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Първо „Диво трофи“ 180 години от рождението на Васил Левски

„Патиланци“ твориха на АК „Калето“
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Започнаха заниманията 
от Лятната академия „Па-
тиланци“. Инициативата е 
насочена към деца от соци-
ално слаби семейства, полз-
ващи услугата „Осигурява-
не на безплатен топъл обяд 
2016” и се реализира от Об-
щинския център за социал-
ни услуги и дейности /ОЦ-
СУД/ съвместно с Фонд 
„Мисия”. За поредна годи-
на целта на лятната акаде-
мия е да се осмисли свобод-
ното време на малчугани-
те с нещо интересно и по-
лезно, което да ги мотиви-
ра да се хранят здравослов-
но, да спазват добра лична 
хигиена, да четат, рисуват и 
творят. Децата са провоки-
рани да  развият своето въ-
ображение и да се осмелят 
да мечтаят въпреки тежко-
то социално положение, в 
което се намират техните 
семейства. Дейностите от 
Лятната академия ще про-
текат в 3 модула. 

Заниманията започна-
ха в салона на Социалния 
комплекс, след което мал-
чуганите посетиха библи-
отеката при НЧ „Просвета 
1925-Мездра”. Там се пото-
пиха във вълшебния свят на 
книгите и четоха любими 
детски книжки. 

Вторият модул от зани-
манията се проведе на АК 
„Калето с „Ателие за мал-
ки художници“. Творецът 

Снежана Петрова запозна 
децата с миналото на Ме-
здра, както и със структу-
рата, историята и най-зна-
чимите находки на компле-
кса. Те разгледаха залите на 
обекта, докоснаха се до из-
куството чрез прекрасни-
те картини в арт ателието. 
Особен интерес за децата 
предизвикаха и автентич-
ните експонати, изложени 
в АК “Калето“. След това 
малчуганите нарисуваха 
обекти, които са ги вдъхно-
вили. Бяха определени най-
добрите творби, а всички 
получиха сладка почерпка 
и награди. 

Последният модул от 
Лятната академия „Пати-
ланци“ ще се проведе на 
3-ти август от 10.00ч. Тога-
ва децата ще разберат защо 
е важно да се хранят здра-
вословно, защо редовно-
то миене на зъбите е важно 
и най-вече колко е приятно 
и полезно да прекарват ва-
канцията навън, отколко-

то пред телевизора и ком-
пютъра, затворени в къщи. 
Специален гост-лектор ще 
бъде д-р  Ирена Видинова – 
зам. директор на РЗИ-Вра-
ца, която с нагледни матери-
али ще ги убеди, че с под-
държането на добра лична 
хигиена и балансирано хра-
нене те ще бъдат по-здрави 
и бодри.

Общината ще кандидатства за разкриване  
на две нови социални услуги

   Децата от Лятна академия "Патиланци‘' рисуват обекти от археологическия комплекс.

Включихме се в националния протест

На страница 2

Студенти разкрасяват 
родния си град На страница 2

Център за обществе-
на подкрепа и нов Дне-
вен център за подкрепа 
на деца с увреждания 

и техните семейства са 
двете нови социални ус-
луги, които община Ме-
здра смята да разкрие. Продължава на стр. 2

Започва санирането на две 
жилищни сгради в Мездра

АЛБЕНА МИЛАНОВА
Започна санирането на 

блок „Леденик-1“, нами-
ращ се на ул. Христо Ботев 
№66-68, както и на блок 2 
в кв. 101, намиращ се на ул. 
„Петко Каравелов“ №1, по 
Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищ-
ни сгради.  Стойността на 
дейностите по саниране-
то на блок „Леденик – 1“ 
възлиза на 621 425.74 лв 
с ДДС, с които ще се из-
вършат енергоспестяващи 
мерки върху 3 579.45 м2. 

Общата стойност на дей-
ностите по бл. 2 в кв. 101 е 
630 692.40 лв. 

 ДЗЗД „Мездра Енер-

джисейф“ е дружеството, 
представило най-изгодна-
та ценова оферта и ще из-
пълни изготвянето на ра-
ботен проект, авторски 
надзор и строително-мон-
тажните работи на бл.2., а 
ДЗЗД „Мездра 2016“ ще 
извършва дейностите по 
енергийната ефективност 
на бл. „Леденик – 1“. В два-
та жилищни блока ще бъ-
дат подменени осветител-
ните тела в общите части 
с енергоспестяващи, ще 
бъде извършена топлои-
золация на външните сте-
ни. Ще бъде подменена и 
старата дървена дограма с 
PVC на всички жилища и 
общи части.

Проектът е по Опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж“ 2014- 2020 
и до няколко дни ще бъде 
внесен в МРРБ. Доклад-
ната записка бе внесе-
на за разглеждане в Об-

щинския съвет от кмета 
инж. Генади Събков и 
бе одобрена на послед-
ното редовно заседание 
на местния парламент. 
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Студенти разкрасяват 
родния си град
Обновяване на пътна-

та маркировка, из-
кърпване на дупки-

те по асфалтовата настил-
ка в Мездра и изготвяне на 
бетонови изделия /плочки 
и бордюри/ са първите дей-
ности, извършени от учас-
тниците в „Студентска бри-
гада 2017“. 14-те бъдещи 
висшисти започнаха съ-
щинската си дейност от на-
чалото на миналата седми-
ца и работят усилено, за да 
разкрасят родния си град. 

Студентите вече изкърпи-
ха дупки на улиците “Обо-
рище“, “Шипка“, “Лю-
бен Каравелов“, „Хрис-
то Смирненски“ и „Хрис-
то Ботев“. Младежите боя-
дисаха бордюри на улици-
те „Христо Ботев“, „Алек-
сандър Стамболийски“ и 
„Янко Сакъзов“.

В 17-та Студентска брига-
да участват 12 момичета и 2 
момчета. Сред тях са Цвете-
лина Маринова, която след-
ва „Международни иконо-
мически отношения“ във 
Великотърновския универ-
ситет „Св.Св. Кирил и Ме-
тодий“ /ВТУ/ и Юлия Бо-
жилова, студент по педаго-
гика на обучението по бъл-

гарски език и география във 
филиала на ВТУ във Враца. 
Те участват в бригадата за 
първи път. 

„ Преди години брат ми 
бе включен в студентска-
та бригада и реших и аз да 
участвам. До сега почиства-
хме улиците в Мездра и из-
вършвахме помощни дей-
ности по изкърпването на 
дупките по улиците. Дей-
ностите, които реализира-
ме, не са много трудни. Ста-
раем се да помагаме, с как-
вото можем“, каза Цветели-

на Маринова. 
Много от познатите на 

Юлия Божилова вече са 
били част от традицион-
ната за Мездра студентска 
бригада. Това я провокира-
ло да се запише.

„ Включих се в студент-
ската бригада, за да помог-
на семейния бюджет на ро-
дителите си и да съдейст-
вам градът ни да стане по-
красив“, допълни Юлия.

Двете момичета заявиха, 
че приятелите им привет-
стват участието им в ини-

циативата.
„ Апелирам повече мла-

ди хора в бъдеще да се 
включат в студентска-
та бригада. Времето меж-
ду семестрите не е дълго. 
По-добре да работят сред 
връстници , за да напра-
вят родния си град по-кра-
сив“, заяви Цветелина Ма-
ринова.

Дейностите от „Студент-
ска бригада 2017“ старти-
раха на 17-ти юли и ще се 
реализират в рамките на 
месец.  

АЛБЕНА МИЛАНОВА
Петя Маринова е първата 

самотно живееща майка от 
Мездра, която бе подпомог-
ната от три институции. Об-
щинският център за социал-
ни услуги и дейности, Аку-
шеро-гинекологичното отде-
ление в МБАЛ-Мездра и ру-
ският Фонд „Мисия“ оказват 
съдействие на самотни май-
ки с хранителни продукти, 
бебешки дрехи и пособия от 
първа необходимост за от-
глеждане на новородени.

Инициативата старти-
ра през март т.г., като мал-
ката Илияна, родена на 
29.04.2017г. бе първото под-
помогнато бебе.

 Петя и малката Илияна 
посетиха Общинския цен-
тър за социални услуги и 
дейности и получиха нови 

летни тоалети, мокри кър-
пи, играчки и шишенца. 
Двете дами живеят трудно, 
като разчитат единствено на 
помощта на благородна съ-
седка. Петя и Илияна имат 
право да получат още посо-
бия, които да направят жи-
вота им малко по-лек.

Инициативата на трите 
институции стартира през 
март, но майката едва вче-
ра намерила възможност да 
посети Центъра и да полу-
чи пособията. От АГО-отде-
лението регулярно подават 
информация на Общинския 
център за социални услуги и 
дейности за социалния ста-
тус на родилките. След ана-
лиз се преценява дали май-
ките отговарят на критерии-
те да получат пособия от ин-
ституциите.

Институции в подкрепа 
на самотни майки

Разширява се мрежата  
за видеонаблюдение

З а -
п о ч -
на раз-
ширява -
не на системата за 
видеонаблюдение и 
запис в Мездра. Об-
щината сключи до-
говор с фирма „Супер-
визио-С“ ЕООД, чиито 
специалисти ще поста-
вят 10 нови камери. 

Устройствата ще бъдат 
разположени на ключо-
ви места в града. 

С реализацията на раз-

ширение-
то точки-
те за виде-
онаблюде-
ние в гра-

да вече ста-
ват 20. 

П р е д -
стои изграждане на 

точка за достъп до ви-
деонаблюдението в РУ-
Мездра, където дежур-
ни служители ще могат 
в реално време да следят 
спазването на  общест-
вения ред. 

Включихме се в националния 
протест срещу войната по пътищата

С протест под наслов „Да 
спрем убийствата по пътя“ 
десетки мездренчани поис-
каха по-строги мерки срещу 
превишената скорост и упо-
требата на алкохол и психо-
активни вещества зад вола-
на. Организатор на протеста 
бе Наталия Ахчийска, съпру-
га на загиналия на Е-79 Йото 
Ахчийски. Близки и роднини 
на злощастно загубилия жи-
вота си във войната по пъти-
щата Йото Ахчийски се съ-
браха на входа на Мездра, 
държейки черни балони в 
знак на солидарност към тра-
гедията на семействата, загу-
били свои близки по пътища-
та. 

„В този така труден мо-
мент ме крепи мисълта, че 
не съм сама в тази битка и 

че всички заедно трябва да 
спрем убийствата по пътя. 

Трябва да имаме самосъзна-
нието, трябва да сядаме зад 
волана с ясната мисъл какво 
може да се случи във всеки 
един момент“, каза Наталия 
Ахчийска. 

Съпричастност към про-

тестиращите изказа и кме-
тът на Общината инж. Гена-

ди Събков:
„Много ми е жалко и тъжно 

за това, че като че ли забравя-
ме какви хора сме, когато за-
станем зад волана. От възпи-
тани, културни и интелигент-
ни хора се превръщаме в зве-

рове и не съм убеден колко 
сме устойчиви психически. 
Вярно, животът ни направи 
толкова изнервени и напрег-
нати, но всеки един от нас 
трябва да се замисли.“ 

От началото на година-
та шест души са намерили 
смъртта си по пътищата във 
Врачанско, а над сто са ране-
ните. 

„От началото на месец юли, 
това са 19 календарни дни, в 
отсечката на Е-79 от Враца до 
административната граница  
с област София сме констати-
рали над 1200 нарушения за 
шофиране с превишена ско-
рост“, заяви  Янко Харалам-
пиев, началник група „Пътен 
контрол“ в КАТ-Враца. 

Подобни протести имаше и 
в други градове на страната.

Студенти полагат маркировка на ул. Христо Ботев

Служители от ОЦСУД даряват бебешки принадлежности 

Протестиращите на входа на Мездра

Общината ще кандидатства за разкриване  
на две нови социални услуги

ОТ СТРАНИЦА1
Общината е конкретен 

бенефициент по процеду-
ра „Подкрепа за деинсти-
туционализация на гри-
жите за деца“, Приоритет-
на ос 5 „Регионална соци-
ална инфраструктура“, по 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж“ /ОПРР/ 
2014- 2020. Основната цел 
на процедурата за предос-
тавяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ е да осигу-

ри подходяща и достъп-
на социална инфраструк-
тура, допринасяща за пре-
доставяне на услуги с въз-
можност за настаняване и 
обитаване и съпътстващи 
такива в общността вклю-
чително и здравно – соци-
ални, които да заменят ин-
ституционалния модел на 
грижа за деца. Подкрепа-
та за деинституционализа-
цията на социалните услу-
ги за деца ще се предоста-

вя в съответствие с Картата 
на услугите за подкрепа на 
общността и в семейна сре-
да и Картата  на резидент-
ните услуги, утвърдени от 
Междуведомствена работ-
на група за управление на 
процеса по де институцио-
нализация на грижата за 
децата. 

В рамките на ОПРР 2014-
2020 ще се финансира из-
граждането, ремонтът, об-
завеждането и оборудва-

нето, необходими за създа-
ване на тези нови услуги.  
Максималният размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ за Община Мездра 
е 746 500 лв. Предвидени-
те помещения/сгради за 
изграждане на новите ус-
луги са съобразени с функ-
ционални характеристи-
ки, одобрени от Минис-
терството на регионално-
то развитие и благоустрой-
ство /МРРБ/ и Министер-

ството на труда и социал-
ната политика/ МТСП/ и 
ще бъдат разположени в 
бившето Ученическо об-
щежитие, находящо се в 
гр.Мездра, ул.“Сердика“ 
№ 4 - 3-ти и 4-ти етаж на 
сградата на Дом за стари 
хора. Съгласно процеду-
рата вече е пристигнало и 
съгласувателното писмо за 
терена от МТСП, в което 
предложението на Общи-
на Мездра за разкриване на 

двете нови социални услу-
ги има положителен отго-
вор. В срок до 3-ти август 
Община Мездра ще вне-
се проекта в МРРБ. Услу-
гите ще бъдат реализира-
ни в рамките на 24 месеца. 
Дейностите по процедура 
„Подкрепа за деинститу-
ционализация на грижите 
за деца“ ще бъдат поддър-
жани минимум 5 години 
след датата на приключва-
не на проекта. 
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Първо „Диво Трофи“
Грък спечели в една от категориите на ралито

ЙОРДАН МАНЧЕВ 
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Над 45 екипажа от Бъл-
гария, Гърция и Румъния, 
разделени в три категории, 
стартираха в първото изда-
ние на офроуд състезанието 
Wild Beasts Trophy, органи-
зирано от АСК „Зверино 4х4 
екстрийм“, а съорганизато-
ри на събитието са Общи-
на Мездра, Община Враца, 
Дирекция Природен парк 
„Врачански Балкан“, част-
ни спонсори и ентусиасти. 
Трасето премина през мест-
ността „Родината“ в Звери-

но, мина Плакалница, както 
и през гористите местности 
на Игнатица и Оселна. Раз-
делените в три класа състе-
затели, трябваше да преодо-
леят трасето възможно най-
бързо. В клас „Стандарт“ 
победител стана дуото Ва-
лентин Пенев и Ангел Кос-
тадинов с общо време в три-
те дни 7 часа, 31 минути и 40 
секунди. След тях се нареди 
командата на Владимир Ра-
денков и Димитър Паунов 
с време 7 часа, 45 минути 
и 28 секунди. Трети се кла-
сира отборът Пламен Иса-

ев / Симеон Петров с време 
8 часа, 1 минута и 29 секун-
ди. В клас „Модифициран“ 
на първо място се класи-
раха Калин Митров и Вла-
димир Велков, прекарвай-
ки своя Jeep Cherokee през 
трасето за 9 часа, 28 мину-
ти и 54 секунди. Втори се 
наредиха Християн Георги-
ев и Мариян Петков с време 
12 часа, 26 минути и 26 се-
кунди. Трети останаха Дра-
го Янев и Милен Бозуков с 
време 12 часа, 51 минути и 
30 секунди.  В най-интерес-
ния клас – „Прототип“ по-

бедата грабнаха Рулис Цек-
мезоглу и навигаторът му  
Кирякос Пампорис от клуб 
„Hardcore 4×4“, Гърция. Те 
прекосиха финалната линия 
с общо време от трите дни 11 

часа, 19 минути и 29 секун-
ди. На второ място се кла-
сира отборът на Светослав 
Камишев и Ангел Марков, 
заковали хронометъра на 
12 часа, 46 минути и 54 се-

кунди. Трети останаха Кос-
тин Фантана и Виктор Бачу-
ка от клуб “Dojo Motorsport 
Team”, Румъния. Те преодо-
ляха трасето за 17 часа, 9 ми-
нути и 53 секунди.

Митко Ценов и Йоло 
Николов с премия за постигнат  резултат

ЙОРДАН МАНЧЕВ
Парични премии от по 

500 лева и поздравител-
ни адреси връчи кметът на 
Мездра инж. Генади Съб-
ков на двамата лекоатлети 
Митко Ценов и Йоло Ни-
колов. Поводът е спечелва-
нето на златните медали в 
дисциплините 1500 м глад-

ко бягане на Митко с вре-
ме 3:50.81 мин и 5000 ме-
тра гладко бягане на Йоло с 
време 14:33.35 мин. в сръб-
ския град Нови Пазар. 

„Бягането е в основата 
на всички други спортове. 
Какъв футболист ще ста-
неш, ако не можеш да бя-
гаш?! Дразня се, че децата 

нямат мотивация да спор-
туват. Трябва да намерим 
начин да откъснем днеш-
ните младежи от телефо-
ните и смятам, че вие два-
мата сте добър пример за 
това, че те трябва да спор-
туват, независимо какво“- 
каза кметът.

 Митко Ценов и Йоло 

Николов споделиха добри 
практики в областта на ле-
ката атлетика от Сърбия и 
Македония. Коментира-
ха и възможностите в Ме-
здра да се развива спортът 
чрез различни инициати-
ви, включително и модер-
низиране на съществува-
щите спортни съоръжения. 

Митко Ценов 12-ти  в Монако
ЙОРДАН МАНЧЕВ

Рекордьорът ни на 3000 
м. с препятствия Митко 
Ценов се класира 12-и на 
турнира от „Диамантена-
та лига“ в Монако. Той 
записа резултат 8:44.91 
мин., така Ценов оста-
на на 14 сек. от личното 
си за сезона време. Леко-
атлетът  все пак има по-
крит норматив за светов-
ното в Лондон. На 9 юни 
във Франция той постиг-
на най-доброто си за се-
зона време 8:30.87, а по-
сле предпочиташе да бяга 
1500 м, като стана и бал-

кански първенец пре-
ди седмица. Победител в 
Монако стана американе-
цът Иван Джагар с 8:01.29 
мин, което е най-доброто 
постижение в света за се-
зона. Много силно бе бя-
гането на 800 м при мъже-
те, което не е от диаманте-
ната листа. Победи кение-
цът Еманюел Корир с най-
доброто време за година-
та  - 1:43.10 мин. Шес-
ти завърши Амел Тука 
от Босна и Херцеговина, 
който показа най-бързо-
то си бягане за 2017-а – 
1:44.94 мин.

Започна изграждането  
на площадка за стрийт фитнес  
в двора на СУ “Иван Вазов“
Проектът е по програмата 
„Малки местни инициативи”

 АЛБЕНА МИЛАНОВА
Започна изграждането на 

площадка за стрийт фитнес 
в двора на СУ “Иван Вазов“. 
Проектът на учебното заведе-
ние бе сред одобрените пред-
ложения на редовно заседа-
ние на Общинския съвет от 
месец юни и се финансира по 
Програмата „Малки местни 
инициативи – Мездра 2017”. 

Преподавателят по физи-
ческо възпитание Христо 
Иванов и група доброволци 
вече изкопаха дупките за бе-
тоновите постаменти, на кои-
то ще бъдат монтирани уре-

дите. 
 В двора на СУ „Иван Ва-

зов“ ще бъдат поставени 2 
малки лоста, 2 големи лоста, 
2 малки греди, 2 единични ло-
ста, халки, успоредка, стрийт 
фитнес пейка и стойка за ли-
цеви опори. 

Уредите ще бъдат израбо-
тени от фирма „Титан“, спе-
циализирана в изграждане-
то на подобни съоръжения. 
Те ще бъдат на стойност 4 
978.80 лв. като доставчикът 
прави 33% отстъпка от реал-
ната им цена и поема достав-
ката и монтажа им.

Частна обява
Купувам пружина за креват, ширина 73 см; стан-

дартна дължина. Продавам шевна машина, крачна. 
Телефон: 0879 830395

Частна обява
Фирма “Кобра 01” изработва метални изделия, 

стругаро-фрезоване, поцинковане
Телефони за връзка: 089 78 8583;  0887 585559

Частна обява
ПТЗК „Прогрес“ дава под наем селскостопанска 

постройка и административна сграда в с. Лютиброд. 
Телефон: 0897 585559

Начало на ралито на връх “Околчица‘'

Доброволци правят изкопи за бетонови  
фундаменти в двора на СУ “Иван Вазов‘'
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Мирослав Аспарухов, 
общински съветник, 
худ. р-л на ансамбъл 
„Мездра“ – 4 август;

Мариянка Дилкова, 
фармацевт – 6 август;

Цветелина 
Здравкова, финансов 
контрольор в Общинска 
администрация – 6 
август;

Валентин Илиев, 
бивш кмет на с. 

Елисейна – 10 август;
Дилян Добрев, 

координатор на КНСБ – 
14 август;

Александър Тошев, 
бизнесмен – 15 август;

Васил Христов, 
управител на 
„Техкерамик М“ – 15 
август;

Димчо Йотов, 
общински съветник – 15 
август;

1 август 1985г. - пусна-
та е в експлоатация съеди-
нителната жп линия от гара 
Мездра- Юг до спирка Мо-
равица ( през тунела на из-
хода за София). През 1978 
година е завършено удвоя-
ването на участъка Мора-
вица-Враца, а на 18 януари 
1982 година официално е 
открита отсечката Мездра-
Моравица, с което е закри-
то старото трасе, премина-
чащо през града.

2 август 1920 г. - в Мездра 
на връх Илинден (по стар 
стил) е основано дружество 
на запасните подофицери. 
Негови учредители стават 
20 ветерани – участници в 
Балканската и Първата све-
товни войни. Пет години по-
късно, на 19 януари (Богояв-
ление по стар стил) 1925 г. 
в общинския център е съз-
дадено и дружество на за-
пасните офицери, в което 
първоначално членуват 17 
души. Дългогодишен пред-
седател на двете друже-
ства е о.з. капитан Йордан 
Кръстев, редактор на в. „Ис-
кърски фаръ“. 

1935 г. – По проект на ав-
стрийския инженер Питърс 
индустриалецът Иван Ба-
лабанов започва строител-
ството на първата водно-

електрическа централа във 
Врачанско – край с. Брусен. 
Тя е оборудвана с модерни 
турбини „Сименс“ и „Волти“, 
чиято мощност е 500 кило-
вата. По-късно собствени-
кът построява далекопро-
вод до спиртната фабрика 
и текстилното предприятие 
„Бахава“, като осигурява 
безплатно улично осветле-
ние за Брусен, училището 
и фабричния квартал в Ме-
здра. Новата ВЕЦ е пусната 
в експлоатация на 2 февру-
ари 1936 г. 

7 август 1974 г. – на посе-
щение в нашия град идват 
участници в Първата меж-
дународна детска асам-
блея „Знаме на мира“. Де-
цата изнасят художествено-
музикална програма в кино-
то. Свои стихове прочитат 
поетите Паулина Станчева 
и Асен Босев. 

13-14 август 1943 г. – в 
Мездра гостува министърът 
на войната ген.-лейтенант 
Никола Михов, който през 
септември с.г. става регент 
на престолонаследника 
Симеон II. Той е приветстван 
на гарата от кмета на 
Общината Иван Тошев, от 
представители на местните 
патриотични организации 
и общински съветници.

Интересно
В следващите дни рожденици са:

Исторически дати:

Общината стана част от голяма онлайн платформа

Децата на Община Мездра

Гражданска позиция

Цветомир и Марио Генови

180 години от рождението  
на Васил Левски

Деца отдават почит към делото на Апостола

ПАВЕЛ ПЕТРОВ
С тържество пред бюст-

паметника на Васил Левски 
в Мездра бе отбелазана 180-
та годишнина от рождение-
то на Апостола на свобода-
та Васил Левски.  Програ-
мата по честването бе от-
крита от кмета на Община-
та инж. Генади Събков, кой-
то произнесе слово за жи-
вота, подвизите и образа на 
Апостола.

„Ако ние, в личен план, 
сме се отдалечили в една 

или друга степен от Левски, 
то той не се е отдалечил от 
нас. Той стои близо до всеки 
един от нас, защото живя и 
умря за нас. Името на Дяко-
на се знае от всяко българ-
ско дете, защото в семей-
ството, в детската градина, 
в училището, за човека и ре-
волюционера Левски се го-
вори винаги, когато се въз-
питава патриотизъм и обич 
към родината“, каза в сло-
вото си инж. Събков.

Участващите в занимани-

ята „Забавно лято в библи-
отеката“ деца изнесоха ре-
цитал на стихове, възхваля-
ващи делото и безсмъртие-
то на Дякона. След тях пев-
ческите групи „Искрица“ и 
„Калето“ с художествен ръ-
ководител Милчо Роман-
ски изнесоха кратка музи-
кална програма от възрож-
денски песни. В знак на 
признателност към борба-
та на Васил Левски „за чис-
та и свята Република“, при-
състващите паднаха на ко-

лене и сведоха глави за ми-
нута мълчание.След края 
на тържеството малчуга-
ните писаха цитати от ле-
гендарното тефтерче на 
Апостола, като цитатите 
бяха илюстрирани с подо-
баващи картини на малки-
те творци. Венци и цветя 
бяха поднесени от Общин-
ска администрация, да-
рителя за построяване на 
бюст-паметника на Левски 
Пенка Георгиева, както и 
от признателни граждани.

Таланти с първо място на международен конкурс
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Малките танцьори от 
Детски танцов състав „Ме-
здренче“ спечелиха 1-во 
място в категория до 12г. 
на Международния фол-
клорен фестивал за бъл-

гарски фолклорни песни и 
танци „Златен прах“. Таз-
годишното издание се про-
веде в периода 20-ти – 23-
ти юли в с.Челопеч, като 
конкурсът бе в две възрас-
тови групи – до 18 и над 18г. 

На 22-ри юли участие 
в него взеха и жените от 
„Женски народен хор“ при 
НЧ „Просвета -1925г.“ в 
Мездра. Малките танцьо-
ри от Детски танцов със-
тав „Мездренче“ покори-

ха сцената на парк „Кор-
минеш“ на 23-ти юли, като 
се класираха на 1-во мяс-
то до 12г. 

Ансамбъл „Мездра“ зае 
престижното 2-ро място в 
категория до 18г.

На кого са тротоарите?
ИВАНКА НАЧЕВА

За пореден път поста-
вям въпроса „ На кого са 
тротоарите?“ По закон 
това е зона на пешехо-
дците!!! Но дали е така 
в нашия град и изобщо? 
За да се уверите в пра-
вотата на думите ми, ви 
предлагам да направим 
една разходка по улици-
те на нашия град. Започ-
ваме с най-късата – ул. 
„Бачо Киро“-  и  от двете 
й страни са спрени коли, 
та дори  камион и трак-
тор. 

Продължаваме по 
„Стефан Караджа“ – съ-
щото положение, но без 
камион и трактор, ул. 

„Св.Св. Кирил и Мето-
дий“- от началото при 
читалището до бивша-
та „ Кременска рампа“ 
та дори и по платното 
– кола до кола, ул. “Д-р 
Петър Берон“ - може би 
най-тясната улица в гра-
да без тротоар и от двете 
страни – същата картин-
ка. Не мога да пропус-
на „ стръмната“ „Дими-
тър Благоев“, „Шипка“, 
„Любен Каравелов“, 
„Веслец“ и коя ли още 
не? Ако не ми вярвате – 
убедете се сами! 

При това положение 
къде да се движим ние, 
пешеходците? 

Проблемът с паркирането на превозни средства все повече и повече затруднява пешеходците


