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Национален турнир AK „Калето” - на четири години „Опашати лъжи”

Ремонтират МБАЛ-Мездра
по „Красива България“

Новият паркинг на Болницата

За първи път Общината приключва  
финансова година без неразплатени разходи

АЛБЕНА МИЛАНОВА  
„За първи път от де-

мократичните проме-
ни в България Община 
Мездра приключи фи-
нансовата 2016г. без не-
разплатени разходи във 
всички звена и по отно-
шение на всички второ-
степенни разпоредите-
ли с бюджетен кредит“ 
-това заяви кметът инж. 
Генади Събков, който 
представи годишния от-
чет на изпълнението на 
бюджета на Общината 
за м.г. по време на по-
следното заседание на 
ОбС. 

„Община Мездра има 
единствено неразпла-
тени задължения от 61 
000лв.,при преходен ос-
татък 276 000лв., кои-
то сме осчетоводили и 
не сме разплатили, тъй 
като не сме убедени в 
правилността на разхо-
дите. Те са за минали пе-
риоди от 2014г. и 2015г. 
и за тях смятаме, че ня-
маме достатъчно осно-
вание за разплащане.”, 
категоричен бе инж. 
Събков.

Той допълни, че об-
щинска администрация 
е провокирала проверка 
на АДФИ за една голяма 
част от тези разходи.  

„Община Мездра стар-
тира финансовата 2016г. 
с неразплатени разходи 
от 8.5 млн.лв. В рамките 
на година разплати 3.9 

млн. лв. стари задълже-
ния и осъществи всич-
ки дейности, свързани 
с обичайното съществу-
ване на администрация-
та. В края на 2015г. Об-
щина Мездра бе в със-
тояние на финансов ко-
лапс, но през 2016г. 
благодарение усилия-
та на администрация-
та се превърна в Общи-
на, която има относител-
но стабилно финансово 
състояние. 

В условията на теж-
ка финансова криза из-
брахме единствения ве-
рен път: на ограничава-
не на разходите; прекра-
тяване на неизгодните 
договори; прецизиране 
на всички ангажименти 
и строг контрол на дос-
тавки и услуги; оптими-
зиране на персонал; ак-
тивни действия по от-
ношение на длъжни-
ците на общината; по-
стоянен и текущ ана-
лиз на текущите и бъ-
дещите приходи и раз-
ходи и недопускане по-
емането на необезпече-
ни финансови ангажи-
менти.“, допълни кме-
тът.  Според инж. Съб-
ков успехите във финан-
совата част нямат ясно 
изразен видим ефект за 
гражданите, но имат ре-
шаващо значение за раз-
витието на всички оста-
нали сфери. 

Продължава на стр. 2

 Общината спечели финансиране  
за оптимизация на училищната мрежа
Мездра е сред 19-те общини в България, спечелили фи-
нансиране по Националната програма за оптимизация на 
училищната мрежа на Министерството на образованието 
и науката. Общината ще получи 132 590 лева за извършва-
не на строително-ремонтни дейности на приемното учили-
ще СУ "Климент Охридски“ в с. Зверино, след закриване-
то на Основно училище "Хаджи Димитър“ в с. Елисейна. 

Продължава на стр. 2

Започна ремонтът на 
Многопрофилната бол-
ница за активно лечение в 
Мездра. Вече е положена 
новата асфалтова настил-
ка на паркинга на здрав-
ното заведение. Дейност-
ите се реализират по про-
ект „Красива България“.  
С Решение № 1 от 1 март 

2017 г. на УС на Про-
ект „Красива България“, 
Министерството на тру-
да и социалната полити-
ка одобри кандидатурите 
за 44 обекта, сред които и 
болницата в Мездра. 

Проектът e по мярка 
„М02 – подобряване на 
социалната инфраструк-

тура“. Заложени са: ре-
монт на покрива на сгра-
дата на лечебното заведе-
ние с битумна смес и во-
доотблъскващо покри-
тие, полагане на мазил-
ка и боядисване на фаса-
дите, както и асфалтира-
не на пространството за 
паркиране на автомоби-

ли. Общата стойност на 
проекта е 129 997 лева. 
40 % /51 999 лв./ от сред-
ствата   са осигурени от 
Министерството на труда 
и социалната политика. 

Съфинансирането от 
страна на Община Ме-
здра е в размер на 77 998 
лв. 

143 213, 92 лв. са необ-
ходими за възстановяване 
на щетите след падналата 
градушка и обилните дъ-
ждове, връхлетели Общи-
ната на 3 юли т.г.

Комисия, сформира-
на със заповед  № 483/ 
03.07.2017г. на кмета на 
Община Мездра, извър-
ши оценка на щетите в на-
селените места най-сил-
но засегнати от природна-
та стихия.

В Кален за ремонт на 
улици и подпорна стена 
ще бъдат необходими 3 
639, 19 лева. В Долна Кре-

мена трябва да бъдат отре-
монтирани 4 улици, като 
стойността на ремонта 
възлиза на 4 296, 60 лева. 
80 832, 46 лв. ще струват 
дейностите по полагане на 
асфалтобетон и трошено-
каменна настилка на три 
улици в Горна Кремена. В 
Игнатица за ремонтиране 
на улиците „Рила“, „Стара 
планина“, „Любен Караве-
лов“, „Георги Димитров“ 
и „Витоша“, са необходи-
ми 6 560.93 лв. Дейности-
те по ремонта на улиците 
„Александър Стамболий-
ски“ и „Маршал Толбу-

хин“ в Руска Бяла възли-
зат на 1 002,54 лв. В Тип-
ченица  засегната е улица 
„Йордан Юнчев“, чиито 
ремонт възлиза 20 814, 39 
лв. Улица „Родопи“ в Лик 
може да бъде възстанове-
на с 4 643, 34 лв.

Предвижда се корекция 
на дере „Мала река“ в Ре-
бърково.

Ремонтните дейности 

по свлачищата в Люти дол 
на улиците „Любен Кара-
велов“ и „Бузлуджа“ ще 
струват 3 594,23 лв. Дей-
ностите по ремонта на мо-
ста на улица „Цвятко Ра-
дойнов“ в Лик ще струваа 
805,26 лв.

Ремонтът на отсечката 
Мездра – Царевец при ки-
лометър 20+300 ще отне-
ме 1475, 06 лв.

Ясни са щетите  
от бурята в Мездра

Комисия оценява щетите
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За първи път Общината  
приключва финансова година  
без неразплатени разходи

Продължение от стр. 1
„Общинският бюджет е 

като семейния бюджет. Как-
во самочувствие, какви меч-
ти и какви планове за инвес-
тиции могат да имат хора, 
които нямат доходи и са по-
тънали в задължения и за-
еми?!“, попита реторично 
кметът общинските съвет-
ници по време на сесията. 

Въпреки катастрофално-
то състояние в началото на 
годината, през 2016г. са ре-
ализирани и всички набеля-
зани инвестиционни задачи. 
Разплатени са средствата за 
асфалитиране и бетонира-
не на 9улици. Изградени или 
ремонтирани са 8 нови път-

ни участъка-обнови се пътят 
Мездра-Крапец, засадени са 
6 декара земя в Шабла, ав-
топаркът в ОП “Чистота“ се 
разшири с автовишка, багер, 
сметоизвозващ автомобил. 

„Това, което отчитаме през 
2016г. е напрежението и уси-
лията, които положихме пър-
во в сферата на чистотата. С 
новата организацция и поря-
дъка, който влагахме в раз-
ходването на средствата, от 
едно предприятие, което по-
стоянно дължеше средства и 
приключи 2015г. и стартира 
2016г. с над 350 000лв. задъл-
жения, направихме така, че 
в края на 2016г. да няма ни-
какви задължения. При това 

е свършено в пъти повече и 
по-качествена работа. Дока-
за се, че можем да работим и 
по този начин и при това ус-
пешно. 

В режим на оцеляване и 
предвид на високите очак-
вания към кметската управа 
направихме поредна промя-
на. Вместо да възлагаме ус-
луги и дейности срещу ви-
соко заплащане, предпоче-
тохме да си закупим техни-
ка и пособия и сами да ре-
шаваме проблемите”, заяви 
кметът. 

Инж. Събков допълни, че 
на 100% са изпълнени зало-
жените цели в сферата на об-
разованието, здравеопазва-

нето и социалните дейнос-
ти.Той поясни, че общинска 
администрация ще продъл-
жи да работи в условията на 
строгата финансова дисци-
плина при разходването на 
средства и в  позиция на от-
критост, честност и загри-
женост към проблемите на 
хората от Общината. Чети-
рите постоянни комисии в 
ОбС-Мездра единодушно 
подкрепиха годишния отчет 
на изпълнението на бюдже-
та на Общината. След про-
ведено гласуване съветни-
ците приеха с 14 гласа „За”, 
1-„Против” и 1-„Въздържал 
се” разходването на сред-
ства през м.г. 

Реализират 8 проекта по програмата 
за малки местни инициативи

Близо 30 хил. лева  
за проекти на граждани

АЛБЕНА МИЛАНОВА
Общинският съвет в 

Мездра одобри реали-
зирането на 8 от пода-
дените 9 проектни пред-
ложения по програма 
“Малки местни иници-
ативи – Мездра 2017“. 
Това стана на послед-
ното заседание на мест-
ния парламент. Съвет-
ниците одобриха пред-
ложенията със 17 гласа 
„За“ и нито един  „Про-
тив“ или „Въздържал 
се“. Според подадените 
проекти в Очин дол ще 
се изгражда кът за отдих 
и оформяне на прилежа-
щите му пространства. 
Във Върбешница ще се 
създаде „Райско кът-
че“ в центъра на селото. 
Предстои още подмяна 
на дограмата в кметство-
то в Горна Кремена, из-
граждане на стрийт фит-
нес на открито в двора на 
СУ “Иван Вазов“ в Ме-
здра, възстановяване на 
каменната чешма в Ру-
ска Бяла и облагородя-
ване на прилежащото 
пространство. Ще бъде 
ремонтирана и залата за 
тържества в Царевец. В 
Типченица ще се реали-
зират мерки за енергий-
на ефективност на сгра-
дата на кметството /под-
мяна на част от дограма-
та, ремонт на помеще-
ния на кметството, пен-
сионерския клуб и са-
лон към читалището/. В 

Брусен ще се реализира 
проект „Бъдеще за деца-
та“, според който ще се 
изградят три беседки за 
отдих, ще бъде подмене-
на ограда на детска пло-
щадка и ще се ремонти-
ра тоалетна. За някои от 
предложенията има въз-
можност за търсене на 
допълнителни източни-
ци на финансиране като 
за пример бе даден про-
ектът на  СУ „Иван Ва-
зов“.  Горна Креме-
на е селото, предвиде-
но в списъка за капита-
лови вложения, да бъде 
извършен ремонт на 
сградата на кметство-
то. Идеята е тя да до-
бие завършен вид, за-
това ще се търсят вари-
анти за освобождаване 
на средства за монтира-
не на дограма и на тази 
част от сградата, която 
към момента не се вла-
дее от Общината. Сгра-
дата е публична общин-
ска собственост, но е 
предоставена за ползва-
не от читалището. Това, 
че те формално на този 
етап не отговарят на ус-
ловията на Програмата, 
не означава, че сграда-
та ще бъде оставена на-
половина реновирана. 
Крайният срок за изпъл-
нение на проектите е 30-
ти октомври 2017г., като 
за тях ще бъдат заделени 
29 766.40 лв. от общин-
ския бюджет.

Ученици, завършили 
IV клас от ОУ“Хр.Ботев“, 
ОУ“Св.Св. Кирил и Мето-
дий“ и СУ“Иван Вазов“, за-
едно със секретаря на Мест-
ната комисия за борба с про-
тивообществените проя-
ви на малолетни и непъл-
нолетни Силвия Петкова и 
психологът Цветанка Йор-
данова се запознаха с рабо-
тата на огнеборците в Ме-
здра. 

Така завършиха занима-
нията от лятното обучение 
на деца. Малчуганите ви-
дяха как се реагира при по-
даване на сигнал за трево-
га, разгледаха уредите, кои-
то има в пожарния автомо-
бил. Огнеборците помогна-
ха на желаещите да загасят 

пожар чрез използване на 
високо налягане. Показаха 
и уредите, които употребя-
ват при аварийно-спасител-
ни дейности и при пътно-
транспортни произшест-
вия. 

Пожарникарите демон-
стрираха и как се гаси огън 
с високо налягане. Децата 
проявиха интерес към уре-
дите, съоръженията и ра-
ботата на пожарникарите.  
„Най-интересно за мен бе 
да се кача в пожарната кола 
и да видя как се гаси огън. 
Имах мечта какъв ще стана 
когато порасна, но от днес 
разбрах, че и работата на 
пожарникарите много ми 
харесва.“, сподели малкият 
Николай Бойчев. 

 Общината спечели финансиране  
за оптимизация на училищната мрежа

Продължение от стр.1
През 2017 г.  19-те  одо-

брени общини ще полу-
чат авансово 50% от суми-
те от МОН, като на Общи-
на Мездра ще бъдат преве-
дени 66 295лв. За изграж-
дането на нов компютърен 
кабинет в приемното учи-
лище в Зверино ще бъдат 
закупени 11 компютър-
ни системи, интерактивна 
дъска и периферия. Също 
така ще бъдат доставе-
ни и 3 батерии от бутил-
ки за пренос на компре-
сиран природен газ. За по-
добряване текущото със-
тояние на сградния фонд 
се предвиждат цялост-
на реконструкция на хи-
дроизолационното покри-
тие на физкултурния са-
лон на училището, както 
и ремонт на салона, фоа-

йетата, коридорите, каби-
нетите и санитарните по-
мещения на четирите ета-
жа на сградата. Училище-
то в Елисейна бе включе-
но в процедура по закри-
ване с решение №329 от 
протокол №22 / 27.04.2017 
г. на Общинския съвет, а с 
решемие №337 от про-
токол № 23 / 25.05.2017 
г. бе приета и Общинска-
та програма за оптимиза-
ция на училищната мре-
жа. Средствата ще бъдат 
трансферирани към об-
щините след обнародва-
не на заповедите за пре-
кратяване дейността на 
училищата в Държавен 
вестник и след изтича-
не на 14-дневния срок за 
обжалване на заповедите 
пред Върховния админи-
стративен съд.  

Завършиха заниманията  
от лятното обучение на деца

Ремонтират детските площадки
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Общината започва ре-
монти на детските и спорни 
площадки в града. Вслед-
ствие на вандалските набе-
зи част от съоръженията, 
както и прилежащата им ин-
фраструктура, са разруше-
ни и е необходимо да бъдат 
реновирани. В края на юни 
инж. Светлин Цветанов, гл. 
експерт „Инвеститорски и 
строителен контрол“, обоб-
щи резултатите от извършен 
технически и строителен 
контрол на всички 21 детски 
и спортни площадки в гра-
да. Експертът направи оцен-
ка на състоянието на съоръ-
женията съгласно Заповед  
№ 446 / 16.06.2017 г. на кме-
та на Общината. Резултати-
те от проверката установя-
ват, че цялостното техниче-

ско състояние на детските 
площадки в Мездра е добро, 
но поради недобросъвест-
ни ползватели е необходи-
мо да бъдат реновирани. 

Най-засегнати са детски-
те площадки и съоръжения 
в кв. „Лещака“, на ул. „Пър-
ви май“, спортната площад-
ка „Юшан“ и при блок „Ле-
деник“. Повечето от по-
вредите са по прилежаща-
та на площадките инфра-
структура – счупени дъски 
на пейки и счупени кошче-
та за смет. 

Започнали са подготви-
телни мерки за отстраня-
ване на неизправностите 
по съоръженията, като ре-
монтните дейности по кон-
статираните забележки ще 
започнат в най-кратки сро-
кове.

АК“Калето“ - на 4 години
Инж. Димитър Павлов стана част от Мото клуб „Велика България“

 АЛБЕНА МИЛАНОВА 
Стотици приятели и по-

читатели на АК“Калето“ 
в Мездра бяха гости на от-
белязването на четвъртия 
рожден ден на най-извест-
ния туристически обект в 
региона. Ръководителят 
на комплекса инж. Дими-
тър Павлов изказа благо-
дарност към многоброй-
ните участниците в праз-
ничната програма и хи-
лядите приятелите на 
АК“Калето“, с които осъ-

ществява ползотворно съ-
трудничество.  

Кметът на Общината 
инж. Генади Събков поз-
драви екипа на комплекса 
за всеотдайния им труд за 
поддържане на мястото в 
естетичен и приветлив вид 
и създаването на атракции 
за посетителите.  

Празничната програма 
бе открита с изпълнения 
на Женска певческа гру-
па „Детелина“ – с. Брусен. 
За доброто настроение на 
гостите се погрижиха още 

Женска певческа гру-
па „Белокаменица“ – 
с. Царевец и Група за 
стари градски песни 
„Мездрея“. Особен 
колорит в музикална-
та програма внесе из-
пълнението на 5-го-
дишната Йоана Ли-
ловска с ръководи-
тел Анета Петкова. За 
гостите на празника 
на АК“Калето“ пяха 
и младите дами от 
Вокална група „Дет-

ски свят“. Народната пе-
вица Беатрис Алексан-
дрова изпълни песни от 
българския фолклор. Тя 
е ученичка на известна-
та Бинка Добрева и пле-
менница на президента на 
Мото клуб „Велика Бълга-
рия“ Мартин Манев,  кой-
то е с мездренски корени. 
Малките гости на компле-
кса се забавляваха с вик-
торина и опознавател-
ни игри, организирани от 
ПП“Врачански Балкан“-

Враца. Бурни аплодисмен-
ти предизвика връчването 
на нашивките на новите 
членове на Мото клуб „Ве-
лика България“. Прези-
дентът на организацията 
Мартин Манев приобщи 
към организацията ръко-
водителя на АК“Калето“ 
инж. Димитър Павлов, 
както и Тихомир Тодоров, 
Георги Танчев и Тихомир 
Златев. Призьорът от 55-я 
Национален рецитал-кон-
курс за изпълнение на Бо-
тева и възрожденска по-
езия за любители Генчо 
Драголов от Мездра ре-
цитира стихотворението 
„Зададе се облак темен“ 
на поета-революционер. 
Спелеоклуб Мездра бе ор-
ганизирал състезание за 
купата на Общината. Гос-
тите на празника имаха 
възможност да се разхла-
дят и покачат своя адрена-
лин чрез пускане с въжен 
тролей от скалите над река 
Искър.

Мотоклуб "Велика България''

Снимка: Министерство на образованието

Полезно
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АЛБЕНА МИЛАНОВА
Състезанието бе организи-

рано от Националното сдру-
жение на сираците в Бълга-
рия и ще се проведе и в дру-
ги градове на страната. Ини-
циативата се подкрепи ак-
тивно и от община Мездра. 
Слави Михайлов, председа-
тел на УС на Национално-

то сдружение на сираците в 
България, който е организа-
тор на турнира, връчи поче-
тен приз на кмета на Общи-
ната инж. Генади Събков. 
Той бе удостоен за принос 
към реализирането на тур-
нира по стрийт фитнес в гра-
да и активната помощ в пол-
за на деца и младежи в нерав-

ностойно социално положе-
ние в страната. Почетен приз 
бе връчен и на г-жа Петя Пе-
ткова, управител на хотелски 
комплекс “Родина“ за съдей-
ствието при осъществяване 
на спортното събитие. Учас-
тниците в турнира бяха раз-
делени в 3 групи: момчета до 
17-годишна възраст, момче-

та над 17-годишна възраст 
и момичета над 14-годишна 
възраст. Те демонстрираха 
невероятни физически и ар-
тистични умения, които бяха 
оценени от 3-членно жури. 
Радостин Колев оценяваше 
силата, вложена в съчетани-
ята. Полян Методиев следе-
ше комбинираните елемен-

Национален турнир по стрийт фитнес  

Занапред железничарският град ще бъде домакин на демонстрациите на 
физическите възможности и умения на младите хора.  

Снимка: mezdra.bg

Наши момичета  
станаха шампионки

АЛБЕНА МИЛАНОВА 
Виолета Миловска  и 

Александра Захариева заво-
юваха първо място от дър-
жавно първенство по худо-
жествена гимнастика в ан-
самбъл при двойки, стар-
ша възраст, категория „Б“.
„За първи път Федерацията 
по художествена гимнасти-
ка включва в първенствата 
формата „двойки“ и „трой-
ки“, който е нов за Бълга-
рия.“, каза Лили Николова, 
ст.треньор на ЖКХГ „Ане-
лия“.Причината да подготвя-
ме състезателки в тези фор-
мати се зароди на нашия тра-
диционен турнир „Коледни 

звездички“, който е посеща-
ван от представители на фе-
дерацията. Те харесаха този 
формат и решиха да го вклю-
чат в държавните първенства 
при деца, девойки младша и 
девойки старша възраст“, 
добави още Николова. Ми-
ловска  и Захариева се състе-
заваха при старшата възраст 
с участието на още 6 отбо-
ра. Те играят формата „двой-
ка“ заедно от 3 години, кое-
то им помогна да са спокой-
ни, въпреки сложното съче-
тание. Предстои им участие 
на турнир в Бургас. „Доволна 
съм, че Федерацията разбра, 
че има смисъл в този формат, 

който дава малко разнообра-
зие в първенствата. Рускини-
те вече отдавна го практику-
ват.“, каза още Лили Нико-
лова. 

„Очаквахме да се класира-
ме в тройката, златният ме-
дал ни изненада. Бяхме при-
теснени от тази голяма кон-
куренция, но си изиграхме 
добре съчетанието. Продъл-
жаваме да тренираме уси-
лено и се стремим да има-
ме повече успехи.“, сподели-
ха шампионките.На възпи-
таничките на  ЖКХГ „Ане-
лия“ предстои  второ дър-
жавно първенство за деца до 
10г., категория „А“.

ти, а Пламен Атанасов-из-
държливостта на изпълне-
нията. Първо място в катего-
рия момчета до 17г. зае Ди-
митър Иванов. Втори бе Да-
вид Стоянов, а трети-Габри-
ел Георгиев. И тримата при-
зьори са на 16-годишна въз-
раст и са от София. Първи в 
категория момчета над 17г. 
бе Николай Николов от Бе-
лоградчик. Втори-Руми Сте-
фанов от София на 23г. Тре-
ти се класира Мишел Дой-
чинов от София на 20г. 17-го-
дишната Елена Любенова 
от Перник, която бе и един-
ствената дама в надпревара-
та, се класира на първо място 
в категорията момичета над 
14-годишна възраст.  

С уникалните си изпълне-
ния младежите допълнител-
но разгорещиха публиката. 
Именно чрез бурните апло-
дисменти трябваше да бъде 
определен най-атрактивният 
победител, който да спечели 
едноседмична All inclusive 
почивка за двама през август 
в КК“Албена“.  

След избиране на победи-
телите във всяка една от ка-
тегориите се проведе крат-
ко финално шоу, а публиката 
трябваше да реши на кого да 
даде голямата награда. Мла-
дите хора бяха толкова добри 
в представянето си, че жу-
рито и публиката харесаха 
всички изпълнения, затова 
организаторите раздадоха 3 
специални награди на трима-
та победители.  Официални-
ят фен клуб на „Манчестър 

Юнайтед“ също се включи 
в инициатива на Национал-
ното сдружение на сираци-
те в България. Плажни кър-
пи на „Манчестър Юнайтед“ 
бяха част от наградния фонд. 
Спортна кампания „Вакан-
ция без грижи“ се провежда 
за осма поредна година с ге-
нералната подкрепа на хотел 
„Маринела“ – София и сдру-
жение „Маринела“. Инициа-
тивата се подкрепя от общи-
ните Мездра, Пловдив, Ва-
рна и Стара Загора, с любез-
ното съдействие на фирмите 
„Симетра“, „Арома“, „Ма-
ниа Принт“, „Титан Фит-
нес“, „Нивеа“, магазин за би-
жута „Мистик“ – Плевен и 
хотел „Марица“ – Пловдив.  
Всички победители в отдел-
ните категории, спечелили 
първо място, се класират за 
участие на финал в град Со-
фия, където ще бъдат наста-
нени безплатно в хотел „Ма-
ринела“. 

Целта на турнира по 
стрийт фитнес е да се насър-
чат децата и младите хора да 
спортуват по-често през лят-
ната ваканция. По време на 
надпреварата деца в нерав-
ностойно социално положе-
ние ще се състезават заед-
но със свои връстници от се-
мейна среда и чрез спорта ще 
създават нови приятелства.  
Надпреварата ще продъл-
жи на 22.07.2017г. – гр. Ста-
ра Загора, на 29.07.2017г. – в 
гр. Плевен. Финалът на тур-
нира ще бъде на 02.09.2017г. 
в гр. София.

Юношите на “Локомотив” Мездра трети  
на международен турнир

ПАВЕЛ ПЕТРОВ
Представителите във въз-

растова група U15 на дет-
ско-юношеската школа на 
„Локомотив“ Мездра се за-
върнаха триумфално, но-
сейки със себе си бронзо-
вите медали от шестото из-

дание на футболния тур-
нир „Volos Cup“, провеж-
дан под патронажа на мест-
ния клуб Олимпиакос. Под-
растващите във възрастова 
група U13 се класираха на 
пета позиция. Футболисти-
те от мездренския клуб бяха 

посрещнати от кмета на Об-
щината инж. Генади Съб-
ков, който поздрави всички 
участници, както и техните 
родители.

„Горд съм, че в Мездра 
пристигна такова отличие. 
Да премериш сили с толко-
ва много отбори и да се кла-
сираш трети – това неми-
нуемо е успех“, заяви още 
Събков. 

Възпитаниците на тре-
ньора Иван Георгиев – Саки 
премериха своите сили с 
над 30 отбора в двете въз-
растови групи – М13 и М15, 
като още в първата среща 
командата U15 на „Локомо-
тив“ срази домакините от 
Олимпиакос със 7:0.  

Безплатен тенис на маса  
за децата на Мездра

Общината и центъра за 
подкрепа за личностно 
развитие осигуряват без-
платен тенис на маса в же-
лезничарския град.  Всич-
ки деца и младежи, жела-
ещи да се забавляват през 
лятната ваканция, могат 
да играят тенис на маса от 

5-ти юли до 14-ти септем-
ври в салона и фоайето на 
Центъра за подкрепа за 
личностно развитие /бив-
шия Детски комплекс/.  
За играчите са подсигу-
рени три тенис маси, хил-
ки и топчета. Обществе-
ни възпитатели ще съ-

блюдават за спазване на 
дисциплината и общест-
вения ред.  Желаещите да 
се забавляват и да се от-
дадат на спортни занима-
ния имат възможност да 
го направят всеки делни-
чен ден от 9ч до 12ч. и от 
14ч. до 19ч.

От Мездра стартира

Виолета Миловска  и Александра Захариева
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Цветелина Николова, 
ст. Експерт в Общината 
- 19 юли;

Красимир Трифонов, 
общественик -19 юли;

Мирослав Захариев, 
бизнесмен - 20 юли;

Красимир Йончев, 
охранител – 22 юли;

Георги Нончев, кмет 
на с. Горна Кремена - 25 
юли;

Антон Антонов, гл. 
експерт в Общината – 
26 юли

Димитър Доков – 
педагог – 1 август

• 20 юли 1958г - Основа-
но ТКЗС „Христо Ботев“ в 
село Зверино с председа-
тел Тодор Събков

• 21 юли 1983г. - умира 
големият български скулп-
тур Иван Фунев, роден в с. 
Горна Бешовица

• 22 юли 1877г. - Руски-
те войски и българското 
опълчение освобождават 
Стара Загора;

• 22 юли 1899 г. - офици-
ално е открита жп линия-
та София-Роман-Плевен ;

• 25 юли 1925г. - Роден  
в с. Типченица Ивайло Ди-
ков, дългогодишен актьор 
във врачанския драмати-
чен театър.;

• 1942г. - разстреляни 
Никола Вапцаров и друга-
рите му анти-фашисти.

• Юли 1973г. - спортните 
дружества Локомотив Ме-
здра и Металург Елисейна 
се обединяват в ЖСК Ме-
талург. Под това име фут-
болният отбор на клуба 5 
сезона се състезава в Б 

РФГ. През лятото на 1978 
г. двете дружества отново 
стават самостоятелни 

• 1 август 1934г. - Мездра 
става център на околийска 
училищна инспекция, коя-
то просъществуеа до 17 
януари 1937. Тя е средище 
на 60 първоначални учи-
лища и 35 прогимназии с 
над 300 учители. 

• Юли-Август 1992г. - 
5-ма членове на Клуба по 
пещерно дело към турис-
тическо дружество Искър 
вземат участие в двусед-
мична експедиция в пла-
нината Проклетия, в райо-
на на албанския град Шко-
дра. Съвместно със свои 
колеги от Плевен и Со-
фия те откриват и проуч-
ват 30 пропасти и пеще-
ри, на 20 от които съста-
вят подробни топографски 
карти. Това е трета експе-
диция зад граница на ме-
здренските спелеолози, 
след тези в Чехословакия 
, 85 и Германия ,89.

Интересно
В следващите дни рожденици са:

Исторически дати:

Общината стана част от голяма онлайн платформа

Снимка на броя

За пореден път Мездра осъмна с изпотрошени пейки и повредена инфра-
структура. През уикенда са били извършени посегателства върху част от 
пейките на пешеходната алея на ул. Александър Стамболийски, а две от ци-
ментовите саксии, ограждащи шадравана на площад „България“, са били избу-
тани във водния басейн на шадравана.

ЧАСТНА ОБЯВА 
Купувам пружина за креват, ширина 73 

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

„Забавно лято  
в библиотеката“

Деца се учат да плетат макраме

СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА
За четвърта поредна го-

дина библиотеката при На-
родно читалище „Просве-
та 1925-Мездра“ организи-
ра разнообразни занимания 
за децата и учениците през 
ваканцията под надслов „За-
бавно лято в библиотеката“. 
Идеята за тези дейности се 
зародила след проведена ан-
кета от екипа на културна-
та институция  и разговори 
с родители и деца за инте-
ресите и желанията им през 
лятната ваканция.  Основна-
та цел на летните занимания 
в библиотеката е привлича-
не към четенето и опознава-
нето на детските писатели  и 
техните произведения, кои-
то се изучават в различните 
класове.  Всеки понеделник 
от 14ч. ще се провежда чете-
не на откъси от детски роман 

или цяла приказка от препо-
ръчителни списъци, които 
се избират от присъстващи-
те деца. Малчуганите четат 
верижно, след което гледат 
прожекция на детски филм, 
направен по книга, изучава-
на в училище. Заглавията  на 
филмите се избират от биб-
лиотекарите, като се съобра-
зяват с  възрастта и предпо-
читанията на читателите, 
които посещават съответ-
ното занятие. Всеки втор-
ник от 14ч. е ден за иници-
ативата  „Природата в нас“ 
– за възпитаване на еколо-
гично мислене, опознаване 
на растенията и животните 
от родния край, събиране на 
природни материали и пра-
вене на екологично пано или 
разходка из парка, опознава-
не на растенията и дървета-
та. Всяка сряда от 14ч.  може 

да пътувате из Европа със за-
ниманието „С куфар из Ев-
ропа“, водено от Красими-
ра Каменова. Чрез мултиме-
дия се представят географ-
ските особености, култура, 
забележителностите, кух-
нята и видни творци от ев-
ропейските страни. Деца-
та се включват с оцветява-
не на флаговете, на географ-
ската карта и др., както и с 
отговаряне на викторина за 
държавите. В четвъртъци-
те се предоставя времето за 
доброволци на библиотека-
та, които желаят да предос-
тавят безплатно  своите уме-
ния и знания в занимания по 
избор.  

Целият месец юли е запъл-
нен със следните изяви: на 
20 юли от 14ч. Светла Дамя-
новска ще изнесе мултиме-
дийна презентация за „Бъл-

гарското народно приложно 
изкуство“, на 27 юли мест-
ната организация на Българ-
ския Червен кръст ще запоз-
нае децата с организацията  
и дейностите си. 

 На 10 август /четвъртък/ 
от 14ч. ще гостува Центъ-
рът по  кариерно ориентира-
не - Враца с цел представяне 
на различни професии пред 
читателите.

Останалите четвъртъци 
засега са свободни за жела-
ещи доброволци. 

Всеки петък от 14ч. ще се 
организира Арт работилни-
ца „Хей ръчички, хей ги две“ 
с желанието да се предоста-
ви възможност на участни-
ците да научат или да прило-
жат научени умения за апли-
киране, рисуване, модели-
ране, както и да плетат на 
една игли, да бродират и др.

Опашати лъжи
ИВАНКА НАЧЕВА

Гледам и не вярвам на 
очите си, слушам и не вяр-
вам на ушите си. Не е ли 
това чиста наглост! Лъжа 
и измама управляват ми-
лата ни Родина! Ние , бъл-
гарите, държава нямаме- 
това го доказаха „милите“ 
ни управници.

Едно говорят и обеща-
ват по време на избори, 
друго се случва след тях… 

Обещания за „светло бъ-
деще“, високи пенсии и 
заплати, работа за всички, 
образование и медицин-
ски услуги на ниво, а бе… 
всичко е ОК! До изборите! 
А ние, „българските овчи-
ци“, опиянени от „светли-
ните“, тръгваме към урни-
те, без да се замисляме, че 
всичко се прави за власт и 
пари. Влязат ли „във ви-
сшите етажи“, забравят за 

бедния електорат. Започ-
ват договорки, сделки, 
шашмалогии, само и само 
да се доберат до минис-
терските постове и мно-
гото пари… А овчиците? 
Остави ги, те бяха до тук! 
Употребихме ги, свърши-
хме си работата, сега да 
чакат следващите избори. 
Да, ама не. И ние приклю-
чихме. Не забравяйте, че 
има Видов ден!

ПИСМО ОТ РЕДАКЦИОННАТА ПОЩА

Браво на танцьорите, но…

ПЕТЪР КРЪСТЕВ
Гледах по кабелната те-

левизия концерта по слу-
чай 70-годишния юбилей 
на Ансамбъл „Мездра“ 
изнесен във Враца. Въз-
хитен съм от виртуозни-
те изпълнения на народ-
ните танци, от неизчерпа-
емата енергия, жизненост 
и емоционалност на само-
дейците. Те , ръководство-
то на читалището и ансам-
бълът заслужават похвала 
и всеобща признателност 
за положения труд и за по-

стигнатите високи творче-
ски успехи във фолклор-
ното изкуство. Този кон-
церт и юбилей ще останат 
едно от най-важните съби-
тия от културния живот на 
Мездра. От него, когато го 
гледат, ще се възпитават и 
идните поколения на ро-
долюбие и съхранение на 
българския дух и фолклор.

Питам обаче, защо кон-
цертът не се проведе в род-
ното място на ансамбъ-
ла, а на друга територия. 
Кой реши това да се слу-

чи? Защо бяха ощетени на-
шите съграждани? Не зная 
причините. Някои казват, 
че сцената в Мездра била 
малка, други, че е повре-
дена и т.н., но защо тогава 
концертът не се проведе на 
площад „България“ или на 
стадиона, за да дойдат по-
вече мездренчани, защото 
малцина отидоха във Вра-
ца. 

Пожелавам здраве и 
много години самодейци-
те да радват хората! Още 
един път им благодаря.

Ансамбъл "Мездра‘'


