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Общинският съвет отново
ощети жителите на Мездра
За втори път през последните 6 месеца Общинският съвет взе решение,
което ощетява жителите
на Община Мездра. След
„скандалното решение” за
изграждането на „лятно
кино” на пл.”България”,
което бе върнато от областния управител и атакувано
от РП-Мездра, вчера „избраниците на народа”, водени от лични или политически мотиви, или неразбирайки семантиката
на представяните данни,
отново взеха нелогично и
необосновано решение.
С 10 гласа „За”, 4-„Против” и 4-”Въздържал се”
и един негласувал общинските съветници не приеха вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи на община
Мездра за 2017 г. Те бяха
предложени от кмета инж.
Генади Събков за ефикасно и ефективно използва-

Основният мотив на
вносителя бе, че ремонтът на паркинга и сградата на МБАЛ-Мездра са
били заложени като средства в списъка с капиталови вложения на Общината и едновременно е кандидатствано по Нацио-

налната програма „Красива България”. В проектобюджет 2017 са били заложени 31 000 лв. за ремонт
на покрива на болницата и 38100лв. –за ремонт
на паркинга на здравното
заведение.

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

миони се използваха за своевременно отстраняване на
събраните отпадъци.
25 тона отпадъци бяха събрани на територията на
града и 27-те села в Общината по време на най-мащабната кампания. За седма година инициативата
обедини институции, неправителствени и бизнес
организации, както и до-

Над 150 дка замърсени площи са почистени
на територията на гр. Мездра. Това показват данните на Общинска екологична инспекция за хода на националната доброволче-

не на планирания финансов ресурс за капиталови разходи по бюджета за
2017г. и усвояването му в
пълен размер съобразно
приоритетите на Инвестиционната програма на Общината, одобрена с Решение 269/28.01.2017г.

ска кампания „Да изчистим
България заедно“.
Баха раздадени над 1 200
чувала. 10 служители на
Общината почистиха района около завода за кабелни
комплекти SEBN и събра-

http://mezdra.bg

ха над 55 чувала с отпадъци. Над 30 чувала събраха
служителите, почистващи
градския парк.
Цялата налична техника в
ОП“Чистота“, всички сметоизвозващи машини и ка-

Продължава на стр. 2

Ремонтът на сградата на полицията
се осъществява качествено и по график

Ремонтните дейности на
сградата на Районно управление „Полиция“ в Мездра се осъществяват според предварителния планграфик. Това стана ясно
след инспекция на кмета на
Общината на строителната
площадка. Той установи, че
строително-монтажните работи се извършват качествено и ще приключат в срок.
Община Мездра сключи
договори с „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД на стойност 141
365,93 с ДДС за изпълнение
на инженеринг на сградата и с „КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД на стойност
3 816,00 лв. с ДДС за оценка на съответствието на ин-

вестиционните проекти и
упражняване на строителен
контрол при изпълнение
на строително- монтажните работи. Реализиран е пакет от 4 енергоспестяващи
мерки: топлинно изолиране
на външни стени; топлинно изолиране на покривната
плоча; подмяна на съществуващата дограма (метална
и дървена) с PVC – с троен
стъклопакет; подмяна на осветителните тела.
Преди ремонтните дейности сградата принадлежеше към клас „D“ от скалата на енергопотребление, а
след реализиране на проекта се очаква тя да стане клас
„B“.

броволци в името на общата цел да се изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да
направим България чиста в
дългосрочен план.
В акцията по почистване на гр.Мездра се включиха кметът инж.Генади
Събков, всички служители 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 МБЧКМездра почистиха местността „Габрина“,а живущите в бл.“Химик № 3“ хигиенизираха междублоковото пространство.
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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 Република България Илияна Йотова посети Мездра
в първия ден на учебната
2017/2018г. Г-жа Йотова бе
посрещната от кмета инж.
Генади Събков и възпитаници на ДГ“ Детелина“. Малчуганите поднесоха на вицепрезидента питка и мед
и подариха китка здравец с
пожелания за много здраве и
благоденствие.
Вицепрезидентът
взе
участие в среща-дискусия,
посветена на възможностите и предизвикателствата
пред учебните заведения.
„Българското образование е приоритет за мен и
президента. То е от първостепенно значение в нашата
политика и заявявам, че ще
работим българският учител да получи статута и уважението, които заслужава.
От това зависи положение-

то и бъдещето на децата на
България.
Виждам, че образованието и грижата за децата са
приоритети на Община Мездра, затова приемете днешната ни среща не само като
жест…“, заяви г-жа Йотова.
Тя обърна внимание на
проблемите на училищата
в малките населени места,
значимостта на запазването на защитените училища
и средищните детски градини, както и необходимостта
от разкриване на повече професионални учебни заведения, които да обучат подготвени специалисти за бизнеса.
Г-жа Йотова пое ангажимент да популяризира ПГ
“Алеко Константинов“ в
Мездра, където се обучават професионални кадри
в сферата на ресторантьорството, кетъринга и готварството.

Директорите
направиха кратки презентации на
учебните заведения, успехите и предизвикателствата, с които се сблъскват ежедневно.
Народният представител
инж. Николай Иванов отбеляза неимоверните усилия
и прекрасното взаимодействие между Община Мездра
и учебните заведения, благодарение на които децата
и учениците се обучават от
подготвени специалисти в
сгради с добра материалнотехническа база.
„Приветствам кмета и директорите, че сте постигнали много и в обхващането на
учениците, и в подобряването на материалната база. На
всички ни е ясно, че проблемите в образованието не се
свързват само с липсата на
деца. Голям проблем е недостигът на средства, които
лишават родителите от въз-

можност да осигурят образование на децата си. Проблем обаче е и законодателната среда, и това, което се
случи с новия Закон за предучилищно и училищно образование, който предизвика сътресения чрез т.нар
„образователна реформа“,
заяви инж. Николай Иванов.
Кметът отбеляза, че усилията на екипа на Община
Мездра са насочени в обхва-

щането и качественото образование на децата.
„Приоритет в работата на
общинското ръководство е и
осигуряването на работа за
учителите, които са работили в закритите вече училища. Най-важната ни мисия е
работата с децата в името на
техния просперитет.“, отбеляза инж. Събков.
В работната среща взеха
участие и Севдалина Джам-

базка – секретар на Община
Мездра, г-жа Елена Нановадиректор Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“, Катя Йотова- общински
съветник в ОбС-Мездра и
директорите на всички училища и детски градини в
Мездра.  
Визитата на вицепрезидента в Мездра завърши с
работна среща с кмета на
Общината.

Общинският съвет отново ощети жителите на Мездра

Съветници обричат
28 деца на неграмотност
ЙОРДАН МАНЧЕВ

Общинският съвет пренебрегна желанието на 28 родители от с. Моравица децата им да се обучават в местното училище. Решението
бе взето на последното редовно заседание на местния
парламент.
Кметът инж. Генади Събков бе внесъл докладна записка, с която предлагаше
на основание чл.11 а) от Наредба № 7/29.12.2000 г. на
МОН да бъдат утвърдени
изключения от минималния
брой на учениците в самостоятелни /или в слети/ паралелки с по-малко от 10 ученика в ОУ „Васил Кънчов“с. Моравица. Инж. Събков
мотивира предложението
си със стремежа да се запази общинската образователна система в съществу-

ващия вид и да се уважи изборът на училище от ученици и родители. Въпреки тенденцията в национален мащаб да се запазват училищата в малките населени места, ОбС-Мездра, без каквито
и да било аргументи, не прие
докладната. За да получи
училището в Моравица заверка на основния документ
„Списък образец 1“, предложението на кмета трябваше
да има подкрепата на минимум11 гласа. 10 съветници
гласуваха „За“, О-„Против“,
6-„Въздържал се“, двама не
упражниха правото си на
вот, а други двама съветници не присъстваха на заседанието.
Огнян
Петров-Народен съюз, Георги Валентинов-Народен съюз, Десислава Костова-ГЕРБ, Ивай-
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ло Тодоров-ГЕРБ, Ивайло Тошев-ГЕРБ, Николинка Кътовска-АБВ гласуваха
„Въздържал се“. Яна Нинова-ГЕРБ, Димчо Йотов- Народен съюз и независимият
общински съветник Надежда Йорданова не гласуваха, а
Мирослав Аспарухов-АБВ
и Митка Лечева от БСП отсъстваха от заседанието.
Желанието на родители
и ученици от с. Моравица
бе подкрепено от 6 общински съветници от БСП, сред
които: Ангел Йорданов, Венелин Кръстев, Гергана
Петрова, Данаил Димитров,
Катя Йотова и Наталия Христова. Към тях се присъединиха и двама от Либерален алианс-Каролина Кьолер и Мирчо Мирчев, както
и Наталия Луканова и Тошко Стоянов от АБВ.

по „Устройство на територията, опазване на околната
среда и инфраструктурата”
да бъдат приети вътрешно
компенсираните промени в
разходите по бюджет 2017г.,
г-жа Кътовска заяви, че съветниците от ПП ”АБВ” ще
гласуват против предложението на кмета.
„Основната предпоставка да поискаме част от средствата да отидат в резерв е
свързана с водния цикъл и
натрупаните заеми по него,
заради които сме принудени да държим средства в резерв. Удължението на срока
за връщането на безлихвения кредит към Министерство на финансите изтича
през декември т.г. До тогава Общината трябва да възстанови 1.7 млн.лв. 99% от
предложенията за обекти,
които да включим в капиталовите разходи обаче по
своя характер не бяха такива.За подобни предложения лична имуществена
отговорност носи вносителят им – кметът на Общината. Заявявам, че няма да направя предложения,които

не отговарят на закона и не
влизат в кръга на капиталовите разходи, само за да
удовлетворим лични предложения.”, категоричен бе
инж. Събков.
Благодарение гласуването на общинските съветници от АБВ, на двама от Народен съюз и четирима от
ГЕРБ обаче предложението
за вътрешни компенсирани
промени на капиталовите
разходи на община Мездра
за 2017 г. не бе прието. Заради решението на някои съветници Общината няма да
има възможност да разплаща дейностите по обекти,
за които са проведени обществени поръчки и изпълнени дейности. „На практика се блокира работата на
общинска администрация и
разплащането на средства,
които хората очакват да получат. Бяхме предвидили
чрез актуализацията на капиталовите разходи да закупим 3 готварски печки за
нуждите на детски градини,
но към момента това е невъзможно.”, заключи инж.
Събков.

Мобилни екипи „задържат“ децата в училище

ще бъдат докладвани в РУОВраца, МОН и МС. Впоследствие на екипите ще бъдат зададени други имена и адреси на деца и младежи, които трябва да бъдат върнати
в системата на образованието. На срещата присъстваха представители на Община Мездра, Регионално управление на образованиетоВраца /РУО/, Районно управление „Полиция“-Мездра,
Дирекция Социално подпомагане“ - Мездра и представители на детски и учебни заведения в Общината.

Продължение от стр. 1
С Решение № 1 от 1 март
2017 г. на УС на Проект
„Красива България“, Министерството на труда и социалната политика одобри
кандидатурите за 44 обекта, сред които и болницата
в Мездра. Общата стойност
на проекта е 129 997 лева. 40
% /51 999 лв./ от средствата  
са осигурени от Министерството на труда и социалната политика, а съфинансирането от страна на Община Мездра е в размер на 77
998 лв. Фактът, че Община
Мездра спечели финансиране налага изваждане на тези
средства от списъка с капиталови разходи.
Другата част от икономиите в разходната част на бюджета идват от това, че след
проведени обществени поръчки има намаляване на
цените за ремонти на повечето обекти.
Въпреки положителните
становища на ПК по „Финанси и бюджет“, ПК по
„Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция“ и ПК

Първа работна среща във
връзка с Постановление на
Министерски съвет за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система
на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст се проведе в
сградата на общинска администрация. Те бяха запознати
с разписаните от МС методически указания.
На създадените екипи за

обхват и определяне на районите на компетентност на
територията на община Мездра бяха зададени първите 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 посещават намясто семействата
на посочените адреси. След
провеждане на разговори с
тях, данните и резултатите
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ОФК „Локомотив-Мездра“
начело на „А“ ОФГ
Тимът вече е лидер във Врачанско

Общинският
футболен клуб „Локомотив-Мездра“ /ОФК/ победи с 4:2
ФК „Ботев“-Криводол в мач
от третия кръг на областната „А” група на Врачанско. Това е втората победа за
„железничарите“ за сезона и
първа на чужд терен.
В 5-та минута точен за
ОФК бе Илия Илиев, който отбеляза първото попадение в двубоя. В 29-та минута другият майстор Костадин Пилитов се разписа
за 0:2. Николай Генов бе точен за класическото 0:3 в 54та минута.

Точен за домакините беше
Кирил Кръстев в 61-та минута. В 78-та минута Илия
Илиев отбеляза второто си
попадение в срещата, а 2
минути по-късно Благовест
Ценов от домакините оформи крайното 2:4.
В четвъртия кръг на първенството във Врачанско
общинският футболен клуб
„Локомотив-Мездра“ разгроми безапелационно досегашния лидер във временното класиране в „А“ ОФГ
„Монолит“-Манастирище
с 11:0. Това е втората поредна убедителна домакинска

победа на „железничарите“
след разгрома над „Септември 98“- Гложене с 10:0.
Головото
настъпление
бе открито в 10-та мин. от
Емил Борисов. До края на
полувремето точни за общинския тим бяха: Костадин Пилитов /20 мин./,
Момчил Манчев /21 мин./,
Брайан Стоянов /24 мин/.
Любослав Петров реализира два поредни точни удара
във врата на „Монолит“ в 31та. и 44-та мин., а Илия Илиев се разписа в 45 мин.
През второто полувреме 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 рефер Симеон Къчовски.
След тази трета победа
на ОФК „Локомотив-Мездра“ от началото на сезона „железничарите“ са водачи във временното класиране в „А“ ОФГ с 10 точки с
голова разлика 26:3. Със същия актив, но с голова разлика от 12:4 се нареди тимът
на „Манастирище“-с. Манастирище.

Европейски и републикански шампиони освежиха
лекоатлетическата писта в СУ “Иван Вазов“
В деня на Съединението – 6 септември европейският шампион и републикански рекордьор в дисциплина 3000 м. стипълчейз
– Митко Ценов и републиканският шампион на 800
м. гладко бягане- Рая Лалова се присъединиха към
група доброволци, които
освежиха маркировката на
лекоатлетическата писта в
двора на СУ “Иван Вазов“.
В благородната инициатива се включиха деца от
школата на СК “Атлет“ в
Мездра, Дилян Мариновтреньор по лека атлетика, Христо Иванов- учител
по физическо възпитание
в учебното заведение, Жанета Маринова- ст. експерт
„Спорт, младежки дейности и работа с деца“. Те почистиха спортната площадка, освежиха маркировката на сектора за скок

Митко Ценов и Рая Лалова освежават маркировката на лекоатлетическата писта

дължина, както и разделителните линии на лекоатлетическата писта. Община Мездра бе осигурила
необходимите консумати-

ви- боя, четки и шаблони.
Лекоатлетическата писта в двора на СУ “Иван Вазов“ се използва за тренировки и спортни дейнос-

ти от голяма част от жителите на Мездра. Общината призовава да пазим площадката в чист и приветлив вид.

III-ти мемориален футболен
турнир за деца „Семко Горанов“
III-ти мемориален футболен турнир за деца
„Семко Горанов“ организира Община Мездра. По
този начин Общината възстановява традицията за
почитане паметта на известния треньор, футболист и спортен деятел от
близкото минало.
Мемориалният футболен турнир за деца за първи път бе организиран
през 2014г. от Павел Мар-

ков, треньор на ФК “Локомотив 2012“ и бивш възпитаник 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 организаторът ФК „Локомотив
2012“ преустанови своята
дейност.
Община Мездра отдава
почит на заслужилия наш

съгражданин Семко Горанов като възстановява традицията за реализиране на
мемориалния турнир. За
първи път Общината е организатор на мероприятието.
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-Мездра“, ФК „Околчица“Моравица, ФК “Скала
2015“- Оселна, СУ “Св.
Климент
Охридски“с.Зверино.
Тегленето на жребия ще
се проведе в 13.50ч., а срещите ще се играят в диапазона от 14.00ч. до 17.00ч.

Велопоход и състезание
по майсторско управление
Велопоход и Състезание по майсторско управление на велосипед за
ученици от I –VII клас се
проведе в Мездра на 22
септември. Мероприятията бяха организирани от
Община Мездра и са посветени на Европейския
ден без автомобили. Той
се провежда ежегодно,
като през 2017г. премина
под мотото „Заедно стигаме по-далеч“.
Велопоходът се проведе
по маршрута Мездра – с.
Долна Кремена – Мездра
и бе без състезателен характер. В с. Долна Кремена участниците направи-

Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg

ха почивка и присъстваха
на тържественото честване на празника на селото.
Децата бяха разделени в
три възрастови групи: I-II
клас момчета и момичета,
III-IV клас момчета и момичета, V-VII клас момчета и момичета. Надпреварата за демонстриране
на майсторското управление на велосипед се проведе в дисциплините слалом, осморка и прецизно
каране между очертани
линии.
Подробна информация
за велопохода, наградените и отличени участници очаквайте в брой 20.

Организират Общински
турнир по тенис на маса
Общински турнир по тенис на маса ще се проведе на
30-ти септември в Мездра.
Надпреварата се организира от Общината.
Състезанието ще бъде
открито в 10.00ч. от кмета
инж. Генади Събков. Срещите ще се провеждат във
физкултурния салон на СУ
„Иван Вазов“.
Турнирът ще се проведе в
две възрастови групи – ученици 8-12 клас /юноши и девойки/ и мъже и жени. Право на участие в надпреварата имат всички жители на
Общината.
Заявки за участие се приемат в срок до 17.00ч. на
27.09.2017 г. на адрес email: j_lashkova@mail.bg.
Окончателната схема и
графикът на състезанието ще бъдат изготвени след
провеждане на техническата конференция, която ще
се състои на 28.09.2017 г. в
14:00 часа в малката заседателна зала на Общината.
Надпреварата ще е индивидуална. В зависимост от
броя записани участници,
състезателите ще бъдат разпределени чрез жребий в 4
предварителни квалификационни групи, в които ще се
играе по схемата всеки срещу всеки. Първите двама
състезатели от групите преминават във фазата на директните елиминации до излъчване на победителите.
Всеки мач ще се играе във
формат 3 от 5 спечелени гейма. Всеки гейм е с продължение до
отбелязването на 11 точки. При равенство – 10
на 10, се играе до 2 точки
разлика, като подаването се сменя
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на всяка точка. В геймовете
състезателите ще изпълняват 2 сервиса и ще се сменя
подаването.
Класиране в груповата
фаза ще се извършва съгласно 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 Общинския турнир по тенис на
маса е необходимо да бъдат
облечени със спортни екипи
и спортни обувки и да носят
лични тенис хилки и минимум по 3 топчета.  
Състезанието ще се проведе на 3 маси. На всяка маса
ще има съдия, който ще ръководи срещите.  
Участниците, класирани
на първите три места в двете възрастови групи, ще получат купи, медали и грамота, осигурени от Община
Мездра.
Справки и допълнителна
информация ще бъдат предоставяни на следните телефони:
0877 78 38 69 – Жанета
Маринова,
0894779098 – Евгени Йоловски
0876580559 – Христо
Иванов.
Изтегленият жребий и
схемата на състезанието ще
бъдат публикувани на сайта на Община Мездра
след провеждане
на техническата конференция.

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

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Кръговрати

Интересно
В следващите дни
рожденици са:
Гошо Петров, управител
на фирма“Ню Текс“ -28 септември
Лили Коловска, педагог –
1 октомври
Явор Гешев, спортен журналист -1 октомври
Светла Кръстева, педагог
– 3 октомври

Цветинка Йолашка, старши експерт в Общинска администрация – 5 октомври
Огнян Петров, общински
съветник- 7октомври
Румен Серафимов, бивш
кмет на село Долна Кремена7 октомври
Радко Антонов, обществен възпитател- 9 октомври

25 СЕПТЕМВРИ - 9 ОКТОМВРИ 2017
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„С Вяра, Надежда и Любов
за Община Мездра“
Легендарните изпълнители от рок-група
„Диана Експрес“ с близо двучасов концерт

Исторически дати:

29 септември 1898г. – роден поетът Христо Смирненски
1 октомври - Международен ден на музиката, празник на поезията и Международен ден на възрастните хора.
2 октомври 1916 - загинал на фронта поетът Дим-

чо Дебелянов.
1923 г. - В Мездра братя
Бошнакови електрифицират гарата и хотелите около
нея.
1950г. - с Указ номер 435
Президиумът на Народното
събрание обявява Мездренска селска община за Мездренска градска община.

Децата на Мездра

Цветослав, 4 години и Руми, 5 години
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 година в село Кален. Завършва висше образование по
специалността „Народно
стопанско планиране“ във
Висшия икономически институт (сега УНСС). Трудовата си дейност започва
през 1954 година в Мездра,
където работи до пенсионирането си през 1991г. За
своя любим град бай Петър
още преди време написа:
„ Пред очите ми за 60 години някогашната прашна
от пушека на локомотивите и прахта на преминаващите камиони гара Мездра
се превърна в благоустроен
и хигиенизиран град, стопански, административен
и културен център за хората от Искърския край“.
До сетния си час Петър
Кръстев активно участваше в обществено-политическия живот, беше радетел на кооперативното движение и социалистическата 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 деветата, която семейството му
е решило посмъртно да издаде.
Наистина, той беше неуморим в изследователската си работа. А за нея се изискват много ровене в архивите на различни институции, много среши и разговори с хора, водене на записки, сортирането им. Изискват се справки и сравнения, много анализи и пресяване на зърното от излишното, много постоянство, пътувания и безсънни нощи. И най-важното
– необходими са патриотичен заряд, родолюбие и
преклонение пред родния
край и родното място, за да
се направи. В това отношение Петър Кръстев беше
най-изявеният сред изследователите 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 несправедливостите и се радваше на успехите на другите. Такъв остана до последния си дъх. От неговия пример 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 човек е приятел.
К.Р.
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Стотици жители и гости
на Мездра изпълниха централния площад „България“, за да се насладят на
спектакъла „С Вяра, Надежда и Любов за Община
Мездра“.
В празничната програма се включиха 171 изпълнители. Певчески и танцови групи от цялата община представиха фолклорни
и авторски песни и изпълниха неповторими танцови
съчетания.
В началото талантливите
деца от Центъра за подкрепа за личностно развитие с
художествен ръководител
Анета Петкова откриха тържеството с песента „Химн
на Мездра“.Възпитаниците
на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с художествен ръководител Тони Яшова изпяха „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“-Мездра с художествен ръководител Йоанна Аспарухова зарадваха зрителите със
„Северняшки смесен танц“
и „Копаница“.
Самодейците от 7 читалища на територията на Общината представиха богата
певческо-музикална програма от всички фолклорни
области на страната.
Dany Lazer Show представи уникален музикално-лазерен пироспектакъл. Площад „България“ и сградите бяха осветени във внушителни изображения, съчетани със зареждаща музика. 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 празника на именниците и пожела
на жителите на Общината с
Вяра, Надежда и Любов да
имат много щастливи мигове. Инж. Генади Събков
изказа благодарност към
многобройните таланти на
Мездра, които се включиха
в първата част на концерта.
Кметът благодари и на служителите в Общинска администрация за всеотдайността при организацията
на тържеството и отбеляза,
че те са отделили и от личните си средства за реализацията му.
„За пореден път доказахте, че не сте просто администратори, а служители на хората от Община

Мездра. Сега всички ние
имаме специалната задача
да се усмихнем, да отпуснем душите и сърцата си
и да се повеселим от сърце. Честит празник и добро
настроение“, каза още кметът.
Кулминацията в празничната програма бяха изпълненията на легендарната рок-група „Диана Експрес“. близо два часа Митко Щерев, Илия Ангелов,
Живко Топалов, Бисер Йосифов и Атанас Копчев веселиха зрителите със златните си хитове. Публиката
пя и танцува със своите фаворити и многократно ги
вика на бис.
Спектакълът „С Вяра,
Надежда и Любов за Община Мездра“ завърши със
заря, съчетана с аудио-визуално лазерно шоу.

Община Мездра осигурява свободен
достъп до два паметника на културата

На 30-ти септември Община Мездра ще осигури
свободен достъп на посетители в два от най-известните културни обекта в региона-Археологически комплекс „Калето“
и средновековната църква
„Св.Никола“ в с.Царевец.
По този начин Общината
ще се включи в тазгодишните мероприятия - част
от Европейските дни на
наследството /ЕДН/- една
съвместна инициатива на
Съвета на Европа и Европейския съюз.
Общо европейскат а
тема на ЕДН 2017 е „Наследство и природа: пейзаж 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 комплекс „Калето” е олицетворение на 70- вековен кръстопът на цивилизациите, който разказва за човешката история
от медно-каменната, римската и тракийската епоха до Средновековието.
Хълмът е естествено защитен и разположен на
място, където се пресичат
основни пътища, използвани от дълбока древност до днес. Комплексът

е сред Стоте национални
туристически обекта и е
обявен за археологически
паметник на културата.
С цел популяризиране на уникалната средновековна църква „Св. Никола“ в село Царевец, на
30-ти септември кметът
на Община Мездра инж.
Генади Събков ще посети
светата обител и ще осигури свободен достъп до
нея.
Средновековната църква „Св. Никола“ се намира в двора на новата
действаща черква “Св.
Димитър“ в центъра на
Царевец, заобиколена е
от стари надгробни па-

метници от Възраждането.
Легендата разказва, че
преди много години, когато турците унищожавали православните храмове, тази църква била
пощадена, но за да докажат на българите ,че не
уважават християнските светии, с мечове изболи очите им по стенописните изображения. Покъсно боголюбиви селяни ги напълнили с восък.
И така, макар и осквернена, църквата „Св.Никола“ продължавала през
вековете да бъде крепост
на българския християнски дух и народност.
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