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Мисъл на броя:

Пол Питърсън

„Човек си мисли, че живее в три паралелни времеви ли-
нии - на миналото, на настоящето и на бъдещето. Жалко е, 
че не осъзнава изключителната непотребност на миналото 
и ненадеждността на бъдещето.”

Водният цикъл на Враца затруднява водоподаването 
на територията на град Мездра, заяви кметът на Общи-
ната 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 во-
дния цикъл на Враца, допълнително усложняват и огра-
ничават възможностите за водоподаване към Мездра.

След проведен разговор с управителя на ВиК друже-
ството във Враца Ангел Престойски, получихме увере-
нието, че са предприети всички възможни действия по 
обезпечаването на града с вода: приведени са в дейст-
вие дълбочинните кладенци край с. Брусен, прехвър-
ля 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 оказ-
ва крайно недостатъчно. Този факт ни изправя пред из-
ключителни изпитания. Не могат да се резервират ни-
какви количества вода и всяка една авария в рамките на 
града, предизвиква режим на водоподаване. Надяваме 
се тази критична ситуация да бъде преодоляна със съв-
местните усилия на ВиК – Враца, проектанти и строи-
тели на водния цикъл на Враца. Разчитаме на личния 
ангажимент и професионализма на управителя на ВиК 
дружеството г-н Ангел Престойски.“, заяви още Съб-
ков. 

Снимка на броя:

Водният цикъл на Враца  
затруднява водоподаването  

на град Мездра
Представиха бюджета 
на Общината за 2017 г.

ПАВЕЛ ПЕТРОВ
На 10 януари в голямата 

заседателна зала на Общин-
ската администрация в Ме-
здра бе разгледан публично 
бюджетът на Общината за 
2017 г. На обсъждането при-
състваха всички заинтересо-
вани страни – управители на 
второстепенните бюджет-
ни разпоредители, кметове 
на кметства, представители 
на Общинския съвет, местни 
медии и граждани.

В продължилото близо два 
часа представяне на проек-
та за бюджет за тази година, 
кметът на Общината инж. 
Генади Събков сподели:

„Ако миналият бюджет 
бе бюджет на оцеляването, 
то този е бюджет на стабил-
ността. Успяхме да разпла-
тим над 3,5 милиона лева за-
дължения на Общината, кое-
то обаче по никакъв начин не 
трябва да ни успокоява. Ак-
цент на този бюджет е да се 
запази тенденцията на добра 
събираемост на местните да-
нъци и такси, както и обезпе-
чаването на Общинско пред-
приятие „Чистота“ с доста-
тъчно техника, което да ни 
направи относително неза-
висими в сметопочистване-
то и зимното поддържане.“

Разработката е направе-
на при непроменени данъч-
ни ставки спрямо 2016 г. за 
местните данъци и такси и е 
съобразена с предложения-
та  на ръководителите на бю-

джетните дейности  и зве-
ната в системата на образо-
ванието, прилагащи систе-
мата на делегирани бюдже-
ти, кметовете на кметства и 
кметските наместници, как-
то и целите и приоритетите 
на Общината.

В приходната част е зало-
жена бюджетна прогноза за 
данъчните приходи,  постъ-
пленията от местни такси, 
операции с общинско иму-
щество, глоби, лихви и дру-
ги неданъчни приходи, как-
то и бюджетните взаимоот-
ношения между централния 
бюджет и бюджета на общи-
ната за 2017 г., в размер на 13 
272 165 лв.

За  финансирането на деле-
гираните от държавата дей-
ности в проектобюджета на 

Общината се планират сред-
ства в размер на  7 277 869 лв.  
От тях общата  субсидия въз-
лиза на 6 940 776 лв., прехо-
ден 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 осно-
ва на извършен анализ на 
изпълнението на същите за 
предходните години и обек-
тивно отчитане на възмож-
ностите за събиране на ста-
ри вземания, са заложени 
като прогноза постъпления 
от имуществени и други да-
нъци, общински такси, при-
ходи от доходи на собстве-
ност, други неданъчни при-
ходи , трансфери за мест-
ни дейности (обща изравни-

телна субсидия, трансфер за 
зимно поддържане и снего-
почистване на общински пъ-
тища), целевата субсидия за 
капиталови разходи.

В разходната част прогно-
зата за разходите на общи-
на Мездра е 13 272 165 лв. и 
включва разходи за делеги-
раните от държавата дейнос-
ти, 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 раз-
ходната част на бюджета са 
получили образователни-
те структури. За обучени-
ето и възпитанието на де-
цата в детските градини,  
Продължава на стр. 2

Застинало оръдие в парка на село Царевец
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Продължение от стр. 1
...неспециализираните 

училища, ПГ „Алеко Кон-
стантинов” и ПГ по МСС 
е заложен разход  в размер 
на 5 351 477 лв., формиран 
от средствата по  разходни 
стандарти, собствени при-
ходи и преходни остатъ-
ци, като за делегираните от 
държавата дейности  се пла-
нират  4 907 012 лв. на база 
единни разходни стандарти.  
Разпределението на сред-
ствата за училищата и дет-
ските градини ще се извър-
ши  по формули, които ще 
бъдат  утвърдени от  кмета на 
Общината в срок до 28 фев-
руари 2017 г. след обсъжда-
не с директорите на детски-
те градини и училищата.

За неспециализираните 
училища се планират 3 062 
041 лв. Средствата се пла-
нират по стандартите за уче-
ник и средствата по допъл-
ващите стандарти и норма-
тиви за ученик с изключе-
ние на нормативите за ре-
сурсно подпомагане. Тук се 
планират и 75 066 лв. за до-
фининсиране по Решение на 
ОбС № 212/21.09.2016 г. за 
ОУ „Хаджи Димитър” Ели-
сейна в размер на 46 364 лв., 
за ОУ „Васил Кънчов” Мо-
равица в размер на 26 494 лв. 
и за СУ „Климент Охрид-
ски” Зверино в размер на  2 
208 лв.

За професионалните гим-
назии средствата са в размер 
на 425 298 лв. В рамките на 
тези средства се финансират 
изцяло заплатите и осигури-
телните вноски на персона-
ла и текущата издръжка. 

Средствата за обучение-
то и възпитанието на деца-
та в предучилищното обра-
зование за делегираните от 
държавата дейности на дет-
ските градини са в размер 
на     1 334 865 лв., опреде-
лени по стандарти за цело-
дневна група в детска гра-
дина за деца от 2 до 4 – го-
дишна възраст включител-
но, яслена група към детска 
градина  и подготвителна 
полудневна група в детска 
градина, както и по норма-
тив за подпомагане на хра-
ненето. Първите два стан-
дарта включват разходите за 

персонал, представително 
облекло и квалификацията 
на педагогическите специа-
листи. Стандартът за дете в 
подготвителната група към 
детска градина включва раз-
ходите за персонал,  СБКО,  
представително облекло и 
квалификация на педагоги-
ческите специалисти, разхо-
дите по ЗЗБУТ и други раз-
ходи за издръжка, осигуря-
ващи условията на обучени-
ето и възпитанието на деца-
та без разходите за храна.

„Както се вижда от бю-
джетната рамка, главната ни 
цел бе да подпомогнем об-
разователните структури на 
територията на общината, 
защото няма родител, кой-
то да не желае неговото дете 
да има всички възможнос-
ти за развитие именно на те-
риторията на нашата Общи-
на“, допълни по повод раз-
ходната част в образование-
то инж. Събков.

За отбрана и сигурност се 
предвиждат 139 184 лева, за 
общи държавни служби са 
отделени 170 051 лева, за из-
дръжка на Общинска адми-
нистрация са разписани 1 
571 808 лв., за здравеопазва-
не  се отделят 304 947 лв., за 
социално осигуряване, под-
помагане и грижи са пред-
видени 1 256 446 лв., за жи-
лищно строителство, БКС 
и опазване на околната сре-
да са предвидени 3 078 261 
лв., за изграждане, ремонт 
и поддръжка на уличната 
мрежа са планирани 514 625 
лева.

Бюджетът отрежда на Об-
щинско предприятие „Чис-
тота“ да разполага със сред-
ства в размер на 1 126 470 
лева, като в частта „капита-
лови разходи“ фигурират 
325 332 лева. Тези средства 
ще се използват за закупу-
ването на специализирана 
техника и различни по обем 
контейнери.

За читалищата на терито-
рията на Общината са раз-
четени средства в размер на 
262 800 лева.

Капиталовата програма 
включва 70 000 лева за про-
ектиране, които ще бъдат из-
разходвани за създаването 
на проект на закрит пазар на 

мястото на съществуващия 
такъв, допроектиране на ня-
колко детски площадки, как-
то и на централната част на 
с. Оселна. За видеонаблю-
дение ще се отделят 10 000 
лева, след като през 2016 г. 
се поставиха още няколко 
камери към съществуваща-
та охранителна инфраструк-
тура. Предвиждат се ремонт 
на покрива на Бизнесинку-
батора, ремонт на няколко 
важни пътни артерии в град-
ската част, ремонт на сляга-
нията по пътя Мездра – Бру-
сен, ремонт на отсечката от 
главен път Е79 до Люти дол, 
ремонт на пътя между села-
та Моравица и Руска Бяла, 
ремонт на паркингите пред 
хотел „Родина“ и „МБАЛ – 
Мездра“, както и ремонт на 
покрива на лечебното заве-
дение.

В инвестиционната про-
грама са включени и закупу-
ване на инструменти и тех-
ника за нуждите на Общин-
ско предприятие „Чистота“.

Със собствени средства 
Общината ще действа по 
ремонти на някои от най-
натоварените улици в сел-
ската пътна мрежа – ул. 
„Александър Стамболий-
ски“ в Ослен Криводол, ул. 
„Здравец“ в Боденец, ул. 
„9-и септември“ в Царе-
вец, ул. „В. Левски“ в Иг-
натица, ул. „Гаврил Генов“ 
в Горна Бешовица и ул. „Ге-
орги Димитров“ в Зверино. 
Предвижда се и изгражда-
нето на подпорна стена на 
ул. „Искър“ в с. Зли дол.

С 87 503 лева ще бъдат 
благоустроявани междуб-
локовите пространства в 
Мездра.

В проекта за бюджет 2017 
г. се планират средства за 
възстановяване на главни-
цата по действащите дого-
вори с  фонд „ФЛАГ”ЕАД.

 Във връзка с рефинанси-
рането на безлихвен  заем 
от Централния бюджет Об-
щина Мездра възнамерява 
да  поеме  нов дълг в раз-
мер на 1 689 000 лв. Така 
максималният размер на 
общинския дълг и общин-
ските гаранции към  31.12. 
2017 г. ще е в размер на  
4 592 653 лв.

Представиха бюджета  
на Общината за 2017 г.

Честваха Бабинден 
в мездренската болница

На 20 януари акушеро-ги-
некологичното отделение 
на мездренската Многопро-
филна болница за активно 
лечение се оказа препълне-
но. Причината бе инициати-
вата на Общинска админи-
страция и младежките орга-
низации на Българския чер-
вен кръст в Мездра и Звери-
но да поздравят неуморния 
труд на докторите и меди-
цинските сестри в отделе-
нието.

Д-р Цеков побърза да съ-
общи две радостни новини: 

„За миналата година в от-
делението са се родили 253 
деца, от които 132 момчета и 
121 момичета. От началото 
на тази година тук са проп-
лакали 11 деца - 6 момчета и 
5 момичета.“

След приема добровол-
ците от младежката органи-
зация на БЧК в Зверино из-

вършиха ритуала „Изми-
ване на ръцете на бабата“. 
В ролята на Бабата бе стар-
шата сестра Елена Шифел-
байн, като й пожелаха, както 
е хлъзгав сапунът, така да са 
лесни ражданията, а капки-
те от ръцете й да се превър-
нат 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 ро-
дилките, дали живот на 
своите рожби в близките 
дни. За повечето от тях това 
не е първа бременност, а за 
грижите по раждането из-
бират именно мездренското 
акушеро-гинекологично от-
деление. Родителите на мал-

ките Андрея, Роберто, Сия-
на и Ивана получиха буке-
ти и гумени играчки, а мла-
дежите на БЧК подариха на 
АГО отделението завивки за 
новородените, направени от 
тъкан, задържаща телесната 
топлина.  

Завеждащият отделени-
ето д-р Владимир Цеков 
посрещна радушно всич-
ки гости, сред които кме-
тът на Общината инж. Ге-
нади Събков, секретарят 
на Общината Севдалина 
Джамбазка, директорът на 
Общинския център за со-
циални услуги и дейности 
Наталия Христова, упра-
вителят на многопрофил-
ната болница д-р Илияна 
Михайлова и ръководите-
лят на младежката органи-
зация на Българския чер-
вен кръст в Зверино Петя 
Илиева.

Десетки бягаха в “Крета рън”
На 22 януари в мездрен-

ското село Крета се прове-
де едно уникално по рода си 
събитие за Общината – пла-
нинско бягане из заснеже-
ните хълмове около село-
то. Маршрутът на трасето, 
с денивелация от +370 ме-
тра, преминава през чудни-
те местности в околности-
те на Крета. Организатори 
на събитието бяха смелча-
ците Иван Стоянов, Алек-
сандър Александров и Ста-
нислава Цветанова, а трасе-
то бе изготвено от ентусиас-
та в планинското бягане Ни-
колай Ралчов. Първи 13-ки-
лометровото трасе завър-
ши Николай Георгиев с вре-
ме 58 минути и 15 секунди, 
следван плътно от Пирин 
Галов с време 58 минути и 
25 секунди. Трети се наре-
ди Николай Петков с време 
също 58 минути и 26 секун-
ди. При дамите първа се кла-
сира Радина Галова с време 
1 час, 22 минути и 39 секун-
ди. Втора планинското бяга-
не завърши Нели Стоило-

ва с време 1 час, 23 мину-
ти  и 7 секунди. Трета фи-
нишира Елена Тодорова с 
време 1 час, 27 минути и 
39 секунди. В трасето се 
включиха 21 мъже, 6 жени 
и двама юноши, а за побе-
дителите имаше хуморис-
тичен награден фонд. По-
бедителите в категории-
те получиха по килограм 
кралски фурми, а сред на-
градите фигурираха дома-

шен суджук и бутилки до-
машно вино. В специално 
организирана томбола се 
разиграха и специални на-
гради – кьопоолу, лютени-
ца, лютика, сланина и дру-
ги традиционни за нашия 
район ястия. 

Идеята на подобен тип 
състезания е да се популя-
ризират спортните изяви 
от този тип из всички об-
ласти в България.

Общество
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Завистта  
на змията

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ
Щом се пръкнала на бе-

лия свят, змията пропъл-
зяла по Земята и първото 
нещо, което видяла, било 
едно огромно същество 
на два крака. Змията се из-
плашила от него и се шму-
гнала в храстите. А „чу-
довището“ било... Човек. 
Той минал и заминал, без 
дори да я забележи. Влечу-
гото 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 дебне-
ла, все не й се отдавало да 
стори замисленото. Зато-
ва решила друго. Отишла 
при Господа и му се при-
молила да стане човек. 
Защо? – попитал той. А тя 
го излъгала, че, като вле-
зе в човешкото общество, 
ще започне да прави само 
добрини. Старецът й по-
вярвал, вдигнал десница, 
прищракал с пръсти и ма-
гията се случила. Не про-
пуснал обаче да я преду-
преди, че ако не удържи на 
думата си, ще я превърне 
отново в змия. 

И тръгнало съществото 
по широкия свят. Но поне-
же отровата си останала в 
душата му, започнало вед-
нага с лошотиите си. Пра-
вело мизерии на де, кого-
то срещне. Пресъждало 
и отсъждало. Коронни-
ят му номер бил за всяка 
своя несполука да обви-
нява другите: грешни сте 
вие, не аз. Винаги причи-
ните за личните му прова-
ли били извън него. Търсе-
ло вината в другите, нико-
га в себе си. Било все пра-
во. Съществото клеветя-
ло и анатемосвало. Ом-
ърсявало и каляло невин-
ни хора. Злосторничело и 
злепоставяло ги под път и 
над път. Само някой да му 
излезел от хатъра, стой, та 

гледай – преследвало го до 
дупка и какви ли не мер-
зости му сторвало. Така се 
навъртели доста години. 
Влечугото обаче не забра-
вило основната своя цел 
– да отрови съвсем живо-
та на Човека. Имало спе-
циална програма за отмъ-
щение. Що злини му сто-
рило, що клетви и помия 
изсипало по негов адрес – 
чет и брой нямат! 

Докато мърсувало по 
негов адрес, го наричало 
всякак – кретен, завист-
ник, бездарник, злово-
нен догаждач и т.н., и т.н. 
А Човекът с нищо не бил 
заслужил подобно отно-
шение. Съвестно и честно 
си вършел работата. Вър-
вял напред с гордата осан-
ка на почтеност и благо-
родство...

Как, мислите, завърши-
ла тази история? Ами по-
добаващо логично, защо-
то Старецът отгоре всичко 
виждал и чувал. Възмутил 
се, разбрал, че е сбъркал в 
деянието си, потърпял из-
вестно време, па вдигнал 
десницата, щракнал и... 
съществото отново се пре-
върнало във влечуго. Зми-
ята се загърчила на припе-
ка на един асфалтов път и 
о, небеса!, изведнъж зър-
нало съвсем наблизо пак 
Човека. Надигнала се да 
го клъвне, но в този миг 
през главата й профучал 
тежък автомобил, разма-
зал я. Човекът дори не раз-
брал какво е станало, не се 
и обърнал, затова и не ви-
дял как от корема й се из-
мъкнали няколко змийче-
та и се скрили в близките 
храсти...

... Тази история е съвсем 
измислена и няма нищо 
общо с нашата „ведра“ 
действителност. Ако оба-
че някъде увехне нечия 
роза, то пак ще е заради 
„ведрата“ ни действител-
ност...

„Пътната обстановка на 
територията на Община 
Мездра е спокойна, а пъти-
щата са проходими при зим-
ни условия“, заяви директо-
рът на Общинско предприя-
тие „Чистота“ Николай Нес-
торов. Основните пътни ар-
терии са почистени и опесъ-
чени, както и повечето вто-
ростепенни улици в града. 
Проблемни за дейността на  
предприятието се оказват 
спрелите на пътното платно 
моторни превозни средства, 
което прави почистването 
на градските улици невъз-
можно. На разположение 
на дружеството са три ками-
она, на един от които е при-
качено и устройство за раз-
пръскване на пясъчно-солна 
смес, и два трактора.

Почистени и опесъчени 
са подстъпите към Полик-
линиката и Многопрофил-
ната болница.

„Уважаеми съграждани, 
в условията на първата от 
няколко години бяла зима, 
възприемана на много мес-
та като бедствие, мога сме-
ло да кажа, че снегът не ни 
изненада. Навреме бяха за-
явени и доставени необхо-
димите количества сол и пя-
сък. Въведен бе в експлоа-
тация и оборудван с пясъко-
разпръскващо устройство 
наличния от три години ав-
томобил „Шкода – Мадара” 
МТ5.

Въпреки старите атомоби-
ли /произведени преди око-
ло 30 години/, използвани за 
снегопочистване – Шкода-
та, два автомобила ГАЗ 66 и 
един трактор ЮМЗ, студа и 
честия снеговалеж  с цената 

на  много труд  /10-12 часа на 
ден/ колективът на общин-
ско предприятие „Чистота” 
успява да поддържа града и 
улиците чисти и нормално 
проходими при зимни усло-
вия. Мога да кажа, че в града 
ни няма непочистена улица. 
Ежедневно се почиства цен-
тралната градска част, а след 
всеки снеговалеж пешеход-
ните алеи по улиците „Алек-
сандър Стамболийски”, 
„Янко Сакъзов”, „Христо 
Ботев”, „Георги Кирков” и 
„Георги Димитров”, авто-
гарата, общинския пазар и 
паркингите пред здравните 
заведения.

Наличието на пясъкораз-
пръскващо устройство ни 
позволява да използваме 
различна от досега използ-
ваната технология за сне-
гопочистване, състояща се 
в обработването на пътни-

те платна със сол малко след 
началото на снеговалежа, 
което не дава възможност на 
снега да залепне за асфал-
та и почистването му става 
при достигане на максимум 
5-7 сантиметра снежна пок-
ривка.

От 01.01.2017 година до 
днес за снегопочистване 
и опесъчаване на улична-
та мрежа в града са изра-
зходени 36 тона пясък и 29 
тона сол.И понеже грижа-
та за чистотата на нашия 
град е наша обща грижа, 
искам да ви помоля:

- Не оставяйте автомо-
билите си на пътното плат-
но и на обществените пар-
кинги поне в интервала 
18.00-07.00 часа, за да не 
пречат и да правят почти 
невъзможно снегопочист-
ването!

- Не изхвърляйте снега 

обратно на пътното плат-
но, когато почиствате тро-
тоара пред дома си!

- Изхвърляйте битовите 
си отпадъци и сгурта само 
на определените за това 
места! С други думи на-
правете усилие, съдейст-
вайте ни, проявете ува-
жение към труда ни и раз-
читайте на нас – няма да 
ви подведем!“ , заяви още 
Несторов.

От Общинска админи-
страция приканват всички 
жители на Мездра да пар-
кират моторните превоз-
ни средства по начин, кой-
то не възпрепятства рабо-
тата на Общинско пред-
приятие „Чистота“, както 
и че гражданите са длъж-
ни да почистят тротоарите 
пред своите имоти, с което 
ще се подобри движение-
то на пешеходците.

Пътната обстановка 
в Община Мездра

Започна раздаването на храни 
за най-нуждаещите се

От 17 януари стартира 
разпределяне на индиви-
дуални пакети хранител-
ни продукти по Оператив-
на програма „Храни и/или 
основно материално под-
помагане“ от Фонд за ев-
ропейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица.

Близо 39 килограма про-
дукти от първа необхо-
димост ще получат 1048 
лица на територията на 
Общината, заяви ръково-
дителят на Общинския 
център за социални ус-
луги и дейности Наталия 
Христова. Раздаването на 
хранителните пакети ще 
продължи до 17 февруари, 

като по селата 
в Общината ще 
бъде изготвен 
специален гра-
фик, съобразен 
със зимните ус-
ловия.           

Всяко от фи-
гуриращите в 
списъка край-
но нуждаещи 
се лица ще по-
лучи 10 кило-
грама пшени-
чено брашно, 
6 килограма 
ориз,  3,5 кило-
грама спагети, 
1.25 килограма картофе-
но пюре на прах, 2,4 ки-

лограма гювеч в консерва, 
1,6 килограма компот, 2 
килограма конфитюр, 1.8 

килограма месни консер-
ви, 8 килограма бяла захар 
и два килограма вафли.

Обществено порицание
на

Найден Маринов Трифонов
На основание чл. 15 ал. 2 от Закона за административ-

ните нарушения и наказания се налага административ-
но наказание „Обществено порицание” на непълнолет-
ния Найден Маринов Трифонов за нарушение на чл. 6 
от ЗБЛД, съгласно НП №2004/2016 г. издадено от РУ – 
Враца.
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За рождения си ден 
почерпиха:

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

Прочетено в старите мездренски вестници:

„Хазартът в сянка гони печалби
смята адвокатът Петър Цановски. Основание за това му дава скандалната ис-

тория с милиона, спечелен от 20-годишния Петър Боянов Тончев на ротативката в 
заведението, известно с името „Дупката“. На практика от две години у нас разцъф-
тяват 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 из-
работването на Закон за хазарта, какъвто има във всички цивилизовани страни. 
За сега у нас това е една дейност, която де факто пълни джобовете на собствени-
ците на игрални автомати с нетрудови доходи, чиито обем не подлежи на данъч-
но 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.

Интересно
Исторически дати:
26 януари 1930 г. – С Определение №1196/24.08.1930 г. 

на Врачанския окръжен съд в с. Долна Кремена е основа-
на кредитна кооперация „Подем“. Учредители са 35 жите-
ли на селото.

27 януари 1967 г. – Направена първата копка на машино-
строителния завод „Искър“ в Мездра.

30 януари 1948 г. – Основана шивашка кооперация 
„Труд“ в Мездра

29 януари 1860 г. – Роден А.П.Чехов, руски писател, кла-
сик.

1878 г. – Руските войски освобождават Търговище от Ос-
манско робство.

Януари 1930 г. – Със средства на минно дружество „Пла-
калница“ 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 фа-
шистките 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 роби-
те в Древния Рим под ръководството на тракиеца Спартак.

6 февруари 1878 г. - Руските войски освобождават Бур-
гас от Османско робство.

Децата на Община Мездра

Аделина, 11 г.

Абонирай се и спести!
Скъпи читатели, отново стартираме нашата абонаментна кампания за Общин-

ски вестник „Мездра XXI век“ за за цялата 2017 г.
 
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!

Юбилейно

ЛЮБЕН ГЕНОВ, ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА МЕЗДРА

Преди повече от поло-
вин век в тогавашните че-
тиридесет населени места 
в района на Мездра започ-
на бързо водоснабдява-
не. Каптирани и изграде-
ни бяха стотици извори и 
кладенци, от които по-ва-
жни са: „Хърчене“ – с. Ка-
мено поле, „Любчово езе-
ро“ – с. Старо село, езеро-
то в с. Паволче, речно во-
дохващане в село Оплет-
ня, езерото край с. Крапец 
и „Буешкото езеро“ край с. 
Руска Бяла.

Построени бяха 25 пом-
пени станции, над 100 во-
доеми, стотици охрани-
телни зони и хиляди шах-
ти. Монтирани бяха хиля-
ди метри селищни и сград-
ни водопроводни тръ-
би. Строителството се из-
вършваше съвместно с об-
щините и населението в 
тях. 

Първите водопровод-
чици по населени места 
бяха: Никола и Васил Ди-
митрови от с. Руска Бяла, 
Милчо Илиев и Любен Не-
цов от Зверино, Иван Сто-
янов и Георги Георгиев от 
Очин дол, Мито Василев и 
Георги Ненчев от Игнати-
ца, Иван Йорданов и Гошо 
Петров от Оселна, Хрис-
то Ганов и Пешо Цоцов от 
Лютиброд и Лютидол, Ди-
митър Падинарски, Дими-
тър Стефанов от Типчени-
ца, Христо и Мара Ивано-
ви от Дърманци, Андрей и 
Елена Проданови от Кра-
пец, Иван Ценов и Славчо 
Петков също от Крапец, 
Любен Ганчев и Цеко Ди-
митров от Мездра, Дано 
Павлов и Нецо Пирон-
ков от Ослен Криводол, 
Иван Канов и Георги За-

еков от Лик, Найден Ива-
нов и Иван Велчев от Си-
ньо бърдо, Нино Георгиев 
и Стефан Петков от Старо 
село, Христо Кънецовски 
и Иван Бояджиев от Царе-
вец, Марин Бенчев и Пет-
ко Иванов от Роман, Вуто и 
Славко Рендашки от Стру-
пец, Петко Иванов и Васил 
Гешев от Кунино и Хубаве-
не, 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 Вър-
бешница, Стоян Иванов, 
Слави и Пламен Марко-
ви от Брусен, Иван Асенов 
и Коцо Боденски от Боде-
нец, Стефан Марков и Ни-
кола Йоцов от Бешовица, 
Крум Венков и Бенчо Пе-
тков от Мездра.

През 1970-80 г. се из-
гради канализация на 
град Мездра, а през 2015 
г. пречиствателна стан-
ция. През 1973 г. колекти-
вът при ВиК – Мездра си 
построи прекрасна трие-
тажна административно-
производствена сграда /на 
снимката/ с гаражи и мате-
риална база. Районът беше 
разделен на два техниче-
ски участъка с технически 
ръководители Петър Шо-
пов и Георги Велчев; енер-
го-механична група с отго-
ворник Кирил Тодоров и 
техници Кирил Кръстар-
ски, Иван Петров, Севде-
лин Пецев и Атанас Бори-
сов; шофьори бяха Велчо 
Стефанов, Николай Геор-
гиев, Иван Христов, Ва-
лери Славчев и багерист 
Иван Петров – Градския. 
Домакин, касиер и снаб-

дител бяха Димитър Дамя-
нов и Бонка Ганчева. Ин-
касатори – Павлина Цон-
кова и Мара Георгиева.

След 1986 г. ръководи-
тели на района бяха тех-
ниците 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, кой-
то в момента е ръководи-
тел на ВиК – Мездра. През 
това време Стефановски 
прояви загриженост и от-
говорност към нелеката 
водопроводна дейност и 
продължава успешно да 
ръководи колектива. 

Не мога да не споме-
на и имената на окръж-
ните ръководители от 
ВиК – Враца, които по-
магаха със своята компе-
тентност: гл. инж. Сте-
фан Петров и гл. енерге-
тик Цветан Бочев, как-
то и техниците от произ-
водствения отдел Вачо 
Цеков, Тодор Пиронков, 
Илия Евтимов, Нечо Дръ-
шански и Христо Попов. 

Настоящето посвеща-
вам на всички онези водо-
проводчици, които с ло-
стове, чукове, ножовки, 
тръбни ключове и винто-
резки, с раница, ватенка и 
гумени ботуши постави-
ха началото на водоснаб-
дяването през 50-те годи-
ни на миналия век, как-
то и на техните последо-
ватели. Длъжници бяхме 
тогава, длъжници сме и 
сега на тези хора, кои-
то докараха нужната ни 
вода до нашите домове. 

Прекланям се пред 
тяхното народополезно 
дело! 

Хората и водоснабдяването
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