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Общинският съвет отново  
ощети жителите на Мездра

За втори път през по-
следните 6 месеца Общин-
ският съвет взе решение, 
което ощетява жителите 
на Община Мездра. След 
„скандалното решение” за 
изграждането на „лятно 
кино” на пл.”България”, 
което бе върнато от област-
ния управител и атакувано 
от РП-Мездра, вчера „из-
браниците на народа”, во-
дени от лични или  поли-
тически мотиви, или не-
разбирайки семантиката 
на представяните данни, 
отново взеха нелогично и 
необосновано решение. 
С 10 гласа „За”, 4-„Про-
тив” и 4-”Въздържал се” 
и един негласувал общин-
ските съветници не при-
еха вътрешни компенси-
рани промени на капита-
ловите разходи на община 
Мездра за 2017 г. Те бяха 
предложени от кмета инж. 
Генади Събков за ефикас-
но и ефективно използва-

не на планирания финан-
сов ресурс за капитало-
ви разходи по бюджета за 
2017г. и усвояването му в 
пълен размер съобразно 
приоритетите на Инвести-
ционната програма на Об-
щината, одобрена с Реше-
ние 269/28.01.2017г.

Основният мотив на 
вносителя бе, че ремон-
тът на паркинга и сгра-
дата на МБАЛ-Мездра са 
били заложени като сред-
ства в списъка с капитало-
ви вложения на Община-
та и едновременно е кан-
дидатствано по Нацио-

налната програма „Краси-
ва България”. В проекто-
бюджет 2017 са били зало-
жени 31 000 лв. за ремонт 
на покрива на болница-
та  и 38100лв. –за ремонт 
на паркинга на здравното 
заведение.
Продължава на стр. 2 

Над 150 дка изчистени площи  и 25 тона събрани  
отпадъци в „Да изчистим България заедно”

Над 150 дка замърсе-
ни площи са почистени 
на територията на гр. Ме-
здра. Това показват данни-
те на Общинска екологич-
на инспекция за хода на на-
ционалната доброволче-

ска кампания „Да изчистим 
България заедно“.

Баха раздадени над 1 200 
чувала. 10 служители на 
Общината почистиха райо-
на около завода за кабелни 
комплекти SEBN и събра-

ха над 55 чувала с отпадъ-
ци. Над 30 чувала събраха 
служителите, почистващи 
градския парк. 

Цялата налична техника в 
ОП“Чистота“, всички сме-
тоизвозващи машини и ка-

миони се използваха за сво-
евременно отстраняване на 
събраните отпадъци. 

25 тона отпадъци бяха съ-
брани  на територията на 
града и 27-те села в Общи-
ната по време на най-ма-
щабната кампания. За се-
дма година инициативата 
обедини институции, не-
правителствени и бизнес 
организации, както и до-

броволци в името на обща-
та цел да се изгради общест-
вена чувствителност по въ-
просите, свързани с опазва-
нето на околната среда и да 
направим България чиста в 
дългосрочен план.

В акцията по почиства-
не на гр.Мездра се вклю-
чиха кметът инж.Генади 
Събков, всички служите-
ли на Общината и групи от 

ДГ “Слънчице“, ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“, ПГ 
„Ал. Константинов“ ,както 
и служители на Комплекса 
за социални услуги за деца 
и лица с увреждания.

Доброволци от МБЧК-
Мездра почистиха мест-
ността „Габрина“,а живу-
щите в бл.“Химик № 3“ хи-
гиенизираха междублоко-
вото пространство.

Ремонтните дейности на 
сградата на Районно упра-
вление „Полиция“ в Ме-
здра се осъществяват спо-
ред предварителния план-
график. Това стана ясно 
след инспекция на кмета на 
Общината на строителната 
площадка. Той установи, че 
строително-монтажните ра-
боти се извършват качестве-
но и ще приключат в срок. 

Община Мездра сключи 
договори с „ТЕХНО-ЕНЕР-
ДЖИ“ ООД на стойност 141 
365,93 с ДДС за изпълнение 
на инженеринг на сграда-
та и с  „КОДАС КОНСУЛ-
ТИНГ“ ЕООД на стойност 
3 816,00 лв. с ДДС за оцен-
ка на съответствието на ин-

вестиционните проекти и 
упражняване на строителен 
контрол при изпълнение 
на строително- монтажни-
те работи. Реализиран е па-
кет от 4 енергоспестяващи 
мерки: топлинно изолиране 
на външни стени; топлин-
но изолиране на покривната 
плоча; подмяна на същест-
вуващата дограма (метална 
и дървена) с PVC – с троен 
стъклопакет; подмяна на ос-
ветителните тела.

Преди ремонтните дей-
ности сградата принадле-
жеше към клас „D“ от скала-
та на енергопотребление, а 
след реализиране на проек-
та се очаква тя да стане клас 
„B“.

Ремонтът на сградата на полицията 
се осъществява качествено и по график
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Илияна Йотова се срещна с кмета  
и директорите на учебните заведения
Вицепрезидентът: “ Образованието и грижата 
за децата са приоритети на Община Мездра“

АЛБЕНА МИЛАНОВА
Вицепрезидентът на Ре-

публика България Или-
яна Йотова посети Мездра 
в първия ден на учебната 
2017/2018г. Г-жа Йотова бе 
посрещната от кмета инж. 
Генади Събков и възпитани-
ци на ДГ“ Детелина“. Мал-
чуганите поднесоха на ви-
цепрезидента питка и мед 
и подариха китка здравец с 
пожелания за много здраве и 
благоденствие. 

Вицепрезидентът взе 
участие в среща-дискусия, 
посветена на възможност-
ите и предизвикателствата 
пред учебните заведения.

„Българското образова-
ние е приоритет за мен и 
президента. То е от първос-
тепенно значение в нашата 
политика и заявявам, че ще 
работим българският учи-
тел да получи статута и ува-
жението, които заслужава. 
От това зависи  положение-

то и бъдещето на децата на 
България. 

Виждам, че образование-
то и грижата за децата са 
приоритети на Община Ме-
здра, затова приемете днеш-
ната ни среща не само като 
жест…“, заяви г-жа Йотова. 

Тя обърна внимание на 
проблемите на училищата 
в малките населени места, 
значимостта на запазване-
то на защитените училища 
и средищните детски гради-
ни, както и необходимостта 
от разкриване на повече про-
фесионални учебни заведе-
ния, които да обучат подгот-
вени специалисти за бизне-
са. 

Г-жа Йотова пое ангажи-
мент да популяризира ПГ 
“Алеко Константинов“ в 
Мездра, където се обуча-
ват професионални кадри 
в сферата на ресторантьор-
ството, кетъринга и готвар-
ството. 

Директорите направи-
ха кратки презентации на 
учебните заведения, успе-
хите и предизвикателства-
та, с които се сблъскват еже-
дневно. 

Народният представител 
инж. Николай Иванов отбе-
ляза неимоверните усилия 
и прекрасното взаимодейст-
вие между Община Мездра 
и учебните заведения, бла-
годарение на които децата 
и учениците се обучават от 
подготвени специалисти в 
сгради с добра материално-
техническа база.

„Приветствам кмета и ди-
ректорите, че сте постигна-
ли много и в обхващането на 
учениците, и в подобряване-
то на материалната база. На 
всички ни е ясно, че пробле-
мите в образованието не се 
свързват само с липсата на 
деца. Голям проблем е не-
достигът на средства, които 
лишават родителите от въз-

можност да осигурят обра-
зование на децата си. Про-
блем обаче е и законодател-
ната среда, и това, което се 
случи с новия Закон за пре-
дучилищно и училищно об-
разование, който предиз-
вика сътресения чрез т.нар 
„образователна реформа“, 
заяви инж. Николай Иванов.

 Кметът отбеляза, че уси-
лията на екипа на Община 
Мездра са насочени в обхва-

щането и качественото об-
разование на децата.

„Приоритет в работата на 
общинското ръководство е и 
осигуряването на работа за 
учителите, които са работи-
ли в закритите вече учили-
ща. Най-важната ни мисия е 
работата с децата в името на 
техния просперитет.“, отбе-
ляза инж. Събков.

В работната среща взеха 
участие и Севдалина Джам-

базка – секретар на Община 
Мездра, г-жа Елена Нанова- 
директор Дирекция „Соци-
ални и хуманитарни дейнос-
ти“, Катя Йотова- общински 
съветник в ОбС-Мездра и 
директорите на всички учи-
лища и детски градини в 
Мездра.  

Визитата на вицепрези-
дента в Мездра завърши с 
работна среща с кмета на 
Общината.

Продължение от стр. 1 
С Решение № 1 от 1 март 

2017 г. на УС на Проект 
„Красива България“, Ми-
нистерството на труда и со-
циалната политика одобри 
кандидатурите за 44 обек-
та, сред които и болницата 
в Мездра. Общата стойност 
на проекта е 129 997 лева. 40 
% /51 999 лв./ от средствата   
са осигурени от Министер-
ството на труда и социална-
та политика, а съфинанси-
рането от страна на Общи-
на Мездра е в размер на 77 
998 лв. Фактът, че Община 
Мездра спечели финансира-
не налага изваждане на тези 
средства от списъка с капи-
талови разходи.

Другата част от икономи-
ите в разходната част на бю-
джета идват от това, че след 
проведени обществени по-
ръчки има намаляване на 
цените за ремонти на пове-
чето обекти. 

Въпреки положителните 
становища на ПК по „Фи-
нанси и бюджет“,  ПК по 
„Стопански дейности, об-
щинска собственост и Ев-
ропейска интеграция“ и ПК 

по „Устройство на терито-
рията, опазване на околната 
среда и инфраструктурата” 
да бъдат приети вътрешно 
компенсираните промени в 
разходите по бюджет 2017г., 
г-жа Кътовска заяви, че съ-
ветниците от ПП ”АБВ” ще 
гласуват против предложе-
нието на кмета.

„Основната предпостав-
ка да поискаме част от сред-
ствата да отидат в резерв е 
свързана с водния цикъл и 
натрупаните заеми по него, 
заради които сме принуде-
ни да държим средства в ре-
зерв. Удължението на срока 
за връщането на безлихве-
ния кредит към Министер-
ство на финансите изтича 
през декември т.г. До тога-
ва Общината трябва да въз-
станови 1.7 млн.лв. 99% от 
предложенията за обекти, 
които да включим в капи-
таловите разходи обаче по 
своя характер не бяха та-
кива.За подобни предло-
жения лична имуществена 
отговорност носи вносите-
лят им – кметът на Община-
та. Заявявам, че няма да на-
правя предложения,които 

не отговарят на закона  и не 
влизат в кръга на капита-
ловите разходи, само за да 
удовлетворим лични пред-
ложения.”, категоричен бе 
инж. Събков.

Благодарение гласуване-
то на общинските съветни-
ци от АБВ, на двама от На-
роден съюз и четирима от 
ГЕРБ обаче предложението 
за вътрешни компенсирани 
промени на капиталовите 
разходи на община Мездра 
за 2017 г. не бе прието. Зара-
ди решението на някои съ-
ветници Общината няма да 
има възможност да разпла-
ща дейностите по обекти, 
за които са проведени об-
ществени поръчки и изпъл-
нени дейности. „На прак-
тика се блокира работата на 
общинска администрация и 
разплащането на средства, 
които хората очакват да по-
лучат. Бяхме предвидили 
чрез актуализацията на ка-
питаловите разходи да за-
купим 3 готварски печки за 
нуждите на детски градини, 
но към момента това е не-
възможно.”, заключи инж. 
Събков.

Общинският съвет отново ощети жителите на Мездра

Мобилни екипи „задържат“ децата в училище
Първа работна среща във 

връзка с Постановление на 
Министерски съвет  за съв-
местна работа на институци-
ите по обхващане и задържа-
не в образователната система 
на деца и ученици в задължи-
телна предучилищна и учи-
лищна възраст се проведе в 
сградата на общинска адми-
нистрация. Те бяха запознати 
с разписаните от МС методи-
чески указания.

На създадените екипи за 

обхват и определяне на ра-
йоните на компетентност на 
територията на община Ме-
здра бяха зададени първи-
те имена и  адреси на 10 деца 
и младежи на възраст от 5г. 
до 16г., които през учебната 
2016/2017г. са отпаднали от 
системата на образованието. 
Към момента екипите посе-
щават намясто семействата 
на посочените адреси. След 
провеждане на разговори с 
тях, данните и резултатите 

ще бъдат докладвани в РУО-
Враца, МОН и МС. Впослед-
ствие на екипите ще бъдат за-
дадени други имена и адре-
си на деца и младежи, кои-
то трябва да бъдат върнати 
в системата на образование-
то. На срещата присъства-
ха представители на Общи-
на Мездра, Регионално уп-
равление на образованието-
Враца /РУО/, Районно упра-
вление „Полиция“-Мездра, 
Дирекция Социално подпо-
магане“ - Мездра и предста-
вители на детски и учебни за-
ведения в Общината.

Съветници обричат  
28 деца на неграмотност

ЙОРДАН МАНЧЕВ
Общинският съвет прене-

брегна желанието на 28 ро-
дители от с. Моравица деца-
та им да се обучават в мест-
ното училище. Решението 
бе взето на последното ре-
довно заседание на местния 
парламент.

Кметът инж. Генади Съб-
ков бе внесъл докладна за-
писка, с която предлагаше 
на основание чл.11 а) от На-
редба № 7/29.12.2000 г. на 
МОН да бъдат утвърдени 
изключения от минималния 
брой на учениците в самос-
тоятелни /или в слети/ пара-
лелки с по-малко от 10 уче-
ника в ОУ „Васил Кънчов“- 
с. Моравица. Инж. Събков 
мотивира предложението 
си със стремежа да се запа-
зи общинската образова-
телна система в съществу-

ващия вид и да се уважи из-
борът на училище от учени-
ци и родители. Въпреки тен-
денцията в национален ма-
щаб да се запазват училища-
та в малките населени мес-
та, ОбС-Мездра, без каквито 
и да било аргументи, не прие 
докладната. За да получи 
училището в Моравица за-
верка на основния документ 
„Списък образец 1“, предло-
жението на кмета трябваше 
да има подкрепата на мини-
мум11 гласа. 10 съветници 
гласуваха „За“, О-„Против“, 
6-„Въздържал се“, двама не 
упражниха правото си на 
вот, а други двама съветни-
ци не присъстваха на засе-
данието.

Огнян Петров-Наро-
ден съюз, Георги Валенти-
нов-Народен съюз, Десис-
лава Костова-ГЕРБ, Ивай-

ло Тодоров-ГЕРБ, Ивай-
ло Тошев-ГЕРБ, Николин-
ка Кътовска-АБВ гласуваха 
„Въздържал се“. Яна Нино-
ва-ГЕРБ, Димчо Йотов- На-
роден съюз и независимият 
общински съветник Надеж-
да Йорданова не гласуваха, а 
Мирослав Аспарухов-АБВ 
и Митка Лечева от БСП от-
състваха от заседанието.

Желанието на родители 
и ученици от с. Моравица 
бе подкрепено от 6 общин-
ски съветници от БСП, сред 
които: Ангел Йорданов, Ве-
нелин Кръстев, Гергана 
Петрова, Данаил Димитров, 
Катя Йотова и Наталия Хри-
стова. Към тях се присъе-
диниха и двама от Либера-
лен алианс-Каролина Кьо-
лер и Мирчо Мирчев, както 
и Наталия Луканова и Тош-
ко Стоянов от АБВ.
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ОФК „Локомотив-Мездра“ 
начело на  „А“ ОФГ 
Тимът вече е лидер във Врачанско
Общинският футбо-

лен клуб „Локомотив-Ме-
здра“ /ОФК/ победи с 4:2 
ФК „Ботев“-Криводол в мач 
от третия кръг на област-
ната „А” група на Врачан-
ско. Това е втората победа за 
„железничарите“ за сезона и 
първа на чужд терен.

В 5-та минута точен за 
ОФК бе Илия Илиев, кой-
то отбеляза първото попа-
дение в двубоя. В 29-та ми-
нута другият майстор Кос-
тадин Пилитов се разписа 
за 0:2. Николай Генов бе то-
чен за класическото 0:3 в 54-
та минута.

Точен за домакините беше 
Кирил Кръстев в 61-та ми-
нута. В 78-та минута Илия 
Илиев отбеляза второто си 
попадение в срещата, а 2 
минути по-късно Благовест 
Ценов от домакините офор-
ми крайното 2:4.

В четвъртия кръг на пър-
венството във Врачанско 
общинският футболен клуб 
„Локомотив-Мездра“ раз-
громи безапелационно до-
сегашния лидер във времен-
ното класиране в „А“ ОФГ 
„Монолит“-Манастирище 
с 11:0. Това е втората поред-
на убедителна домакинска 

победа на „железничарите“ 
след разгрома над „Септем-
ври 98“- Гложене с 10:0.

Головото настъпление 
бе открито в 10-та мин. от 
Емил Борисов. До края на 
полувремето точни за об-
щинския тим бяха: Кос-
тадин Пилитов /20 мин./, 
Момчил Манчев /21 мин./, 
Брайан Стоянов /24 мин/. 
Любослав Петров реализи-
ра два поредни точни удара 
във врата на „Монолит“ в 31-
та. и 44-та мин., а Илия Или-
ев се разписа в 45 мин.

През второто полувре-
ме точни за „железничари-

те“ бяха Брайан Стоянов /54 
мин/, Любослав Петров /55 
мин/ и Константин Велков в 
60-та и 70-та мин.

В 80-та минута срещата 
бе прекратена от главния ре-
фер Симеон Къчовски.

След тази трета победа 
на ОФК „Локомотив-Ме-
здра“ от началото на сезо-
на „железничарите“ са вода-
чи във временното класира-
не в „А“ ОФГ с 10 точки с 
голова разлика 26:3. Със съ-
щия актив, но с голова раз-
лика от 12:4 се нареди тимът 
на „Манастирище“-с. Мана-
стирище. 

Европейски и републикански шампиони освежиха 
лекоатлетическата писта в СУ “Иван Вазов“

В деня на Съединение-
то – 6 септември европей-
ският шампион и републи-
кански рекордьор в дисци-
плина 3000 м. стипълчейз 
– Митко Ценов и републи-
канският шампион на 800 
м. гладко бягане- Рая Ла-
лова се присъединиха към 
група доброволци, които 
освежиха маркировката на 
лекоатлетическата писта в 
двора на СУ “Иван Вазов“. 

В благородната инициа-
тива се включиха деца от 
школата на СК “Атлет“ в 
Мездра, Дилян Маринов-
треньор по лека атлети-
ка, Христо Иванов- учител 
по физическо възпитание 
в учебното заведение, Жа-
нета Маринова- ст. експерт 
„Спорт, младежки дейнос-
ти и работа с деца“. Те по-
чистиха спортната пло-
щадка, освежиха марки-
ровката на сектора за скок 

дължина, както и раздели-
телните линии на лекоат-
летическата писта. Общи-
на Мездра бе осигурила 
необходимите консумати-

ви- боя, четки и шаблони. 
Лекоатлетическата пис-

та в двора на СУ “Иван Ва-
зов“ се използва за трени-
ровки и спортни дейнос-

ти от голяма част от жите-
лите на Мездра. Община-
та призовава да пазим пло-
щадката в чист и привет-
лив вид. 

Митко Ценов и Рая Лалова освежават маркировката на лекоатлетическата писта

Велопоход и състезание 
по майсторско управление 

Велопоход и Състеза-
ние по майсторско упра-
вление на велосипед за 
ученици от I –VII клас се 
проведе в Мездра на 22 
септември.  Мероприяти-
ята бяха организирани от 
Община Мездра и са пос-
ветени на Европейския 
ден без автомобили. Той 
се провежда ежегодно, 
като през 2017г.  премина 
под мотото „Заедно стига-
ме по-далеч“.

Велопоходът се проведе 
по маршрута Мездра – с. 
Долна Кремена – Мездра 
и бе без състезателен ха-
рактер. В с. Долна Креме-
на участниците направи-

ха почивка и присъстваха 
на тържественото чества-
не на празника на селото.

Децата бяха разделени в 
три възрастови групи: I-II 
клас момчета и момичета, 
III-IV клас момчета и мо-
мичета, V-VII клас мом-
чета и момичета. Надпре-
варата за демонстриране 
на майсторското управле-
ние на велосипед се про-
веде в дисциплините сла-
лом, осморка и прецизно 
каране между очертани 
линии.

Подробна информация 
за велопохода, награде-
ните и отличени участни-
ци очаквайте в брой 20. 

Организират Общински 
турнир по тенис на маса

Общински  турнир по те-
нис на маса ще се проведе на 
30-ти септември в Мездра. 
Надпреварата се организи-
ра от Общината.

Състезанието ще бъде 
открито в 10.00ч. от кмета 
инж. Генади Събков. Сре-
щите ще се провеждат във 
физкултурния салон на СУ 
„Иван Вазов“. 

Турнирът ще се проведе в 
две възрастови групи – уче-
ници 8-12 клас /юноши и де-
войки/ и мъже и жени. Пра-
во на участие в надпревара-
та имат всички жители на 
Общината. 

Заявки за участие се при-
емат в срок до 17.00ч. на 
27.09.2017 г. на адрес e-
mail: j_lashkova@mail.bg. 

Окончателната схема и 
графикът на състезание-
то ще бъдат изготвени след 
провеждане на техническа-
та конференция, която ще 
се състои на 28.09.2017 г. в 
14:00 часа в малката заседа-
телна зала на Общината.

Надпреварата ще е  инди-
видуална. В зависимост от 
броя записани участници, 
състезателите ще бъдат раз-
пределени чрез жребий в 4 
предварителни квалифика-
ционни групи, в които ще се 
играе по схемата всеки сре-
щу всеки. Първите двама 
състезатели от групите пре-
минават във фазата на ди-
ректните елиминации до из-
лъчване на победителите. 

 Всеки мач ще се играе във 
формат 3 от 5 спече-
лени гейма. Все-
ки гейм е с про-
дължение до 
отбелязване-
то на 11 точ-
ки. При ра-
венство – 10 
на 10, се иг-
рае до 2 точки 
разлика, като по-
даването се сменя 

на всяка точка. В геймовете 
състезателите ще изпълня-
ват 2 сервиса и ще се сменя 
подаването. 

Класиране в груповата 
фаза  ще се извършва съглас-
но Наредбата за провеждане 
на турнира. 

Главен съдия на срещите 
ще бъде Евгени Йоловски, 
а негови помощници ще са 
Христо Иванов и Самуил 
Коков. Секретар на турнира 
ще е Жанета Маринова. 

Всички участници в Об-
щинския турнир по тенис на 
маса е необходимо да бъдат 
облечени със спортни екипи 
и спортни обувки и да носят 
лични тенис хилки и мини-
мум по 3 топчета.  

Състезанието ще се про-
веде на 3 маси. На всяка маса 
ще има съдия, който ще ръ-
ководи срещите.  

Участниците, класирани 
на първите три места в две-
те възрастови групи, ще по-
лучат купи, медали и грамо-
та, осигурени от  Община 
Мездра. 

Справки и допълнителна 
информация ще бъдат пре-
доставяни на следните теле-
фони:

0877 78 38 69 – Жанета 
Маринова,

0894779098 – Евгени Йо-
ловски

0876580559 – Христо 
Иванов.

Изтегленият жребий и 
схемата на състезанието ще 
бъдат публикувани на сай-

та на Община Мездра 
след провеждане 

на техническа-
та конферен-
ция.

III-ти мемориален футболен  
турнир за деца „Семко Горанов“

III-ти мемориален фут-
болен турнир за деца 
„Семко Горанов“ органи-
зира  Община Мездра. По 
този начин Общината въз-
становява традицията за 
почитане паметта на из-
вестния треньор, футбо-
лист и спортен деятел от 
близкото минало.

Мемориалният футбо-
лен турнир за деца за пър-
ви път бе организиран 
през 2014г. от Павел Мар-

ков, треньор на ФК “Локо-
мотив 2012“ и бивш възпи-
таник на легендата Семко 
Горанов. През 2015г. се 
проведе второто издание 
на турнира, в което взеха 
участие 7 отбора.

През 2016г. турнирът не 
се проведе, тъй като орга-
низаторът ФК „Локомотив 
2012“ преустанови своята 
дейност.

Община Мездра отдава 
почит на заслужилия наш 

съгражданин Семко Гора-
нов като възстановява тра-
дицията за реализиране на 
мемориалния турнир. За 
първи път Общината е ор-
ганизатор на мероприяти-
ето.

III-тият мемориален 
футболен турнир за деца 
„Семко Горанов“ ще се 
проведе на 4 октомври на 
стадион „Локомотив“ в 
Мездра. В него ще вземат 
участие ученици от Общи-

на Мездра от 5-ти до 7-ми 
клас. Тази година своите 
умения ще демонстрират  
децата от 4 отбора. Това 
са: ОФК“Локомотив-Ме-
здра“, ФК „Околчица“-
Моравица, ФК “Скала 
2015“- Оселна, СУ “Св.
Климент Охридски“- 
с.Зверино.

Тегленето на жребия ще 
се проведе в 13.50ч., а сре-
щите ще се играят в диапа-
зона от 14.00ч. до 17.00ч.
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В следващите дни 
рожденици са:

Гошо Петров, управител 
на фирма“Ню Текс“ -28 сеп-
тември

Лили Коловска, педагог – 
1 октомври 

Явор Гешев, спортен жур-
налист -1 октомври 

Светла Кръстева, педагог 
– 3 октомври 

Цветинка Йолашка, стар-
ши експерт в Общинска ад-
министрация – 5 октомври 

Огнян Петров, общински 
съветник- 7октомври 

Румен Серафимов, бивш 
кмет на село Долна Кремена- 
7 октомври 

Радко Антонов, общест-
вен възпитател- 9 октомври 

29 септември 1898г.  – ро-
ден поетът Христо Смир-
ненски 

1 октомври - Междуна-
роден ден на музиката, праз-
ник на поезията и Между-
народен ден на възрастни-
те хора.

2 октомври 1916 - заги-
нал на фронта поетът Дим-

чо Дебелянов.
1923 г. - В Мездра братя 

Бошнакови електрифици-
рат гарата и хотелите около 
нея.

1950г. - с Указ номер 435 
Президиумът на Народното 
събрание обявява Мездрен-
ска селска община за Ме-
здренска градска община. 

Интересно

Исторически дати:

Децата на Мездра

IN MEMORIAM
Думи   за 
приятеля
На 6 септември след 

кратко боледуване почина 
нашият приятел и активен 
сътрудник на в. „Мездра 
XXI век“ Петър Кръстев. 

Той е роден през 1930 го-
дина в село Кален. Завърш-
ва висше образование по  
специалността „Народно 
стопанско планиране“ във 
Висшия икономически ин-
ститут (сега УНСС). Тру-
довата си дейност започва 
през 1954 година в Мездра, 
където работи до пенси-
онирането си през 1991г. За 
своя любим град бай Петър 
още преди време написа: 

„ Пред очите ми за 60 го-
дини някогашната прашна 
от пушека на локомотиви-
те и прахта на преминава-
щите камиони гара Мездра 
се превърна в благоустроен 
и хигиенизиран град, сто-
пански, административен 
и културен център за хора-
та от Искърския край“. 

До сетния си час Петър 
Кръстев активно участва-
ше в обществено-полити-
ческия живот, беше раде-
тел на кооперативното дви-
жение и социалистическа-
та идея. Той беше активист 
в дейността на местното 
краеведческо дружество и 
ревностен читател, абонат 
и сътрудник на общинския 
вестник. 

През последните 10-12 
години бай Петър издаде 8 
исторически книги. А в по-

следните месеци от живота 
си успя да завърши и деве-
тата, която семейството му 
е решило посмъртно да из-
даде. 

Наистина, той беше неу-
морим в изследователска-
та си работа. А за нея се из-
искват много ровене в ар-
хивите на различни инсти-
туции, много среши и раз-
говори с хора, водене на за-
писки, сортирането им. Из-
искват се справки и сравне-
ния, много анализи и пре-
сяване на зърното от из-
лишното, много постоян-
ство, пътувания и безсън-
ни нощи. И най-важното 
– необходими са патрио-
тичен заряд, родолюбие и 
преклонение пред родния 
край и родното място, за да 
се направи. В това отноше-
ние Петър Кръстев беше 
най-изявеният сред изсле-
дователите от нашия край. 
Но той беше и прекрасен 
като човек, гражданин и 
отговорен наш дописник. 
Беше пословично честен 
и прям в отношенията си, 
възмущаваше се от неспра-
ведливостите и се радва-
ше на успехите на други-
те. Такъв остана до послед-
ния си дъх. От неговия при-
мер можехме и можем само 
да се учим. И сигурно е , че 
няма да го забравим. Ще ни 
липсва. Няма да отшуми и 
скръбта ни за него. Когато 
от този свят си отиде добър 
човек, е тежко, но дважди 
по-тежко е, когато този чо-
век е приятел.

К.Р.

„С Вяра, Надежда и Любов 
за Община Мездра“

Стотици жители и гости 
на Мездра изпълниха цен-
тралния площад „Бълга-
рия“, за да се насладят на 
спектакъла „С Вяра, На-
дежда и Любов за Община 
Мездра“. 

В празничната програ-
ма се включиха 171 изпъл-
нители. Певчески и танцо-
ви групи от цялата общи-
на представиха фолклорни 
и авторски песни и изпъл-
ниха неповторими танцови 
съчетания. 

В началото талантливите 
деца от Центъра за подкре-
па за личностно развитие с 
художествен ръководител 
Анета Петкова откриха тър-
жеството с песента „Химн 
на Мездра“.Възпитаниците 
на ОУ “Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“ с художествен ръко-
водител Тони Яшова изпя-
ха „Светът е сцена“ и „Ладо 

ле, Ладо“. 
Младата певица Рени 

Росалийска изпя песента 
„Вяра, Надежда и Любов“, 
а Детски танцов състав към 
НЧ“Просвета-1925“-Ме-
здра с художествен ръко-
водител Йоанна Аспарухо-
ва зарадваха зрителите със 
„Северняшки смесен танц“ 
и „Копаница“.

Самодейците от 7 чита-
лища на територията на Об-
щината представиха богата 
певческо-музикална про-
грама от всички фолклорни 
области на страната. 

Dany Lazer Show предста-
ви уникален музикално-ла-
зерен пироспектакъл. Пло-
щад „България“ и сгради-
те бяха осветени във вну-
шителни изображения, съ-
четани със зареждаща му-
зика. Спектакълът е нов за 
България и Мездра бе пър-

вият град, чиито жители и 
гости имаха възможност да 
му се насладят. 

В словото си кметът на 
Общината честити празни-
ка на именниците и пожела 
на жителите на Общината с 
Вяра, Надежда и Любов да 
имат много щастливи ми-
гове. Инж. Генади Събков 
изказа благодарност към 
многобройните таланти на 
Мездра, които се включиха 
в първата част на концерта. 
Кметът благодари и на слу-
жителите в Общинска ад-
министрация за всеотдай-
ността при организацията 
на тържеството и отбеляза, 
че те са отделили и от лич-
ните си средства за реали-
зацията му.

„За пореден път доказа-
хте, че не сте просто ад-
министратори, а служи-
тели на хората от Община 

Мездра. Сега всички ние 
имаме специалната задача 
да се усмихнем, да отпус-
нем душите и сърцата си 
и да се повеселим от сър-
це. Честит празник и добро 
настроение“, каза още кме-
тът. 

Кулминацията в праз-
ничната програма бяха из-
пълненията на легендарна-
та рок-група „Диана Екс-
прес“. близо два часа Ми-
тко Щерев, Илия Ангелов, 
Живко Топалов, Бисер Йо-
сифов и Атанас Копчев ве-
селиха зрителите със злат-
ните си хитове. Публиката 
пя и танцува със своите фа-
ворити и многократно ги 
вика на бис. 

Спектакълът „С Вяра, 
Надежда и Любов за Об-
щина Мездра“ завърши със 
заря, съчетана с аудио-ви-
зуално лазерно шоу.

Легендарните изпълнители от рок-група  
„Диана Експрес“ с близо двучасов концерт

Община Мездра осигурява свободен 
достъп до два паметника на културата

На 30-ти септември Об-
щина Мездра ще осигури 
свободен достъп на по-
сетители в два от най-из-
вестните културни обек-
та в региона-Археологи-
чески комплекс „Калето“ 
и средновековната църква 
„Св.Никола“ в с.Царевец. 
По този начин Общината 
ще се включи в тазгодиш-
ните мероприятия - част 
от Европейските дни на 
наследството /ЕДН/- една 
съвместна инициатива на 
Съвета на Европа и Евро-
пейския съюз.

О б щ о е в р о п е й с кат а 
тема на ЕДН 2017 е „На-
следство и природа: пей-
заж от възможности“. Из-

борът й е продиктуван от 
все по-утвърждаващата 
се роля на културното и 
природно наследство като 
важен ресурс в социален и 
икономически смисъл.

Археологически ком-
плекс „Калето” е оли-
цетворение на 70- веко-
вен кръстопът на циви-
лизациите, който разказ-
ва за човешката история 
от медно-каменната, рим-
ската и тракийската епо-
ха до Средновековието. 
Хълмът е естествено за-
щитен и разположен на 
място, където се пресичат 
основни пътища, използ-
вани от дълбока древ-
ност до днес. Комплексът 

е сред Стоте национални 
туристически обекта и е 
обявен за археологически 
паметник на културата.

С цел популяризира-
не на уникалната средно-
вековна църква „Св. Ни-
кола“ в село Царевец, на 
30-ти септември кметът 
на Община Мездра инж. 
Генади Събков ще посети 
светата обител и ще оси-
гури свободен достъп до 
нея.

Средновековната църк-
ва „Св. Никола“ се на-
мира  в двора на новата 
действаща черква “Св.
Димитър“ в центъра на 
Царевец, заобиколена е 
от стари надгробни па-

метници от Възраждане-
то.

Легендата разказва, че 
преди много години, ко-
гато турците унищожа-
вали православните хра-
мове, тази църква била 
пощадена, но за да дока-
жат на българите ,че не 
уважават  християнски-
те светии, с мечове избо-
ли очите им по стенопис-
ните изображения. По-
късно боголюбиви селя-
ни ги напълнили с восък. 
И така, макар и осквер-
нена, църквата „Св.Ни-
кола“ продължавала през 
вековете да бъде крепост 
на българския християн-
ски дух и народност.

Цветослав, 4 години и Руми, 5 години


