гостите  се погрижи-
ха и Група за стари градски 

песни „Мездрея“ и Вокална 
група „Детски свят“ с ръко-
водител Анета Петкова. Със 
свое изпълнение  се пред-
стави и Йоана Лиловска с 
ръководител Анета Петко-
ва. Народната певица Беат-
рис Александрова  изпълни 
песни от българския фолк-
лор. Тя е ученичка на народ-
ната певица Бинка Добре-
ва и племенница на предсе-

дателя на Мото клуб „Вели-
ка България“ Мартин Ма-
нев,  който е с мездренски 
корени. Мото клуб „Вели-
ка България“ и Национал-
но сдружение „Хан Кубрат“ 
също  участваха в проявите, 
като бяха подготвили и раз-
лични изненади. Подробен 
материал за 4-я рожден ден 
на АК „Калето“ очаквайте в 
следващия брой.


