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Пожаро-тактическо учение в Мездра
АЛБЕНА МИЛАНОВА 

Мащабно демонстратив-
но пожаро-тактическо уче-
ние се проведе в Мездра. 
Целта му бе да се извър-
ши проверка на степента 
на подготовка и повишава-
не на готовността за реаги-
ране на силите и средства-
та на органите на „Пожар-
на безопасност и защита на 
населението“ и подобрява-
не на взаимодействието и 
координацията между ос-
новните и съставните час-
ти на Единната спасител-
на система в област Вра-
ца при ликвидиране на ин-
цидент, подобен на стана-
лия през миналата година 
на ЖП гара Хитрино.

В учението взеха учас-
тие директори и служи-
тели на Регионалните ди-
рекции „Пожарна безо-
пасност и защита на насе-
лението“ във Враца, Мон-
тана, Видин, Плевен и Со-
фия-област, екипи на Цен-
търа за спешна медицин-
ска помощ, доброволци от 
Българския червен кръст, 
членове на доброволно-
то формирование „Искър“ 
към община Роман и пред-
ставители на Национал-
на компания железопътна 
инфраструктура. Дейст-
вията на екипите и коор-
динацията между инсти-
туциите бяха наблюдава-
ни от главен комисар Ни-
колай Николов – директор 
на ГД“ПБЗН“, старши ко-
мисар Красимир Шотаров 

– директор на Дирекция 
„Оперативни дейности“; 
д-р инж. Бойчо Скробан-
ски – ръководител звено за 
разследване на железопът-
ни произшествия и инци-
денти към Министерство 
на транспорта, информа-
ционните технологии и съ-
общенията.

В хода на учението бе 
разиграна извънредна си-
туация. В 11:00 часа в 
Оперативния център на 
РД“ПБЗН“-Враца „бяха 
получени“ съобщения по 
линия на телефон 112 за 
дерайлирал пътнически 
влак на ЖП гара Мездра. 
Бе подадена информация, 
че пътниците се намират в 
единия от вагоните и имат 
нужда от евакуация. Съоб-
щено бе и че в следствие на 
инцидента е възникнал и 
пожар в пътническия влак. 
Поради високата темпера-
тура на един от съседните 
коловози се беше разхер-
метизирала ЖП цистерна 
с амоняк.

Силите и средствата в 
учението бяха разпреде-
лени в 4 оперативни учас-
тъка. Те бяха ангажирани 
с освобождаване, еваку-
ация и оказване на първа 
помощ на трима постра-
дали пътници и един слу-
жител на РС „ПБЗН“-Ме-
здра; гасене на възникна-
лия пожар във влака и из-
граждане на водни заве-
си за абсорбиране на изте-
клия амоняк; мониторинг 

на околната среда и метео-
рологичната обстановка  и 
тампониране на ЖП цис-
терната.

Съгласно утвърдения 
план за защита на населе-
нието при бедствия и ава-
рии на Община Мездра, 
кметът инж. Генади Съб-
ков „свика“ заседание на 
кризисния щаб, в който 
участваха представители 
на институциите и парт-
ньорските организации, 
които се справиха с овла-
дяване на настъпилата си-
туация.

След края на учението се 
проведе брифинг, на който 

бе направен анализ на из-
вършените дейности. Все-
ки от ръководителите на 
групи и екипи докладва за 
осъществените от подчи-
нените му служители дей-
ности.

„Поставените цели и за-
дачи бяха изпълнени про-
фесионално. Остава да 
продължим взаимното 
трениране на кризисните 
щабовете по места и ръ-
ководенето на по-големи 
сили и средства за по-про-
дължителен период от вре-
ме. Днес всички дейности 
бяха реализирани в реал-
ни условия – бе изключе-

но захранването по кон-
тактната мрежа и бяха из-
ползвани водни струи под 
налягане за овладяване на 
пожара и неутрализира-
не на опасността населе-
нието да бъде обгазено с 
амоняк“, заяви  ст.комисар 
Красимир Шотаров.

Кметът на Община Ме-
здра благодари на структу-
рите, които се включиха в 
овладяването на извънред-
ната ситуация и отбеляза, 
че подобни тренировки са 
от съществено значение за 
подобряване работата на 
институциите:

„Всички ние носим го-

лямата отговорност да на-
правим така, че всяко след-
ващо обучение да бъде на 
по-високо ниво, за да га-
рантираме живота и без-
опасността на граждани-
те“, каза още инж. Събков.

Акцент на проведено-
то учение бе подобряване 
на комуникацията между 
екипите на пожарна безо-
пасност и защита на насе-
лението, спешните меди-
цински центрове, общин-
ските администрации и 
останалите съставни час-
ти на Единната спасител-
на система.
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Доброволци помагаха в Брусен
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Двадесет компютърни 
специалисти от „SAP Бълга-
рия“ помогнаха с доброво-
лен труд на възрастни хора 
в с. Брусен. Инициативата 
се провежда  благодарение 
на съвместната работа меж-
ду община Мездра и Фонда-
ция „Проект Северозапад“.

Кметът на селото Геор-
ги Николов сподели, че за 
първи път доброволците от 
„SAP България“ оказват съ-
действие на жители на насе-
леното място.

„Доброволците са  раз-
пределени в 4 групи. Това са 
млади и работливи IT спе-
циалисти, които цепят дър-
ва, почистват прилежащи 
около къщите пространства 
и помагат на възрастни хора 
в затруднено положение, чи-
ито близки са далеч и нямат 
възможност да им окажат 
съдействие. Една от групи-
те помогна и с полагането 
на оградна мрежа около дет-
ската площадка в центъра на 

селото“, каза Ге-
орги Николов.

Въпреки че осъ-
ществяват добро 
дело за възраст-
ните хора в село-
то, повечето от 
доброволците са 
твърде скромни. 
Христо Христов 
бе сред малцина-
та, които поже-
лаха да споделят 
защо са се вклю-
чили в съвместна-
та инициатива на 
Общината и Фон-
дация „Проект 
Северозапад“.

„Искахме да помогнем 
на хора, които изпитват за-
труднения с извършване-
то на ежедневните бито-
ви дейности, като цепене 
на дърва и прекопаване на 
градинката около къщата 
им. Затова се организирах-
ме и дойдохме тук“, споде-
ли Христов. Той разказа, че 
възрастните хора са ги по-

срещнали дружелюбно с 
присъщото си гостоприем-
ство, доброта и признател-
ност.

Николай Цолов е сред 
многобройните жители на 
Брусен, които са благодар-
ни на доброволците.

„Ние, възрастните хора, 
имаме нужда от помощ, а 
младите - да се учат на до-
брина, отзивчивост и до-

броволчество.  Пожелавам 
на момчетата, които ни по-
магат днес много здраве и 
щастие и нека продължа-
ват да помагат на хората в 
нужда“, каза Николай Цо-
лов.

Доброволците от „SAP 
България“ ще окажат съ-
действие и на възрастни-
те хора от селата Царевец, 
Старо село и Върбешница.

Обсъдиха актуални и предстоящи процедури по европрограмите
Кметът на Общината инж. 

Генади Събков и представи-
тели на Oбщинска админи-
страция и Oбщинския съвет 
взеха участие в разяснител-
на среща на тема „Актуал-
ни и предстоящи процедури 
по европрограмите до края 
на 2017г.“. В информацион-
ното събитие взеха участие 
още: Яна Нинова-председа-
тел на Общински съвет-Ме-
здра, Елена Нанова-дирек-

тор на Дирекция „Социал-
ни и хуманитарни дейнос-
ти“, Цеца Костова- дирек-
тор на Дирекция „Финанси 
и общински приходи“, инж. 
Розалина Георгиева -начал-
ник отдел „Общинска соб-
ственост, инвестиции, про-
екти и обществени поръч-
ки“ и представители на НЧ 
“Просвета 1925“- с. Ребър-
ково, НЧ“Светлина-1926“-
с. Моравица и НЧ „Подем 

1928“-с.Руска Бяла.  Съби-
тието бе организирано от 
Областен информационен 
център-Враца.

Управителят на ОИЦ Цве-
ти Иванова представи акту-
ални процедури по опера-
тивните програми, подмер-
ките на Програмата за раз-
витие на селските райони и 
други възможности за бене-
фициенти до края на 2017г.

Експертите представиха 

детайлна информация по 
отношение на допълнител-
ни възможности за финан-
сиране, сред които Еразъм, 
Норвежки механизъм, Кра-
сива България и др.

Присъстващите бяха за-
познати и с формуляра за 
кандидатстване в Инфор-
мационната система за уп-
равление и наблюдение  
/ИСУН 2020/ на средствата 
от ЕС в България 2020.

Общината кърпи дупки 
по трасе на АПИ

АЛБЕНА МИЛАНОВА
Подобрява се състоянието 

на пътната настилка на вхо-
да на Мездра по ул.“Хр. Бо-
тев“ в района на стария па-
зар. Служители на ОП “Чис-
тота“ изкърпиха дупки, кои-
то се образуват заради заси-
ления трафик по участъка.

„Въпреки че трасето е соб-
ственост на АПИ, загубихме 
всякаква надежда, че соб-
ственикът ще се погрижи за 
пътя си. Извънпланово и в 
рамките на собствените си 
сили и средства ще свър-
шим най-неотложното, за 
да гарантираме безпрепят-

ствено пътуване през зим-
ния сезон в този участък от 
пътя“, сподели кметът инж. 
Генади Събков. Междувре-
менно, служители на кому-
налното предприятие про-
дължават работата по по-
чистване на града и пре-
махване на падащите лис-

та. Освен това днес прис-
тигна авансова доставка на 
59 кофи за смет, 8 контейне-
ра с вместимост 4 куб.м. и 
24 бр. контейнери тип „Бо-
бър“. Доставчик на съдо-
вете за битови отпадъци е 
фирма „Рила-СНМ“ ООД – 
гр. Рила.

Община Мездра, в партньорство с Областна Дирекция на Ми-
нистерство на вътрешните работи - Враца, успешно реализи-
ра проект: № BG16RFOP001-2.001-0091 “Въвеждане на мерки 
за енергийно обновление на обществени сгради в град Ме-
здра - обект районна полицейска служба‘'.
Основните дейности по проекта включваха подмяна на догра-
ма, полагане на външна топлоизолация, изолация на покрив-
ната плоча и подмяна на осветлението.
Общата стойност на финансирането възлезе на 160 562,69 лв., 
от които 136 478,28 лв. европейско финансиране и 24 084,41 лв. 
национално съфинансиране. В резултат от реализацията на 
проекта се постигна значителен екологичен ефект и се подо-
бри качеството на работната и жизнена среда.
На финална пресконференция, състояла се на 26 октомври 
2017 г. в сградата на местната администрация, бяха отчетени 
резултатите. Ръководителят на проекта, инж. Розалина Геор-
гиева, заяви, че сградата на полицията е много важна за всич-
ки жители на общината, защото по този начин те засвидетел-
стват уважението си към хората, които се грижат ежедневно 
за тяхната сигурност. “Сътрудничеството между Община Ме-
здра и РУП - Мездра е пример за отлично взаимодействие 
между институциите и постигане на значими и трайни резул-
тати‘', заяви още инж. Георгиева.
В Районното управление на полицията в Мездра работят 57 
служители, които обслужват територия с площ от 519 114 дка, 
с население от 21 627 жители, разпределени в 28 населени 
места.
Проектът, който е със срок на изпълнение 15.11.2017 г., се фи-
нансира с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
“Региони в растеж” 2014 - 2020, съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 
 
Този документ е създаден в рамките на проект номер 
BG16RFOP001-2.001-0091 “Въвеждане на мерки за енергийно обновление 
на обществени сгради в град Мездра - обект районна полицейска служ-
ба‘', който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама “Региони в растеж‘' 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговор-
ност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 г.

Приключи проект „Въвеждане на 
мерки  

за енергийно обновление на общест-
вени сгради в град Мездра - обект 

Районна полицейска служба“

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 5 ноември 2017 г. се 
навършват 7 години от 
смъртта на  инж. Дани-
ела Иванова Драганов-
ска - еколог в Общинска 
администрация - Мездра

Вечно жив си остана чо-
векът, 
който честно се трудил и 
скромно живял, 
тихо минал своята пътека 
и в сърцето на всеки обич 
посял.

 От колегите в Общинска администрация

Ремонтират покрива 
на сградата на стадион 
„Локомотив“
Започна подмяна на хи-

дроизолaцията на сграда-
та на стадион „Локомотив“ 
в Мездра. Дългогодишни-
те течове ще бъдат преус-
тановени, сградата ще бъде 
защитена, а комфортът и 
удобството на наши спор-
тисти и гости-гарантиран. 
Дейностите се осъщест-
вяват от служители на ОП 
“Чистота“.

„Неприятното в случая 
бе, че след като закупихме 
материалите и свалихме съ-
ществуващата хидроизолa-
ция, се оказа, че липсва ос-
нова и това наложи пълна 
промяна в предварителния 
план за работа. Практичес-

ки се оказа, че няма замазка, 
на която да бъде положена 
хидроизолацията. Наложи 
се да премахнем съществу-
ващия филц отдолу и вмес-
то да приключим за плани-
раните 2-3 дни, се налага да 
работим в почивните дни, 
за да завършим дейности-
те преди валежите, които 
се очакват“, поясни Нико-
лай Несторов, директор на 
ОП“Чистота“.

 „Момчетата дават всичко 
от себе си , за да се направи 
качествено хидроизолация-
та и сградата да остане здра-
ва и без течове поне в след-
ващите 10 години“, допъл-
ни Несторов.

Благородна инициатива:
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ОФК „Локомотив-Ме-
здра“ срази като домакин 
ФК „Искър 1923“ – Роман 
с 5:2 в мач от осмия кръг на 
първенството в „А“ ОФГ. 
Началото на срещата, игра-
на на градския стадион „Ло-
комотив“ в Мездра, започна 
при изявен натиск от страна-
та на „железничарите“, като 
на няколко пъти близо до по-
падение бяха Тихомир Най-
денов – Бизнеса и Николай 
Генов.

В 37-ата минута след ме-
тодична атака на „железни-
чарите“ Брайан Стоянов с 
прецизен шут намери ого-
ления ляв ъгъл на вратата 
на гостите и откри головата 
сметка на „Локомотив“

В 40-ата минута на двубоя 
пресечен пас на футболи-
стите на „Искър 1923“ даде 
възможност за контраатака 
и Тихомир Найденов с топо-
вен изстрел от около 15 ме-
тра намери мрежата зад вра-
таря на романчани Миро-
слав Илиев, покачвайки на 
2:0

След почивката играчи-
те на „Искър 1923“ започна-
ха по-често да търсят врата-
та на ОФК „Локомотив-Ме-
здра“, пазена от стража Ве-
селин Цветковски. Въпреки 
това, след пореден пробив 
по дясното крило на Брайан 

Стоянов и последвалото 
центриране, топката бе засе-
чена от Илия Илиев, с кое-
то резултатът придоби кла-
сически вид.

Усилията на гостите за ос-
таване в срещата  доведо-
ха до попадение във врата-
та на „железничарите“, дело 
на Теодор Лазаров. Отгово-
рът обаче не закъсня и след 
центриране в наказателното 
поле на гостите Брайан Сто-
янов с глава покачи на 4:1.

Пресата на „железничари-
те“ продължи, но след греш-
ка в половината на „Искър“ 
Цоло Петров бе изведен 
сам срещу вратаря на „Ло-
комотив“. С точен изстрел 
Петров върна гол пасив и 
върна интригата в мача.

Юношата на „Локомотив“ 
Константин Велинов напра-
ви много добро представяне 
и се разписа за крайното 5:2, 
след като бе оставен непо-
крит и получи точен пас от 
Брайан Стоянов.

Треньорът на домакините 
Иван Георгиев – Саки поз-
драви играчите си и направи 
рекапитулация на срещата:

„Показахме, че сме по-
класният отбор и поведо-
хме с 3:0. Бях длъжен да на-
правя няколко смени, защо-
то имаме проблеми с конту-
зени играчи. За мен срещата 

премина добре, още повече 
че юношата Константин Ве-
линов се представи на ниво. 
Можеше и по-изразител-
на да бъде победата, но това 
не е най-важното в случая,“ 
сподели Георгиев след края 
на срещата. 

В среща от 9-ия кръг на 
шампионата във врачан-
ската „А“ областна фут-
болна група, футболистите 
на ОФК „Локомотив-Ме-
здра“ постигнаха убедител-
на победа като гости сре-
щу новака в първенството 
Ботев /Бърдарски геран/ с 
1:7. Илия Илиев /к/ се раз-
писа с четири точни попа-
дения за мездренските фут-
болисти, а по едно попаде-
ние във вратата на Ботев /
Бърдарски геран/ се разпи-
саха Любослав Петров, Ти-
хомир Найденов-Бизнеса и 
Марио Иванов. С тази убе-
дителна победа ОФК „Ло-
комотив-Мездра“ се изкачи 
на третата позиция във вре-
менното класиране в група-
та, като с четвъртия Моно-
лит (Манастирище) имат по 
19 т. в актива си, но желез-
ничарите са с мач по-мал-
ко и по-добри голови пока-
затели.

В останалите срещи от 
9-ия кръг на първенството, 
Околчица (Моравица) побе-

ди като гост Балкански (Ми-
хайлово) с 1:2, с което защи-
ти петата си позиция в кла-
сирането. Точни за морав-
чани бяха Пламен Вутов и 
Цветан Николов-Бербатов.

Скала 2015 (Оселна) от-
несе с 0:5 като гост Миньор 
2017 /Згориград/, с кое-
то продължава да е на се-
дма позиция в таблицата. 
Най-резултатен за тима на 
Росен Николов бе Еману-
ил Иванов с 3 точни попа-
дения, едно попадение до-
бави Владимир Стоянов, 
а згориградчани отбеля-
заха едно попадение, но в 
собствената си врата.

В най-оспорваната битка 
на кръга първият и вторият 
Огоста (Хайредин) и Мо-
нолит (Манастирще) за-
вършиха наравно 3:3, след 
голово фиаско и множе-
ство изпуснати попадения 
от страна на „Монолит“.

В останалите срещи на 
9-ия кръг Ботев (Рогозен) 
отстъпи в инфарктна сре-
ща с тима на Манастири-
ще, която завърши 1:2, а 
Искър 1923 (Роман) победи 
трудния противник Сеп-
тември 98 (Гложене) с 2:1. 
ФК „Ботев“ – Криводол по-
чива в този кръг, а в десетия 
ще премери сили с футбо-
листите от Роман.

ОФК „Локомотив-Мездра“ 
громи с убедителни победи

Децата на ОФК „Локомотив-Мездра“ 
разгромиха тима на Кариана /Ерден/

Децата от Общински 
футболен клуб „Локомо-
тив-Мездра“ разгромиха 
като гости отбора на Ка-
риана /Ерден/ с 1:4 в дву-
бой, провел се в Монтана. 
Точни за ОФК бяха: Теодор 
Вишински, Владислав Ан-
дреев, Тихомир Петровски  
и Александър Лазаров.

Детският отбор на ОФК 
„Локомотив-Мездра“ игра 
в следния състав: Рич Да-
нов, Цветелин Иванов, 
Александър Лазаров, То-

дор Вишински, Констан-
тин Здравков, Александър 
Кожухарски, Милен Мил-
чов, Тихомир Петровски, 
Марио Йолов, Владислав 
Андреев и Георги Вълков. 

Децата от Общински 
футболен клуб „Локомо-
тив-Мездра“ се предста-
виха достойно срещу от-
бора на Ботев /Враца/. 
Малките футболисти, ро-
дени през 2007г. и 2008г., 
премериха сили в Козло-
дуй срещу врачани в сре-

ща от програмата на БФС 
за сезон есен 2017г. /Фут-
бол 7/. Малките „железни-
чари“ с треньор Цветомир 
Събков демонстрираха 
спортен хъс, но отстъпи-
ха на Ботев „Враца“ с 1:2. 
Точен за ОФК бе Калин 
Атанасов. В напрегнато-
то съревнование се вклю-
чиха и неговите съотбор-
ници: Виктор Йолов, Кон-
стантин Цолов,Виктор 
Коцев,Мирослав Георги-
ев, Иван Цолов, Мартин 
Тодоров, Томас Мехмед, 
Златомир Георгиев, Крис-
тиян Вишински, Никълас 

Николов, Никола Мари-
нов, Пламен Миловски, 
Алесио Солито, Стилян 
Илиев, Тома Миланов.

Юношите младша въз-
раст на ОФК също преме-
риха сили срещу тима на 
Ботев /Враца/. Срещата се 
проведе на градския ста-
дион „Локомотив“. Въпре-
ки оспорваната тактиче-
ска игра, двубоят завърши 
с резултат 0:0. Така момче-
тата на Иван Георгиев-Са-
ки спечелиха втора точка в 
четвъртия кръг от първен-
ството по футбол в Зона 
„Враца“.

Мездра с отлично представяне 
на софийския маратон

Националният рекордьор 
на 3000 м стипълчейз Ми-
тко Ценов спечели бягане-
то на 10,5 км в 34-ото из-
дание на най-престижно-
то състезание за бегачи-
те на дълги дистанции у 
нас - Софийския маратон.  
24-годишният мездренски 
лекоатлет финишира пръв 
при мъжете с време 33:24 
мин в битка с още 365 със-
тезатели. Втори завърши 
Стоян Владков от Дряно-
во, останал на 30 секунди 
след Митко, а трети се кла-
сира друг мездренски атлет - 
Иво Балабанов. Той пробяга 
10,5-километровото трасе за 
34 минути и една секунда 

Треньорът и състезател 
Йоло Николов се впусна в 
полумаратонската дисци-
плина – гладко бягане на 21 
км. В старта взеха участие 
над 500 състезатели от 28 
държави, между които пред-
ставители от най-силните 

школи – тези на Кения, Ма-
роко, Бахамите и др.  33-го-
дишният Йоло финишира 
пети с време 1.07:37 мин., 

В масовия старт на 3 км 
стартираха общо осем ме-
здренски атлети – Рая Ла-
лова, Иван Драгановски, 
Дева-Мария Драгиева, Де-
нис Владимирова, Ива Ми-
това, Мелани Венцисла-
вова, Александър Колов 
и техният треньор Дилян 
Маринов.

Най-добре се предста-
ви младата надежда на ме-
здренската лека атлетика 
Дева-Мария Драгиева. Тя 
завърши 3-километровото 
трасе преди всички нейни 
съпернички, а нейната съ-
отборничка Рая Лалова се 
класира на четвъртата по-
зиция. При представители-
те на силния пол Иван Дра-
гановски завърши трети, а 
веднага след него финиши-
ра и Александър Колов.

Треньорът и състезател 
на мездренския клуб „Ат-
лет“ Йоло Николов за вто-
ра поредна година се оки-
чи със златен медал в Mеж-
дународния турнир по крос 
кънтри „Луковитски моми”, 
провел се в Луковит. 

33-годишният Йоло пока-
за класа и финишира пър-
ви в бягането на 3000 метра, 
с време 8:38.80 мин. Вто-
ри завърши националният 
първенец на 800 м Николай 
Първанов /Орхание – Ботев-
град/ с 8:59.50 мин., а тре-
ти се класира Георги Гергов 
(Стратеш - Ловеч) с 9:05.30 
мин. 

Отлично беше представя-
нето и на останалите 12 ме-
здренски състезатели, кои-
то стартираха в 27-ото изда-
ние на турнира. Никола Сто-
ичков победи своите връст-
ници, родени 2011/2012 г., в 

спринта на 100 м при мом-
четата. Той закова стрелката 
на хронометъра на 14.40 сек. 
Това беше и бойното му кръ-
щение при състезателите. 

Мелани Венциславова за-
воюва бронзовия медал на 
600 м при момичетата, роде-
ни през 2006/2007 г. Тя запи-
са време 2:06.70 мин. Сиана 
Митова също грабна брон-
за, но в 200-метровата отсеч-
ка. Тя успя да запише време 
от 28.10 сек., оставайки на 2 
секунди от златото.

Ралица Йолова завър-
ши четвърта на 600 м при 
момичетата, родени през 
2008/2009 г. Тя спря хро-
нометъра на 2:34.80 мин., а 
Светлин Стоянов е пети при 
момчетата с 2:26.90 мин. 

Денис Владимирова фи-
нишира пета на 1000 метра, 
прекрачвайки финалната 
линия с време 3:38.60 мин.

Йоло Николов 
отново най-бърз
на “Луковитски 

моми” 2017
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В следващите дни 
рожденици са:

Димитър Първа-
нов, бивш председател 
на ТПК „Труд“ - 28 ок-
томври;

Светла Дамянов-
ска, гл. експерт в Об-
щината – 31 октомври;

Лили Николова, 
бивш директор на Дет-
ския комплекс – 1 ноем-
ври;

д-р Галя Тодорова, 
личен лекар – 1 ноем-
ври;

Христо Йорданов, 

бизнесмен – 1 ноември;
инж. Димитър Па-

влов, ръководител на 
АК „Калето“ - 5 ноем-
ври;

Димитър Цветков, 
кметски намесник на с. 
Ослен Криводол – 7 но-
ември;

Елза Митова, дъл-
гогодишен секретар на 
НЧ „Просвета-1925“ в 
Мездра – 8 ноември;

Пепа Христова, на-
чалник отдел „Местни 
данъци и такси“ - 9 но-
ември.

25 октомври 1878 г. - ос-
нован Българският червен 
кръст;

29 октомври 1914 г. 
- умира поетът Пейо К. 
Яворов;

31 октомври 1973 г. 
- официално е открита 
новата административ-
на сграда на ВиК – Ме-
здра. Техн. ръководител 
на строежа е Любен Генов;

Октомври 1990 г. - от-
печатан последният брой 
(699) на вестник „Искър-
ска комуна“ - най-продъл-
жително просъществу-
валото печатно издание в 
Мездра. Първият брой из-
лиза на 21 април 1960 г. От 
следващия брой вестни-
кът е преименуван на „Ис-
кърски страници“ с редак-
тор Теменужка Йоцова;

1 ноември – Ден на на-
родните будители;

1929 г. - излъчени са 
първите радиопредавания 
в България;

6 ноември 1925 г. - В 
Лютиброд е основано чи-
талище „Пробуда“. За 
празник на просветното 
средище е определен цър-
ковният празник Цветни-
ца /Връбница/. След 9 сеп-
тември 1944 г. Читалище-
то е преименувано на „Ни-
кола Марков-Колката“;

9 ноември 1929 г. - чи-
новникът в текстилната 
фабрика Андрей Фили-
пов инсталира в дома си 
на ул. Иван Вазов първи-
ят радиоапарат в Мездра;

1960 г. - По случай 
60-годишния юбилей на 
скулптора Иван Фунев в 
родната му къща в с. Гор-
на Бешовица е открита 
ретроспективна изложба 
от негови творби. При-
състват писателите Бо-
гомил Райнов, Орлин Ва-
силев и Николай Маран-
гозов, скулпторът Секул 
Крумов и художникът 
Ненко Балкански;

Интересно

Исторически дати:

Децата на Мездра

Константин Петров, 3 години

Дискусия за сътрудничество  
в областта на туризма

Ръководителят на АК „Ка-
лето“ инж. Димитър Павлов 
взе участие в дискусия на 
тема „Сътрудничество в об-
ластта на туризма“. Общи-
на Ботевград бе домакин на 
втората среща от съвмест-
ната дейност в областта на 
туризма между общини-
те Етрополе, Правец, Горна 
Малина, Елин Пелин, Сво-
ге, Мездра, Враца и Роман.

Акцент на дискусията 
„Сътрудничество в облас-
тта на туризма“ бе изграж-
дането на регионална ту-
ристическа уеб-платформа 
и мобилно приложение. Об-
съдени бяха предложения за 
изграждане на съвместни 
туристически продукти и 
услуги, както и определяне 
обхвата и идентичността на 

региона. Участниците под-
крепиха идеята за създаване 
на работна група от предста-
вители на общините, които 
да работят по създаването на 
конкретни местни и унифи-
цирани туристически про-
дукти с цел привличане на 
повече посетители в населе-
ните места.

В началото на срещата 
кметът на Община Ботевг-
рад Иван Гавалюгов отбе-
ляза, че мисията на екипа 
му е да развие потенциала 
на Ботевград като атрактив-
на туристическа дестина-
ция на регионално и нацио-
нално ниво. В тази връзка 
се извършва проучване на 
възможностите за предла-
гане на туристически про-
дукти, които да привлекат 

посетители и да предоста-
вят качествени възможнос-
ти за отдих. Кметът акцен-
тира, че успехът на начина-
нието е свързан с взаимо-
действието с добри парт-
ньори и че доброто сътруд-
ничество е от ключова важ-
ност.

„Именно затова органи-
зираме обща среща, на коя-
то заедно да обсъдим въз-
можностите за сътрудни-
чество и предлагане на 
общи туристически про-
дукти“, подчерта Иван Га-
валюгов. Той допълни, че 
близостта до София и въз-
можностите за допълване 
на туристическото предла-
гане са сред предимствата 
за изработване на общ ре-
гионален продукт.

Инж. Павлов отбеляза, 
че най-посещаваните ту-
ристически обекти в Об-
щина Мездра са: АК „Ка-
лето“, Черепишкия мана-
стир, природния феномен 
Ритлите и каменната църк-
ва „Св. Никола“. Ръководи-
телят на АК „Калето“ отбе-
ляза, че подобно на скални-
те рисунки в с. Царевец, и 
в останалите общини има 
множество уникални обек-
ти, които се нуждаят от до-
пълнително популяризира-
не. Присъстващите отчето-
ха голямата посещаемост 
на местни хора и туристи на 
Фестивала на средновеков-
ните традиции, бит и култу-
ра „Калето – Мездра“ и На-
ционалния фолклорен съ-
бор „Де е българското“.

Уъркшоп за разделно 
събиране и рециклиране

Уъркшоп за подобрява-
не на разделното събиране и 
рециклирането на хартия и 
картон се проведе в сграда-
та на общинска администра-
ция. Модератори на меро-
приятието бяха Биляна Спа-
сова от ACR + и Бисер Ива-
нов-регионален мениджър 
на Hamburger Recycling за 
България. Те са представи-
тели на два от 19-те партньо-
ри по проект „Подобряване 
на разделното събиране на 
хартия и картон за рецикли-
ране IMPACTPapeRec”. 
Проектът е финансиран в 
рамките на програма „Хо-
ризонт 2020“  за научни из-
следвания и иновации на 
Европейския съюз по спо-
разумение за отпускане на 
безвъзмездни средства № 
690182.

Дейностите в уоркшопа 
бяха разделени в два модула. 
В първата част се включиха 
инж. Димитър Павлов - ръ-
ководител на АК“Калето“, 
инж. Галина Иванова-ст.
експерт в отдел „Еколо-
гия“, Пепа Христова-начал-
ник отдел „Местни данъци и 
такси“ и инж. Антон Анто-

нов-гл. експерт „Информа-
ционно обслужване и тех-
нологии“ в Община Ме-
здра. Участие в дейности-
те взеха и представители на 
фирми за сметосъбиране и 
оползотворяване на отпадъ-
ци,  както и  инж.  Цветинка 
Нейкова - директор на  РИ-
ОСВ-Враца и инж. Христо 
Христов- директор на Ди-
рекция „Контрол и преван-
тивна дейност“ в РИОСВ-
Враца. Биляна Спасова об-
общи ползите за население-

то, общините и бизнеса от 
рециклирането на хартия 
и картон, представи в де-
тайли целите и задачите на 
проекта. Бисер Иванов от-
беляза, че целта на проекта 
е създаването на наръчник 
за добри практики в сфера-
та на разделното събиране и 
рециклирането на хартия и 
картон. Чрез него ще се по-
могне на европейските об-
щини, градове и региони 
при въвеждането на добра 
система за събиране на от-

падъци при подобряването 
на съществуващи системи. 

Във втория модул се 
включиха ученици, учите-
ли и представители на  мал-
кия и среден бизнес в общи-
на Мездра. 

Целта на уъркшопа за по-
добряване на разделното 
събиране и рециклиране-
то на хартия и картон бе да 
анализира и дебатира На-
ръчника за добри практи-
ки и неговото приложение 
в Мездра.

65 години литературна група в Мездра
Със съвместно литера-

турно четене творци от 
общините Мездра и Ро-
ман отбелязаха 65 години 
от основаването на Лите-
ратурната група в Общи-
на Мездра. Мероприяти-
ето се проведе в НЧ „Про-
света 1925“-Мездра.

В началото секрета-
рят на Литературен клуб 
„Христо Ботев“  в Мездра 
Павлина Русева поздрави 
присъстващите и им по-
жела много здраве и твор-

ческо вдъхновение. Дъл-
гогодишният председа-
тел на клуба Светла Да-
мяновска представи об-
зорен материал за лите-
ратурната група в общи-
ната, в който бе отбелязан 
приносът на всеки творец 
през годините.

„Историята на Ме-
здренската литературна 
група е с отворен финал 
и това е хубаво, защото, 
надявам се, още дълго в 
Летописната книга на об-

щина Мездра ще се впис-
ват факти от творческия 
ни живот, които ще са по-
вод за гордост и заслуже-
но самочувствие и за нас, 
и за ръководството на Об-
щината. Защото Групата 
е мястото, където се сре-
щат литературните по-
коления, където взаимо-
действието на традиции 
и модерни тенденции оф-
ормят лицето на съвре-
менното изкуство. А Об-
щината ни има нужда от 

своите посланици в лите-
ратурните среди на Бъл-
гария“, каза Светла Да-
мяновска.

Председателят на ли-
тературния клуб в Роман 
Ивет Симеонова отбеля-
за, че от години творците 
в Мездра и Роман са свър-
зани:

„Искам да изкажа своя-
та признателност на г-жа 
Дамяновска и на всички 
вас, че отново ни пока-
нихте да споделим вашия 

празник. С присъщия ви 
поетичен дух и ентуси-
азъм за пореден път сте 
наш вдъхновител и ни по-
казвате как се поддържа 
жива традицията“, каза 
Ивет Симеонова.

Представителите на 
литературния клуб в Ме-
здра Светла Дамяновска, 
Павлина Русева, Виолета 
Генова, Теодора Василе-
ва, Рени Митева, Иванка 
Начева, Калин Топалски 
и Надежда Нинова зарад-

ваха гостите с представя-
не на свои творби.

Ивет Симеонова, Ана 
Бенчева, Надежда Ми-
хайлова и Маргарита 
Корчева от Роман също 
прочетоха свои творби и 
споделиха какво ги вдъх-
новява да творят.

По време на поетич-
ната вечер бе пред-
ставен и Алманахът 
„Ескус“,отпечатан в об-
щински вестник „Мездра 
XXI век“, брой 20/2017г.


