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Мездра и общини от Сърбия
с общи проекти

Подмяна на водопровод на ул. "Христо Ботев‘'

Преди полагането на асфалт

Кметът на Общината
инж. Генади Събков проведе работна среща с представители на Българосръбската търговско-промишлена палата. С Марина Христева- председател
на Българо-сръбската търговско-промишлена палата, Кристина Златанова-административен директор на Българския икономически форум /БИФ/
и Аспарух Владимировконсултант в БИФ бяха
обсъдени възможностите за партньорство и осъществяване на съвместни проекти в сферата на
трансграничното сътрудничество между Община

Мездра и общини в Република Сърбия. Инж. Събков обсъди с представителите на Българо-сръбската търговско-промишлена палата възможностите
за сътрудничество и реализиране на две готови
проектни предложения
на Община Мездра. Те са
насочени към развитието
на туризма и привличането на повече посетители и
инвестиции в село Зверино, както и към изграждане на младежки спортен
център в Мездра, където
младите хора ще имат възможност да тренират и да
развиват своите спортни
заложби.

Положителен пример

Сам срещу недосегаемите
Ще подменят водопроводите
на улиците, които ще бъдат асфалтирани
КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Общината се договори
с ръководството на „ВиК“
ООД- Враца да бъдат подменени водопроводите на
всички улици, които предстои да бъдат асфалтирани
в гр. Мездра. Възстановяват се не само главните водопроводи, а и всички отклонения към съответните
сгради, които ползват вода
на съответните улици.

„По този начин ще гарантираме поне за 10 години
стабилност на инвестицията, която правим към момента. Да, може да се забавим
малко, но по-добре всичко
да бъде както трябва, отколкото да форсираме дейностите, да предприемем асфалтиране и след няколко дни да
се наложи да отстраняваме
аварии на вече преасфалти-
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раните улици, както се правеше досега“, отбеляза кметът инж. Генади Събков.
Служители на „ВиК“
ООД –Враца вече осъществиха подмяна на водопроводи на улица „Христо Ботев“
в участъка от „Мездра Автотранспорт“ в посока изток.
Предстои да бъде извършено асфалтиране на ул.
„П. Яворов“, ул. „Н. Вапца-

ров“, ул. „Христо Ботев“
от ДАП до ул.“Баданец“,
ул. „Христо Ботев“ – срещу „Хемус М“, ул. „Дружба“, ул. „Дунав“. Средствата за извършване на
ремонтните дейности са
част от инвестиционната програма на Общината.
За асфалтирането на посочените участъци ще бъдат
вложени 166 423 лв.

Върна се мой познат от
морска почивка - поотслабнал, позагорял и много ядосан. Защо, бе , човек? – питам. А той: всичко беше много добре, само
дето нощем неможехме да
спим... И ми заобяснява, че
със семейството си решили
да изкарат една седмица на
Слънчев бряг. Всичко хубаво, ама незнаели, че в този
курорт нощем не се спи.
Денем, въпреки пренаселението, било по-спокойно. Нощем обаче наставала

небивала лудница-от неистовите крясъци, пиянските
провиквания, сбиванията,
форсирането на коли и найвече от гърмящата до небесата музика на ресторантите, механите и дискотеките... Който не го е видял и
чул, нищо не знае – завърши човекът и се зарече кракът му повече да не стъпи в
този бетониран град, който
някога беше най-привлекателният ни морски курорт
от семеен тип.
Продължава на страница 4
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Общинари помагат
в Бригада 2017

Провериха обекти по ЕЕ
и „Красива България“

Над 20 служители на
Общинска администрация почистиха и разкрасиха два обекта, намиращи се на територията на
града. В последния ден
от тазгодишната студентска бригада и преди традиционния пазарен ден в
града, бе пометен районът
на общинския пазар. Отпадъците бяха извозени с
техника на ОП “Чистота“.
Служителите разкрасиха
и пространството, разположено между блокове №
1 и № 2 в града. Те боядисаха детските съоръжения
и пейките и им придадоха
по- приветлив вид.
Георги Гергов, гл. експерт „Екология“ поясни,
че инициативата е на ръководството на Общината, а служителите работят

доброволно и с желание.
Той призова и гражданите също да се включват с
доброволен труд в почистванията, които Общинска администрация традиционно организира.
„Общината ще съдейства при необходимост от осигуряване на
техника за извозване на
отпадъците. Нека всички ние да помогнем, за
да бъде Мездра по-чиста и по-приветлива за нас
и нашите деца.“, апелира
Георги Гергов.
Инициативата бе приета положително от гражданите. Те заявиха, че по
този начин се дава добър
пример на жителите на
града и се стимулира тяхната ангажираност в разкрасяването му.

Бяха проверени блокове № 2 и 5, МБАЛ-Мездра и РУ на полицията
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Трябва да се засили контролът на строителните
фирми, които работят на
стрителните обекти, чийто ремонти се реализират
по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 20142020г., Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради и проект
„Красива България“. Това
стана ясно след като кметът на Мездра инспектира
строително-монтажните
работи на 4 обекта в града.
Той заяви, че в най-голяма

степен е удовлетворен от
качеството на извършваните дейности по блок 5.
„Там е създадена добра организация, СМР се движат в
график и очаквам да се справим в рамките на сроковете,
които са договорени с изпълнителя“, допълни кметът.
В начален етап на изпълнение са дейностите по въвеждане на енергоефективни мерки на блок №2, но според инж. Събков служителите от фирмата, които работят
там, също се трудят старателно. В хода на проверката
бе установено, че най-про-

блематично се осъществява ремонтът на Многопрофилната болница за активно
лечение. Според кмета причината се корени в лошо изпълнение на топлоизолацията от предходни ремонти.
Ще са ни необходими много труд
и сили, а и вероятно доста допълнителни
средства, за да приведем
в приличен вид сградата
на болницата и да се превърне тя в обект, който
действително е обновен
по „Красива България“.
Изискванията към проек-

та са изключително високи и не бихме си позволили никакъв компромис
- инж. Събков.
Сравнително добре се реализират ремонтните дейности на сградата на Районно управление „Полиция“.
Инж. Събков е категоричен, че изненадващите проверки за хода на работата и
качеството на изпълнение
на проектите ще продължат и бе категоричен, че
не би се поколебал да наложи финансови санкции,
ако трябва.

Кметът предлага 3 детски градини
и 4 училища за защитени и средищни
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков
внася за разглеждане в Общинския съвет 8 докладни
в сферата на образованието.
Те касаят предложения до
Министерството на образованието и науката /МОН/ за
включване на 3 детски градини и 4 училища в Списъка
на средищните учебни заведения и определяне на едно
училище и като защитено
през учебната 2017/2018г.
На основание Постановление №128 на Министерски съвет от 29.06.2017г.
за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски
градини и училища, кметът на Общината предлага
при актуализиране на списъка на средищните детски
градини да бъдат включени: ДГ „Мир“ в гр. Мездра,
ДГ “Детелина“-гр. Мездра
и ДГ Звездичка“ в с. Зверино. Инж. Събков предлага

и СУ “Иван Вазов“-гр. Мездра, СУ “Климент Охридски“- с. Зверино, ОУ“ Христо Ботев“-гр. Мездра и ОУ
“Св. Св. Кирил и Методий“гр. Мездра да бъдат определени като средищни. Училището в с. Зверино е предложено да бъде определено
и като защитено. Критериите за определяне на защитено училище се приемат с
акт на Министерския съвет
и са свързани с обективните географски и демографски фактори, наличието на
пътна инфраструктура. Към
момента в СУ “Климент Охридски“- с. Зверино се обучават 188 ученици, като от
тях 94 са пътуващи. За учебната 2017/2018г. очакваният брой на пътуващите ученици до 16-годишна възраст към училището, което
се предлага да бъде защитено, е 99 ученици от следните
населени места: Игнатица,
Габровница, Елисейна, Зли
дол, Очин дол, Осеновлаг,
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Ребърково.
Осигурен е транспорт за
пътуващите ученици до училището. Осигурени са и условия за целодневна организация на учебния ден през
учебната година. Подсигурено е столово хранене на място в ученическия стол. Пътуването на ученици на повече от 20 км, обаче, ще създаде допълнителни трудности,
тъй като Зверино и съседните села се намират в район на
полупланински и планински
релеф. Изложените факти
и обстоятелства дават основание СУ „Св. Климент Охридски“ с. Зверино да бъде
определено като защитено
училище.Съгласно Постановление №128 за пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за всички други деца в
задължителна предучилищна възраст и за учениците от

I-XII клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, което да
провежда обучение в съответната група или в съответния клас, или обратно.
Защитените училища получават ежегодно допълнително финансиране чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в
размер на 32 000 лв. за училище, което се намира в планински район.
Докладните, внесени от
инж. Събков, ще бъдат разгледани на предстоящото редовно заседание на ОбС-Мездра, което ще се проведе на
31-ви август.
Ако предложенията бъдат одобрени от Общинския съвет, в срок до 10-ти
септември те ще бъдат внесени в Министерството на
образованието и науката
/МОН/. Очаквайте допълнителна информация
в следващия брой.

Инспектираха детски
градини и училища
Спазва ли се заповедта
на кмета за почистване
на дворовете на детските
и учебни заведения?
Комисия провери как
се изпълнява Заповедта
на кмета в детските и
учебни заведения на територията на гр. Мездра.
Основните препоръки,
които бяха дадени, са да
се окосят зелените площи и да се съберат падналите листа. Комисията
с председател г-жа Елена Нанова, директор Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“,
направи проверка на изпълнението на Заповед
№462/ 22.06.2017г. на

кмета. С нея, на основание чл.44, ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и с цел поддържане на чистотата в
детските градини и училищата на територията
на Общината, бе наредено на директорите на
учебни заведения да организират почистването
и поддържането в приветлив вид на дворовете, спортните площадки,
зелените площи и прилежащите територии.

Частни обяви

ПТЗК „Прогрес“ дава под наем или продава селскостопанска постройка /кравеферма/ и административна сграда
в с. Люти брод.Телефони: 088 85 00 994; 088 82 21 181
Фирма „Кобра 01“ изработва метални изделия, стругаро-фрезоване, поцинковане
Телефони за връзка 089 78 8583; 0887 585559
Купувам пружина за креват, ширина 73 см, стандартна
дължина. Продавам шевна машина, крачна
Телефон за връзка 0897 830395
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Монтираха стрийт фитнес уреди
на площадката в СУ „Иван Вазов“
Проектът се реализира по програма „Малки местни инициативи“

Площадката за стрийт
фитнес в двора на СУ
“Иван Вазов“ в Мездра е
готова. Днес представители на фирма „Титан“, специализирана в изграждането на подобни съоръжения, монтираха уредите. Те
са на стойност 4 978.80 лв.,
като доставчикът направи
33% отстъпка от реалната
им цена и пое разходите по
доставката и монтажа им. В
двора на СУ “Иван Вазов“
вече има 2 малки лоста, 2
големи лоста, 2 малки греди, 2 единични лоста, халки, успоредка, стрийт фитнес пейка и стойка за лицеви опори.

Общинският футболен клуб „Локомотив - Мездра”
започна подготовка за новия сезон
Играчите от новосформирания Общински футболен клуб „ЛокомотивМездра” /ОФК/ се подготвят усилено за началото на сезона в „А“ Областна футболна група /
ОФГ/. Командата, под
ръководството на треньора Иван ГеоргиевСаки, започна сезона на
27.08.2017г. От 18.00ч. на
стадион „Локомотив“ в
Мездра общинският клуб
ще играе срещу победителя в миналогодишното
издание на първенството
в „А“ ОФГ „Манастири-

ще“.
„ Нашата цел е тази година мъжкият отбор да
влезе във „В“ група.“,
каза Иван Георгиев-Саки.
В хода на подготовката ОФК „Локомотив-Мездра“ изигра 3 контроли
и отбеляза 3 победи. Тимът на Иван Георгиев-Саки категорично надигра
„Скала“- Згориград със
7:0. С резултат от 4:2 ОФК
„Локомотив-Мездра“ победи „Септември“- Гложене. Общинският тим
се наложи над „Белите
орли“- Плевен с 2:0.

ПРОЕКТ BG16RFOP001-2.001-0088
“Прилагане на мерки за енергийно обновление
на сградaта на общинската администрация в град Мездра”
Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C01
ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Община Мездра стартира проект за подобряване
сградния фонд на общинската администрация
Община Мездра започва строително-монтажните дейности за енергийно обновление на сградата на общинската администрация. Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: “Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C01 по
Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Обща стойност на проекта е 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 173 201.40 лв. - като национално финансиране. Срокът за изпълнение е до 16 март 2018 г.
Прилагането на енергоспестяващите мерки имат за цел да намалят
консумацията и разходите за енергия, както и емисиите на парникови и
вредни газове в атмосферния въздух, което ще подобри качеството на
околната среда в града. Конкретно, с изпълнението на проекта това означава в сградата на общинската администрация да се постигне енергиен клас В. Освен да осигури благоприятна работна среда по този начин
общият брутен годишен разход на енергия ще се намали с 46,7% до 679
987.00 кWh/у, а емисиите на въгледоред диоксит ще се редуцират с 109,3

Към представителния
отбор са сформирани
подготвителна група, отбор деца и отбор юноши
младша възраст.

Председател на Управителния съвет на Общински футболен клуб „Локомотив - Мездра“ е Николай Несторов.

тона/год.
Потреблението на енергия сега в сградата е 1 275 090.00 кWh/у, с което тя попада в клас D от скалата на енергопотребление. При реализиране на всички предложени енергоспестяващи мерки, тя ще повиши
своя енергиен клас, което от своя страна води и до значителен екологичен ефект.
Процесът по прилагане на енергоспестяващи мерки обхваща подобряване на сградата, преработка и осъвременяване на отоплителната и,
електрическата и други инсталации и елементи в сградата, чрез което ще се намалят загубите в системите за пренос и разпределение на
енергия. Тъй като общината не е доставчик на енергия, нейната роля се
свежда до намаляване на разходите на консумираната енергия в сградата и на услугите, които предоставя на населението. Ще бъде инсталирана система за битова-гореща вода, посредством соларни панели. Пo
този начин общината ще даде пример за възстановяем енергиен източник., обясни Светлана Мицева, ръководител на проекта.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0088 “Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

14 тима стартират надпреварата в сезон
2017/2018 на врачанската „А“ ОФГ
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Футболният сезон във
Врачанско започна на 26
август. Интерес сред отборите, които ще се включат
в тазгодишното първенство на „А“ ОФГ е появата
на нов тим от Мездра - ОФК
„Локомотив“. Отборът е общински, като и до момента
се картотекират играчи. На
заседание на ОС на БФС на
10 август т.г стана ясно, че
новият отбор ще се включи
като директен конкурент на
другите претенденти за титлата във Врачанско – Скала
2015 /Оселна/, Околчица
/Моравица/ и Манастирище. При другите тимове
ситуацията е относително
спокойна, но Дунав 2016
/Селановци/ няма да започне сезона. Същата участ
е отредена и на Строител
/Кунино/ поради неотговарящата база на изискванията на БФС за участие
в четвъртата пресявка на

Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg

родния футбол.
Освен с рокади в отборите, срещата на ОС на БФС
премина и с много нововъведения откъм дисциплината. Така например, при
неявяване на среща отборът ще трябва да „олекне“
със 150 лева и служебна
загуба. При второ подобно провинение глобата нараства на 200 лева, както и
се отнемат 3 точки от актива на клуба. Трето провинение ще доведе до червен
картон за клуба и той ще
бъде отстранен от групата,
а догодина ще започне сезона в по-долната група.
Затяга се и контролът върху посегателствата на съдии, нахлуване на публика на терена, хвърляне на
предмети и др. Това, според председателя на спортно-техническата комисия
Бойчо Бойчев, ще доведе
до по-чист и по-спортменски футбол.

„Един ден малките звездички
ще станат големи звезди”
ГАЛЯ ВАСИЛЕВА

Продължение от бр. 16
Успехите идват, клубът
се разширява, децата не
спират да се записват, родителите са силно ентусиазирани. През изминалия
уикенд Бебев се похвали и
със спечелена купа за първо място от турнир в Одрин
за деца, родени 2008 г.
Децата от футболната
школа „Звездичка” нямат
ваканция и предпочитат
да са на терена. На „Звездичка Арена“ – собствената база на клуба, няма
летен график за отпуски,
там се тренира ежедневно. А турнирите са почти всяка седмица, похвали се председателят Петър Алексиев.
„Един ден малките звездички ще станат големи
звезди” са убедени от ръководството на клуба. И
продължават с упорство
и постоянство да тренират и да се разрастват.
Стоян Стоянов и Илиян Маринов са треньорите в Мездра, които водят
заниманията на над 100
деца от детските градини и трите училища. Вече
имат и първите си успехи.
На
втория
турнир
„Мини - шампионска
лига“, който се проведе през април във Враца
между детските градини, ДГ „Мир” от Мездра
спечели първото място
при децата до 7 години.
В състезанието при учениците – 1-4 клас отново
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мездренски тим стъпи на
най-високата стълбичка –
този на СУ „Иван Вазов”.
Детската школа винаги
прави неповторимо изживяване за децата на всеки футболен турнир. Освен че мерят сили на терена, те си тръгват със сувенири, десетки награди,
купи, грамоти.
Много школи заложиха на възраждане на детско-юношеските школи и
се върнаха към радостта
от играта. Дългосрочната програма на „Звездичка” предвижда тренировки и чести турнири за децата - градски, регионални, междурегионалнидо
навършване на пълнолетие. След това истинските таланти ще продължават развитието си в местния футболен клуб.
„Винаги търсим сътрудничество с местните
клубове и кметовете, заяви Алексиев, желанието ни е децата да остават
в родния си град и родните клубове”.
„Звездичка” – Мездра
ще търси сътрудничество с местния „Локомотив”. Това може да се окаже възраждане на детскоюношеската школа на железничарския тим, който,
преминал през много превратности, отново да радва местните жители и да
изгражда футболисти. А
за Висша лига? Кой знае,
може пък Господ да е родом от Мездра!

Адрес на
редакцията:
Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27,
ет. 4, Радиоцентър

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Палитра
септември
Милчо Динков,
бивш кмет на село
Царевец-9 септември
Д-р Дарина
Христова, личен
лекар- 10 септември
Иван Иванов,
бизнесмен -10 септември
Пламен Ангелов,
юрист- 10 септември

Исторически дати:

• 1 септември 1939 г.
– Хитлеристка Германия
напада Полша. Начало на
втората световна война.
• 4 септември 1974
открита Първата атомна
електроцентрала
в
България –АЕЦ Козлодуй.
• С е п т е м в р и
1937
- общината в
Мездра се сдобива със
служебен
автомобил.
• 4 септември 1974 - с
Указ 1942 на Държавния
съвет на НР България,
Роман е обявен за град.
Три години по-късно с
Постановление номер 77
на Министерски съвет от
5-ти декември 1977г. той
е утвърден за център на
една от 12-те селищни
системи (днес Общини)
във Врачански окръг.
• 6 септември - Ден
на съединението на
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Инициатива

Интересно
В следващите дни
рожденици са:
Ивайло Тошев,
общински съветник -1
септември
Георги Апостолов,
журналист и писател
7 септември
Вера Михайлова,
педагог и
общественик -9
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Княжество
България
и Източна Румелия.
• Септември 1901
– в Мездра е отворено
първото
училище
в
дома на Илия Велин с
учител Коста Иванов.
Четвърт век по-късно
започва строежът на
ново училище- днешното
ОУ
“Христо
Ботев’’.
• 7 септември 1911г.
Роден Тодор Живков.
• 8 септмеври 1944г. На
българска
земя
стъпват
първите
части на Съветската
армия-освободителка.
• 10 септември 1944г. България
се
присъединява
към
Антихитлеристк ата
к о а л и ц и я .
• 1688г. - Избухва
Чипровското възстание
срещу турското робство.

Положителен пример

Сам срещу
недосегаемите
Продължение от стра- повече. Затвори две дисница 1
котеки, наложи глоби на
КИРИЛ РАДОВЕНСКИ десетина други и преЩе ме попитате защо допреди още стотина да
пиша тези редове? Та спазват правилата на обтова е истината от го- ществения ред. Полицадини насам и нито едно ите дори задържаха за 24
правителство, нито една часа ди джей Станчо от
власт не се заеха да сло- дискотека „Оксижен“, за
жат ред в тази бъркотия, неподчинение на органида осигурят на нормал- те и нарушаване на разните хора нормална по- поредбите.
чивка. Пари, пари и пак
Този вицепремиер непари. В слънчевбрягска- двусмислено предупрета пиянско-музикална ди, че проверките пролудница се печелят мно- дължават и ще продълго пари, от които намаз- жат, докато Слънчев бряг
ват и местните бабаити, се превърне в по-цивилии техните покровители в зовано място за почивСофия. За да привлекат ка. Трудна задача, но дай
младата си невротизира- Боже! Все някой трябна клиантела, собствени- ваше да си тури главаците на увеселителни за- та в торбата. Един тръгведения не спазват регла- на смело напред, а пионментираните ограниче- ките на мафиотите го пония. По цяла нощ наду- срещнаха пред проблемват децибелите над зали- ните си заведения с осва, та гърми и трещи чак вирквания и викове „ осдо Несебър, Равда, Све- тавка“- в смисъл: я си
ти Влас, че и по нататъка. върви по пътя, бе, остаИ това не е от вчера, така ви ни да си гледаме кефа!
е от две десетилетия със
Трудно ще му бъде
засилващи се обороти и на този човек, но евала,
никой не го е еня, че по че най-сетне се намери
брега живеят или са оти- един българин да поведе
шли да почиват и съвсем тази борба. Дано му понормални хора.
могнат и други, защото е
Едва в началото на ав- ясно, че сам войнът не е
густ т.г. се намери един войн, когато срещу себе
човек, вицепремиер, кой- си има такава силна мато се опита да сложи ред фия със собствена дърв тази вакханалия. Нещо жава.
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Кръст на животa се издига
над Кален и пази жители и гости
Символът на вярата и духовността е дело на
прочутия майстор-каменоделец Въто Цолов.
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Идеята за изграждането
на кръста на живота се зародила още преди години,
като наскоро е реализирана.
Местните хора са изключително горди от новата придобивка в населеното място. Авторът й Въто Цолов
разказа, че направил и монтирал кръста със собствени
сили и средства и с малко помощ от познати.
„Изпълнението на кръста
е мое. Средствата са лични,
няма дарители, защото реших, че нямам нужда. Имах
материала за направата на
кръста, както и уменията да
го изработя. С момче от селото окосихме и почистихме района. Извозихме кръста с Николай Крумов от Царевец. С мои колеги пък направихме монтажа на скелето и заедно изправихме кръста на 12-ти август.“, допълни творецът.
Прочутият майстор-каменоделец не спира да мисли за благоустрояването
на родното си село и за привличането на повече турис-

Кръстът “Слънце‘' на връх “Гроздев камък‘' в село Кален.

ти в него. Следващата идея,
с която смята да се захване,
е изграждането на арка над
входа на селото. Представя
си арка, подобна на тази на
парижкия булевард Шанз
Елизе. Готов е да осигури материала за изграждането й и ще помогне за изпълнението. Новата придобивка в Кален бе посетена и от кмета на Общината
инж. Генади Събков, който изказа благодарност на
Въто Цолов за благородни-

те инициативи, които реализира през последните години.
„Негово дело е не само
този кръст, но и паметникът в центъра на селото, и
параклисът в южната част
на Кален. Получи се една
чудесна връзка кръст-паметник-параклис. Дано да
има повече граждани като
Въто, които дават и имат
желание да направят нещо
за хората. Огромна благодарност към него!“, каза

инж. Събков.
С усилията на Въто Цолов и със съдействие от
Общината районът в близост до кръста на живота
ще бъде облагороден. Ще
бъдат монтирани маси и
пейки. Общината ще търси възможност за поставяне на осветление на този
кръст, за да може той да
предизвиква възхищението на местните хора и туристите и през тъмната част
на денонощието.

В с. Царевец

Втори национален фестивал
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

За втора поредна година
в дните около голяма Богородица / по стар стил/ и
празника на каменоделеца
в мездренското село Царевец се проведе Националният фолклорен фестивал
„Белокаменица“. На 26-и
август стотици певци и
танцьори от цяла България
заредиха населеното място
с красотата на българския
фолклор. Тази година фестивалът бе с конкурсен ха-

рактер, като в разделите за
участие – обработен фолклор и фолклорно танцово изкуство бяха осигурени парични премии за първите три състава или индивидуални изпълнители във
всяка група. Новости в тазгодишното провеждане на
националния фестивал са
дефиле на фолклорните
състави, които взеха участие в празника, както и засаждане на дръвчета, с което да се облагороди част от

Опознай града, за да го обикнеш

АЛБЕНА МИЛАНОВА

13 потребители, настанени в Дома за стари хора
в Мездра посетиха Археологически комплекс “Калето“. Целта на визитата бе да
се разнообрази ежедневие-

то им и да се възползват от
прекрасните условия и услуги, които предлага обектът.
Кметът на Общината приветства посетителите и им
пожела още дълги години

селото. Фестивалната програма бе открита в 10:30 с
изпълнения на танцови и
певчески състави. Песните и танците продължиха
до късно вечерта, когато се
проведе и заключителеният концерт с участието на
народния певец Веселин
Пенев, духов оркестър и
награждаване на участниците. Целта на фестивала
е да популяризира българското народно творчество
и да покаже красотата на

един от най-добре развитите занаяти в с.Царевец – добива и обработката на прочутия в цял свят врачански
камък. Каменните блокове от кариерата край селото са еталон за най-високо
качество, златните ръце на
майстори – каменоделци от
Царевец са оставили своя
отпечатък по много значими сгради и обекти в цялата страна.
Подробен репортаж в
брой 18

да бъдат все така енергични и ентусиазирани. Той
лично демонстрира на възрастните хора как се стреля
със спортния лък в мишена
и събуди интереса им към
него. Почти всички опитаха ловкостта си и се оказаха
изключително точни.
Ръководителят на АК
„Калето“ инж. Димитър
Павлов запозна възрастните хора с историята на
обекта и демонстрира как
се стреля с монтираната в
обекта реплика на старинно оръдие- трибучет.
Гостите разгледаха залите и находките, като останаха запленени от прекрасните водни лилии в езерото
и нахраниха японските шарани в него.

След това те изслушаха лекция за здравословното хранене, представена от Невена Михайлова. Ръководителят на „Арт
център“-Калето Снежана
Петрова обогати познанията на възрастните хора за
позитивното мислене и медитация, след което творецът ги зареди с положителни емоции, които бяха изобразени в рисунки.
Обитателите на Дома за
стари хора останаха впечатлени от гостоприемството на кмета и екипа
на АК“Калето“, както и
от предлаганите услуги в
обекта. Те бяха категорични, че отново биха посетили най-известния туристически обект в нашия край.
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