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Водният цикъл на Враца
затруднява водоподаването
на град Мездра
Водният цикъл на Враца затруднява водоподаването
на територията на град Мездра, заяви кметът на Общината инж. Генади Събков.
Проблем се оказва старият етернитов водопровод от
яз. „Среченска бара“ до Враца, който дефектира често,
а проектантски и технически проблеми, свързани с водния цикъл на Враца, допълнително усложняват и ограничават възможностите за водоподаване към Мездра.
След проведен разговор с управителя на ВиК дружеството във Враца Ангел Престойски, получихме уверението, че са предприети всички възможни действия по
обезпечаването на града с вода: приведени са в действие дълбочинните кладенци край с. Брусен, прехвърля се допълнително количество вода от резервоара на
Враца.
„В момента водоподаването от Враца към Мездра е
ограничено до около 40 литра в секунда, което се оказва крайно недостатъчно. Този факт ни изправя пред изключителни изпитания. Не могат да се резервират никакви количества вода и всяка една авария в рамките на
града, предизвиква режим на водоподаване. Надяваме
се тази критична ситуация да бъде преодоляна със съвместните усилия на ВиК – Враца, проектанти и строители на водния цикъл на Враца. Разчитаме на личния
ангажимент и професионализма на управителя на ВиК
дружеството г-н Ангел Престойски.“, заяви още Събков.
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Мисъл на броя:

„Човек си мисли, че живее в три паралелни времеви линии - на миналото, на настоящето и на бъдещето. Жалко е,
че не осъзнава изключителната непотребност на миналото
и ненадеждността на бъдещето.”
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Представиха бюджета
на Общината за 2017 г.

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

На 10 януари в голямата
заседателна зала на Общинската администрация в Мездра бе разгледан публично
бюджетът на Общината за
2017 г. На обсъждането присъстваха всички заинтересовани страни – управители на
второстепенните бюджетни разпоредители, кметове
на кметства, представители
на Общинския съвет, местни
медии и граждани.
В продължилото близо два
часа представяне на проекта за бюджет за тази година,
кметът на Общината инж.
Генади Събков сподели:
„Ако миналият бюджет
бе бюджет на оцеляването,
то този е бюджет на стабилността. Успяхме да разплатим над 3,5 милиона лева задължения на Общината, което обаче по никакъв начин не
трябва да ни успокоява. Акцент на този бюджет е да се
запази тенденцията на добра
събираемост на местните данъци и такси, както и обезпечаването на Общинско предприятие „Чистота“ с достатъчно техника, което да ни
направи относително независими в сметопочистването и зимното поддържане.“
Разработката е направена при непроменени данъчни ставки спрямо 2016 г. за
местните данъци и такси и е
съобразена с предложенията на ръководителите на бю-

джетните дейности и звената в системата на образованието, прилагащи системата на делегирани бюджети, кметовете на кметства и
кметските наместници, както и целите и приоритетите
на Общината.
В приходната част е заложена бюджетна прогноза за
данъчните приходи, постъпленията от местни такси,
операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния
бюджет и бюджета на общината за 2017 г., в размер на 13
272 165 лв.
За финансирането на делегираните от държавата дейности в проектобюджета на

Общината се планират средства в размер на 7 277 869 лв.
От тях общата субсидия възлиза на 6 940 776 лв., преходен остатък, възлизащ на 314
723 лв. и приходи и доходи
от собственост на стойност
22 370 лв.
В частта на приходите с
местен характер, въз основа на извършен анализ на
изпълнението на същите за
предходните години и обективно отчитане на възможностите за събиране на стари вземания, са заложени
като прогноза постъпления
от имуществени и други данъци, общински такси, приходи от доходи на собственост, други неданъчни приходи , трансфери за местни дейности (обща изравни-

телна субсидия, трансфер за
зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища), целевата субсидия за
капиталови разходи.
В разходната част прогнозата за разходите на община Мездра е 13 272 165 лв. и
включва разходи за делегираните от държавата дейности, възлизащи на 7 277 869
лв., за местни дейности са
предвидени разходи от 5 755
197 лв., а за дофинансиране
на държавните дейности са
отделени 239 099 лв.
Най-голям акцент в разходната част на бюджета са
получили образователните структури. За обучението и възпитанието на децата в детските градини,
Продължава на стр. 2

http://facebook.com/mezdra

Общество

25 ЯНУАРИ - 8 ФЕВРУАРИ 2017

2

Представиха бюджета Честваха Бабинден
на Общината за 2017 г.

в мездренската болница

Продължение от стр. 1
...неспециализираните
училища, ПГ „Алеко Константинов” и ПГ по МСС
е заложен разход в размер
на 5 351 477 лв., формиран
от средствата по разходни
стандарти, собствени приходи и преходни остатъци, като за делегираните от
държавата дейности се планират 4 907 012 лв. на база
единни разходни стандарти.
Разпределението на средствата за училищата и детските градини ще се извърши по формули, които ще
бъдат утвърдени от кмета на
Общината в срок до 28 февруари 2017 г. след обсъждане с директорите на детските градини и училищата.
За неспециализираните
училища се планират 3 062
041 лв. Средствата се планират по стандартите за ученик и средствата по допълващите стандарти и нормативи за ученик с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане. Тук се
планират и 75 066 лв. за дофининсиране по Решение на
ОбС № 212/21.09.2016 г. за
ОУ „Хаджи Димитър” Елисейна в размер на 46 364 лв.,
за ОУ „Васил Кънчов” Моравица в размер на 26 494 лв.
и за СУ „Климент Охридски” Зверино в размер на 2
208 лв.
За професионалните гимназии средствата са в размер
на 425 298 лв. В рамките на
тези средства се финансират
изцяло заплатите и осигурителните вноски на персонала и текущата издръжка.
Средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование за делегираните от
държавата дейности на детските градини са в размер
на 1 334 865 лв., определени по стандарти за целодневна група в детска градина за деца от 2 до 4 – годишна възраст включително, яслена група към детска
градина и подготвителна
полудневна група в детска
градина, както и по норматив за подпомагане на храненето. Първите два стандарта включват разходите за

персонал, представително
облекло и квалификацията
на педагогическите специалисти. Стандартът за дете в
подготвителната група към
детска градина включва разходите за персонал, СБКО,
представително облекло и
квалификация на педагогическите специалисти, разходите по ЗЗБУТ и други разходи за издръжка, осигуряващи условията на обучението и възпитанието на децата без разходите за храна.
„Както се вижда от бюджетната рамка, главната ни
цел бе да подпомогнем образователните структури на
територията на общината,
защото няма родител, който да не желае неговото дете
да има всички възможности за развитие именно на територията на нашата Община“, допълни по повод разходната част в образованието инж. Събков.
За отбрана и сигурност се
предвиждат 139 184 лева, за
общи държавни служби са
отделени 170 051 лева, за издръжка на Общинска администрация са разписани 1
571 808 лв., за здравеопазване се отделят 304 947 лв., за
социално осигуряване, подпомагане и грижи са предвидени 1 256 446 лв., за жилищно строителство, БКС
и опазване на околната среда са предвидени 3 078 261
лв., за изграждане, ремонт
и поддръжка на уличната
мрежа са планирани 514 625
лева.
Бюджетът отрежда на Общинско предприятие „Чистота“ да разполага със средства в размер на 1 126 470
лева, като в частта „капиталови разходи“ фигурират
325 332 лева. Тези средства
ще се използват за закупуването на специализирана
техника и различни по обем
контейнери.
За читалищата на територията на Общината са разчетени средства в размер на
262 800 лева.
Капиталовата програма
включва 70 000 лева за проектиране, които ще бъдат изразходвани за създаването
на проект на закрит пазар на
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мястото на съществуващия
такъв, допроектиране на няколко детски площадки, както и на централната част на
с. Оселна. За видеонаблюдение ще се отделят 10 000
лева, след като през 2016 г.
се поставиха още няколко
камери към съществуващата охранителна инфраструктура. Предвиждат се ремонт
на покрива на Бизнесинкубатора, ремонт на няколко
важни пътни артерии в градската част, ремонт на сляганията по пътя Мездра – Брусен, ремонт на отсечката от
главен път Е79 до Люти дол,
ремонт на пътя между селата Моравица и Руска Бяла,
ремонт на паркингите пред
хотел „Родина“ и „МБАЛ –
Мездра“, както и ремонт на
покрива на лечебното заведение.
В инвестиционната програма са включени и закупуване на инструменти и техника за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“.
Със собствени средства
Общината ще действа по
ремонти на някои от найнатоварените улици в селската пътна мрежа – ул.
„Александър Стамболийски“ в Ослен Криводол, ул.
„Здравец“ в Боденец, ул.
„9-и септември“ в Царевец, ул. „В. Левски“ в Игнатица, ул. „Гаврил Генов“
в Горна Бешовица и ул. „Георги Димитров“ в Зверино.
Предвижда се и изграждането на подпорна стена на
ул. „Искър“ в с. Зли дол.
С 87 503 лева ще бъдат
благоустроявани междублоковите пространства в
Мездра.
В проекта за бюджет 2017
г. се планират средства за
възстановяване на главницата по действащите договори с фонд „ФЛАГ”ЕАД.
Във връзка с рефинансирането на безлихвен заем
от Централния бюджет Община Мездра възнамерява
да поеме нов дълг в размер на 1 689 000 лв. Така
максималният размер на
общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.
2017 г. ще е в размер на
4 592 653 лв.

На 20 януари акушеро-гинекологичното отделение
на мездренската Многопрофилна болница за активно
лечение се оказа препълнено. Причината бе инициативата на Общинска администрация и младежките организации на Българския червен кръст в Мездра и Зверино да поздравят неуморния
труд на докторите и медицинските сестри в отделението.
Д-р Цеков побърза да съобщи две радостни новини:
„За миналата година в отделението са се родили 253
деца, от които 132 момчета и
121 момичета. От началото
на тази година тук са проплакали 11 деца - 6 момчета и
5 момичета.“
След приема доброволците от младежката организация на БЧК в Зверино из-

вършиха ритуала „Измиване на ръцете на бабата“.
В ролята на Бабата бе старшата сестра Елена Шифелбайн, като й пожелаха, както
е хлъзгав сапунът, така да са
лесни ражданията, а капките от ръцете й да се превърнат в родени бебета. Доктор
Цеков получи подаръци от
Общинска администрация,
малката Фабиана Сандова
дари доктора с красив букет,
а зверинските доброволци
го дариха с колаж, който да
краси кабинета му.
Делегацията от гости не
пропусна да поздрави и родилките, дали живот на
своите рожби в близките
дни. За повечето от тях това
не е първа бременност, а за
грижите по раждането избират именно мездренското
акушеро-гинекологично отделение. Родителите на мал-

ките Андрея, Роберто, Сияна и Ивана получиха букети и гумени играчки, а младежите на БЧК подариха на
АГО отделението завивки за
новородените, направени от
тъкан, задържаща телесната
топлина.
Завеждащият отделението д-р Владимир Цеков
посрещна радушно всички гости, сред които кметът на Общината инж. Генади Събков, секретарят
на Общината Севдалина
Джамбазка, директорът на
Общинския център за социални услуги и дейности
Наталия Христова, управителят на многопрофилната болница д-р Илияна
Михайлова и ръководителят на младежката организация на Българския червен кръст в Зверино Петя
Илиева.

Десетки бягаха в “Крета рън”
На 22 януари в мездренското село Крета се проведе едно уникално по рода си
събитие за Общината – планинско бягане из заснежените хълмове около селото. Маршрутът на трасето,
с денивелация от +370 метра, преминава през чудните местности в околностите на Крета. Организатори
на събитието бяха смелчаците Иван Стоянов, Александър Александров и Станислава Цветанова, а трасето бе изготвено от ентусиаста в планинското бягане Николай Ралчов. Първи 13-километровото трасе завърши Николай Георгиев с време 58 минути и 15 секунди,
следван плътно от Пирин
Галов с време 58 минути и
25 секунди. Трети се нареди Николай Петков с време
също 58 минути и 26 секунди. При дамите първа се класира Радина Галова с време
1 час, 22 минути и 39 секунди. Втора планинското бягане завърши Нели Стоило-

ва с време 1 час, 23 минути и 7 секунди. Трета финишира Елена Тодорова с
време 1 час, 27 минути и
39 секунди. В трасето се
включиха 21 мъже, 6 жени
и двама юноши, а за победителите имаше хумористичен награден фонд. Победителите в категориите получиха по килограм
кралски фурми, а сред наградите фигурираха дома-

шен суджук и бутилки домашно вино. В специално
организирана томбола се
разиграха и специални награди – кьопоолу, лютеница, лютика, сланина и други традиционни за нашия
район ястия.
Идеята на подобен тип
състезания е да се популяризират спортните изяви
от този тип из всички области в България.
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Препятствия

Пътната обстановка
в Община Мездра
„Пътната обстановка на
територията на Община
Мездра е спокойна, а пътищата са проходими при зимни условия“, заяви директорът на Общинско предприятие „Чистота“ Николай Несторов. Основните пътни артерии са почистени и опесъчени, както и повечето второстепенни улици в града.
Проблемни за дейността на
предприятието се оказват
спрелите на пътното платно
моторни превозни средства,
което прави почистването
на градските улици невъзможно. На разположение
на дружеството са три камиона, на един от които е прикачено и устройство за разпръскване на пясъчно-солна
смес, и два трактора.
Почистени и опесъчени
са подстъпите към Поликлиниката и Многопрофилната болница.
„Уважаеми съграждани,
в условията на първата от
няколко години бяла зима,
възприемана на много места като бедствие, мога смело да кажа, че снегът не ни
изненада. Навреме бяха заявени и доставени необходимите количества сол и пясък. Въведен бе в експлоатация и оборудван с пясъкоразпръскващо устройство
наличния от три години автомобил „Шкода – Мадара”
МТ5.
Въпреки старите атомобили /произведени преди около 30 години/, използвани за
снегопочистване – Шкодата, два автомобила ГАЗ 66 и
един трактор ЮМЗ, студа и
честия снеговалеж с цената

на много труд /10-12 часа на
ден/ колективът на общинско предприятие „Чистота”
успява да поддържа града и
улиците чисти и нормално
проходими при зимни условия. Мога да кажа, че в града
ни няма непочистена улица.
Ежедневно се почиства централната градска част, а след
всеки снеговалеж пешеходните алеи по улиците „Александър
Стамболийски”,
„Янко Сакъзов”, „Христо
Ботев”, „Георги Кирков” и
„Георги Димитров”, автогарата, общинския пазар и
паркингите пред здравните
заведения.
Наличието на пясъкоразпръскващо устройство ни
позволява да използваме
различна от досега използваната технология за снегопочистване, състояща се
в обработването на пътни-

те платна със сол малко след
началото на снеговалежа,
което не дава възможност на
снега да залепне за асфалта и почистването му става
при достигане на максимум
5-7 сантиметра снежна покривка.
От 01.01.2017 година до
днес за снегопочистване
и опесъчаване на уличната мрежа в града са изразходени 36 тона пясък и 29
тона сол.И понеже грижата за чистотата на нашия
град е наша обща грижа,
искам да ви помоля:
- Не оставяйте автомобилите си на пътното платно и на обществените паркинги поне в интервала
18.00-07.00 часа, за да не
пречат и да правят почти
невъзможно снегопочистването!
- Не изхвърляйте снега

обратно на пътното платно, когато почиствате тротоара пред дома си!
- Изхвърляйте битовите
си отпадъци и сгурта само
на определените за това
места! С други думи направете усилие, съдействайте ни, проявете уважение към труда ни и разчитайте на нас – няма да
ви подведем!“ , заяви още
Несторов.
От Общинска администрация приканват всички
жители на Мездра да паркират моторните превозни средства по начин, който не възпрепятства работата на Общинско предприятие „Чистота“, както
и че гражданите са длъжни да почистят тротоарите
пред своите имоти, с което
ще се подобри движението на пешеходците.

като по селата
в Общината ще
бъде изготвен
специален график, съобразен
със зимните условия.
Всяко от фигуриращите в
списъка крайно нуждаещи
се лица ще получи 10 килограма пшеничено брашно,
6
килограма
ориз, 3,5 килолограма гювеч в консерва, килограма месни консерграма спагети,
1.25 килограма картофе- 1,6 килограма компот, 2 ви, 8 килограма бяла захар
но пюре на прах, 2,4 ки- килограма конфитюр, 1.8 и два килограма вафли.

Завистта
на змията
Щом се пръкнала на белия свят, змията пропълзяла по Земята и първото
нещо, което видяла, било
едно огромно същество
на два крака. Змията се изплашила от него и се шмугнала в храстите. А „чудовището“ било... Човек.
Той минал и заминал, без
дори да я забележи. Влечугото обаче го запомнило и
ей така, като едното нищо,
решило, когато и където да
го срещне, не от друго, от
страх пред исполинския
му ръст, да го клъвне.
Но колкото и да дебнела, все не й се отдавало да
стори замисленото. Затова решила друго. Отишла
при Господа и му се примолила да стане човек.
Защо? – попитал той. А тя
го излъгала, че, като влезе в човешкото общество,
ще започне да прави само
добрини. Старецът й повярвал, вдигнал десница,
прищракал с пръсти и магията се случила. Не пропуснал обаче да я предупреди, че ако не удържи на
думата си, ще я превърне
отново в змия.
И тръгнало съществото
по широкия свят. Но понеже отровата си останала в
душата му, започнало веднага с лошотиите си. Правело мизерии на де, когото срещне. Пресъждало
и отсъждало. Коронният му номер бил за всяка
своя несполука да обвинява другите: грешни сте
вие, не аз. Винаги причините за личните му провали били извън него. Търсело вината в другите, никога в себе си. Било все право. Съществото клеветяло и анатемосвало. Омърсявало и каляло невинни хора. Злосторничело и
злепоставяло ги под път и
над път. Само някой да му
излезел от хатъра, стой, та

Издава и разпространява
Община Мездра
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гледай – преследвало го до
дупка и какви ли не мерзости му сторвало. Така се
навъртели доста години.
Влечугото обаче не забравило основната своя цел
– да отрови съвсем живота на Човека. Имало специална програма за отмъщение. Що злини му сторило, що клетви и помия
изсипало по негов адрес –
чет и брой нямат!
Докато мърсувало по
негов адрес, го наричало
всякак – кретен, завистник, бездарник, зловонен догаждач и т.н., и т.н.
А Човекът с нищо не бил
заслужил подобно отношение. Съвестно и честно
си вършел работата. Вървял напред с гордата осанка на почтеност и благородство...
Как, мислите, завършила тази история? Ами подобаващо логично, защото Старецът отгоре всичко
виждал и чувал. Възмутил
се, разбрал, че е сбъркал в
деянието си, потърпял известно време, па вдигнал
десницата, щракнал и...
съществото отново се превърнало във влечуго. Змията се загърчила на припека на един асфалтов път и
о, небеса!, изведнъж зърнало съвсем наблизо пак
Човека. Надигнала се да
го клъвне, но в този миг
през главата й профучал
тежък автомобил, размазал я. Човекът дори не разбрал какво е станало, не се
и обърнал, затова и не видял как от корема й се измъкнали няколко змийчета и се скрили в близките
храсти...
... Тази история е съвсем
измислена и няма нищо
общо с нашата „ведра“
действителност. Ако обаче някъде увехне нечия
роза, то пак ще е заради
„ведрата“ ни действителност...

Обществено порицание
на

Найден Маринов Трифонов
На основание чл. 15 ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание „Обществено порицание” на непълнолетния Найден Маринов Трифонов за нарушение на чл. 6
от ЗБЛД, съгласно НП №2004/2016 г. издадено от РУ –
Враца.
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Обществена редколегия:
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Приказка за възрастни

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Започна раздаването на храни
за най-нуждаещите се
От 17 януари стартира
разпределяне на индивидуални пакети хранителни продукти по Оперативна програма „Храни и/или
основно материално подпомагане“ от Фонд за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица.
Близо 39 килограма продукти от първа необходимост ще получат 1048
лица на територията на
Общината, заяви ръководителят на Общинския
център за социални услуги и дейности Наталия
Христова. Раздаването на
хранителните пакети ще
продължи до 17 февруари,
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Битие

Николай Панчев,
строителен предприемач –
2 януари
Йорданка Тодорова,
изпълнителен директор на
„Стройкерамика“ АД – 5
януари
В следващите дни
рожденици са:
Александър
Марков,
бизнесмен – 26 януари;
Цветан
Марковски,
читалищен
деец
и
хореограф – 31 януари;
Д-р Антоанета Станкова
– 1 февруари;
Цветелина
Дилкова,
счетоводител във фирма
„Цветина“ – 3 февруари;
Йоло Николов,
лекоатлет и треньор – 4
февруари;
Евтим Евтимов,
прокурор – 9 февруари;
Георги Дизов,
Oбщественик – 6 февруари;
Тошко
Цондашки,
общественик
–
10
февруари
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Юбилейно

Интересно
За рождения си ден
почерпиха:
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Исторически дати:

26 януари 1930 г. – С Определение №1196/24.08.1930 г.
на Врачанския окръжен съд в с. Долна Кремена е основана кредитна кооперация „Подем“. Учредители са 35 жители на селото.
27 януари 1967 г. – Направена първата копка на машиностроителния завод „Искър“ в Мездра.
30 януари 1948 г. – Основана шивашка кооперация
„Труд“ в Мездра
29 януари 1860 г. – Роден А.П.Чехов, руски писател, класик.
1878 г. – Руските войски освобождават Търговище от Османско робство.
Януари 1930 г. – Със средства на минно дружество „Плакалница“ на гара Елисейна е открито кино, което два пъти
седмично прожектира филми.
1856 г. – В град Свищов е основано първото българско
читалище.
1 февруари 1885 г. – В Русия излиза брой 1 на вестник
„Рабочий“, първият руски социал-демократически вестник,
редактиран от Димитър Благоев.
2 февруари 1943 г. – Съветската армия унищожава фашистките войски при Сталинград (дн. Волгоград)
4 февруари 1945 г. – Открита Ялтенската конференция
на ръководителите на Съветския съюз, Великобритания и
САЩ.
74 г. преди Новата ера – Начало на въстанието на робите в Древния Рим под ръководството на тракиеца Спартак.
6 февруари 1878 г. - Руските войски освобождават Бургас от Османско робство.

Прочетено в старите мездренски вестници:
„Хазартът в сянка гони печалби
смята адвокатът Петър Цановски. Основание за това му дава скандалната история с милиона, спечелен от 20-годишния Петър Боянов Тончев на ротативката в
заведението, известно с името „Дупката“. На практика от две години у нас разцъфтяват хазартните игри – нелегално, с мълчаливото съгласие на местните власти и
полицията. Докато хазартът става ежедневие, законодателната власт, увлечена в
приемането на приоритетните икономически закони, все не може да стигне до изработването на Закон за хазарта, какъвто има във всички цивилизовани страни.
За сега у нас това е една дейност, която де факто пълни джобовете на собствениците на игрални автомати с нетрудови доходи, чиито обем не подлежи на данъчно облагане (просто защото не може да им се хване краят), а де юре държавата
само губи от всичко това...“
Вестник „Искърски страници“ бр. 2/1992 г.

Децата на Община Мездра

Хората и водоснабдяването

ЛЮБЕН ГЕНОВ, ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА МЕЗДРА

Преди повече от половин век в тогавашните четиридесет населени места
в района на Мездра започна бързо водоснабдяване. Каптирани и изградени бяха стотици извори и
кладенци, от които по-важни са: „Хърчене“ – с. Камено поле, „Любчово езеро“ – с. Старо село, езерото в с. Паволче, речно водохващане в село Оплетня, езерото край с. Крапец
и „Буешкото езеро“ край с.
Руска Бяла.
Построени бяха 25 помпени станции, над 100 водоеми, стотици охранителни зони и хиляди шахти. Монтирани бяха хиляди метри селищни и сградни водопроводни тръби. Строителството се извършваше съвместно с общините и населението в
тях.
Първите водопроводчици по населени места
бяха: Никола и Васил Димитрови от с. Руска Бяла,
Милчо Илиев и Любен Нецов от Зверино, Иван Стоянов и Георги Георгиев от
Очин дол, Мито Василев и
Георги Ненчев от Игнатица, Иван Йорданов и Гошо
Петров от Оселна, Христо Ганов и Пешо Цоцов от
Лютиброд и Лютидол, Димитър Падинарски, Димитър Стефанов от Типченица, Христо и Мара Иванови от Дърманци, Андрей и
Елена Проданови от Крапец, Иван Ценов и Славчо
Петков също от Крапец,
Любен Ганчев и Цеко Димитров от Мездра, Дано
Павлов и Нецо Пиронков от Ослен Криводол,
Иван Канов и Георги За-

еков от Лик, Найден Иванов и Иван Велчев от Синьо бърдо, Нино Георгиев
и Стефан Петков от Старо
село, Христо Кънецовски
и Иван Бояджиев от Царевец, Марин Бенчев и Петко Иванов от Роман, Вуто и
Славко Рендашки от Струпец, Петко Иванов и Васил
Гешев от Кунино и Хубавене, Сандо Маринов и Иван
Стойков от Камено поле,
Мичо Мангъров и Иван
Тошков от Камено поле,
Илия Гладнишки и Динко
Цеков от Цаконица, Дако
Нинов и Милчо Нинов от
Кремена, Васил Каменов
и Юли Николов от Върбешница, Стоян Иванов,
Слави и Пламен Маркови от Брусен, Иван Асенов
и Коцо Боденски от Боденец, Стефан Марков и Никола Йоцов от Бешовица,
Крум Венков и Бенчо Петков от Мездра.
През 1970-80 г. се изгради канализация на
град Мездра, а през 2015
г. пречиствателна станция. През 1973 г. колективът при ВиК – Мездра си
построи прекрасна триетажна административнопроизводствена сграда /на
снимката/ с гаражи и материална база. Районът беше
разделен на два технически участъка с технически
ръководители Петър Шопов и Георги Велчев; енерго-механична група с отговорник Кирил Тодоров и
техници Кирил Кръстарски, Иван Петров, Севделин Пецев и Атанас Борисов; шофьори бяха Велчо
Стефанов, Николай Георгиев, Иван Христов, Валери Славчев и багерист
Иван Петров – Градския.
Домакин, касиер и снаб-

дител бяха Димитър Дамянов и Бонка Ганчева. Инкасатори – Павлина Цонкова и Мара Георгиева.
След 1986 г. ръководители на района бяха техниците Христо Мишков,
Цветогор Мишев и след
тях инженерите Малина
Иванова, Николай Рашев и
Павлин Коцев. Като зам.ръководител на района от
2000 г. беше назначен инж.
Даниел Стефановски, който в момента е ръководител на ВиК – Мездра. През
това време Стефановски
прояви загриженост и отговорност към нелеката
водопроводна дейност и
продължава успешно да
ръководи колектива.
Не мога да не спомена и имената на окръжните ръководители от
ВиК – Враца, които помагаха със своята компетентност: гл. инж. Стефан Петров и гл. енергетик Цветан Бочев, както и техниците от производствения отдел Вачо
Цеков, Тодор Пиронков,
Илия Евтимов, Нечо Дръшански и Христо Попов.
Настоящето посвещавам на всички онези водопроводчици, които с лостове, чукове, ножовки,
тръбни ключове и винторезки, с раница, ватенка и
гумени ботуши поставиха началото на водоснабдяването през 50-те години на миналия век, както и на техните последователи. Длъжници бяхме
тогава, длъжници сме и
сега на тези хора, които докараха нужната ни
вода до нашите домове.
Прекланям се пред
тяхното народополезно
дело!

Абонирай се и спести!
Скъпи читатели, отново стартираме нашата абонаментна кампания за Общински вестник „Мездра XXI век“ за за цялата 2017 г.

Аделина, 11 г.
http://mezdra.bg

Цените за абонамент са както следва:
За 6 месеца - 3,60 лв.
За 12 месеца - 7,20 лв.
Абонаментната такса може да заплатите на касата в Информационен център Мездра (в сградата на Общинска администрация).
Предварително ви благодарим за оказаното доверие!
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