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80 000 лева за МБАЛ
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        Постигнахме финансова 
стабилност в Мездра стр. 3-6

АЛБЕНА КАМЕНОВА 
ЙОРДАН МАНЧЕВ

От няколко дни по раз-
пореждане на кмета на 
Общината служители на 
ОП“Чистота“ укрепват свла-
чище на пътя VRC 1148 Си-
ньо бърдо-Ослен Криводол-
Лик-Дърманци в участъка 
му в землището на с. Лик.

 „В момента почиства-
ме канавките и водостоци-
те. Ще направим предпазен 
окоп над свлачището откъм 
високата страна, за да може 
да се отведат повърхностни-
те води и да не влизат в свла-
чището.

Идеята е през пролетта 
да се направи дренаж, кой-

то да отвежда и подпочве-
ните води. Сега отвеждаме 
само повърхностните“, по-
ясни Валентин Генов, тех-
ник „Строителство и архи-
тектура“ към ОП“Чистота“.

От 2003г. свлачището край 
с.Лик е вписано в регистъ-
ра на свлачищата, изготвен 
от Дирекция „Геодезия и ус-
тройствени дейности“ към 
МРРБ. Наскоро свлачището 
бе посетено от служители на 
Геозащита-Плевен.

Кметът на с.Лик Нецо Не-

цов сподели, че от години 
участъкът е изключително 
опасен и непрестанно създа-
ва проблеми:

„ Свлачището се намира 
в район, в който има много 
подпочвени води. То започ-
ва от самия балкан в борова-
та гора, а дължината му е  око-
ло 200 метра. Многократно 
проблемът е „решаван“, но 
резултат няма“, каза Нецов.

„При валежи в най-ни-
ската част, именно където 
се намира свлачището, се 
получава завиряване. Необ-
ходимо е да се направят още 
отводнителни канали, кои-
то да отвеждат водата. При 
лошо време сме в готовност 

за нещо страшно. Особено 
през зимния период, заради 
по-голямата разлика в тем-
пературата през деня и но-
щта, водата излиза на пътя 
и се получава заледяване. 
Винаги сме нащрек за безо-
пасността на първите авто-
буси, които преминават към 
6.30-7.00ч. Запасяваме се с 
допълнителни количества 
сол и пясък, за да подсигу-
рим допълнително опесъ-
чаване“, допълни Нецо Не-
цов. 

Инж. Генади  
Събков:

Общината получава над  
400 000 лв. за ремонт на улици

Средствата в размер на 
416 348 лв. бяха отпус-
нати с Постановление № 
260/24.11.2017г., с кое-
то Правителството одо-

бри допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2017г. на 
обща стойност 70 035 304 
лв.

Отпуснатата на Община 

Мездра сума ще бъде вло-
жена в ремонт на улици в 
следните 14 населени мес-
та: Мездра, Боденец, Бру-
сен, Върбешница, Горна 

Кремена, Долна Кремена, 
Дърманци, Елисейна, Зве-
рино, Крапец, Крета, Иг-
натица, .Ребърково и  Ру-
ска Бяла.

АЛБЕНА КАМЕНОВА
Над 100  протестиращи 

срещу драстичното поскъп-
ване на цената на водата се 
събраха, за да подкрепят ис-
канията на живеещите в се-
лата Зверино, Оселна, Ели-
сейна, Зли дол, Игнатица и 
Очин дол.  В тяхна подкрепа 
се обяви и общинският кмет 
инж. Генади Събков, както и 
кметовете на шестте най-за-
сегнати села.

С мирен протест и 
флашмоб на път II-16 /Ме-
здра-София/ хората се обя-
виха против готвеното уве-
личение на цената на водата. 
Според засегнатите жители 
поскъпването е несправед-
ливо, тъй като водоснабдя-
ването в района е гравитач-
но, без разходи за електрое-
нергия и помпи.

„Цената на водата трябва 
да остане, каквато е в момен-

та - 1.30 лв. за куб.м. Това е 
реалната й стойност. Пред-
вижданото увеличение с 
близо 0.70 лв. е нереално и 
непосилно за всички ни. В 
Зверино непрестанно има 
аварии, а в същото време 
нито един водопровод не е 
сменен. Не виждам защо то-
гава се готви поскъпване“, 
каза Митко Петров.

Според местните жите-
ли идеята за поскъпването 

на водата  е необосновано, 
предвид факта, че водопро-
водната мрежа в тези насе-
лени места е изградена пре-
ди век от предците им, с до-
броволен труд и самообла-
гане.

„За нас подобно увеличе-
ние е своеволие. Добре си 
спомням как преди години 
ходех с баба и дядо по 8-9 км, 
за да изграждат водопровод.       
Продължава на стр. 2

Протестираха срещу увеличение 
цената на водата по селата

Жителите на селата Зверино, Оселна, Елисейна, Зли дол, Игнатица и Очин дол са готови и на гражданско неподчинение.

ОП “Чистота“ укрепва 
опасно свлачище
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Протестираха срещу увеличение цената на водата по селата
Продължение от стр. 1
Мрежата в тези села е на-

правена на доброволни на-
чала, а сега някой иска да 
увеличи драстично цена-
та на водата, която „упра-
влява“ наготово“, допълни 
Христо Чирпанлиев.

Населението в селата, 
чиито жители протестират, 
е съставено предимно от 
пенсионери и хора в нерав-
ностойно положение. Те са 
категорични, че не са в със-
тояние да плащат толкова 
скъпа вода.

„Аз вземам пенсия в раз-
мер на 180 лв.  Повече-
то хора в Зверино се гри-
жим за зеленчукови гра-
динки в дворовете си, за 
да произвеждаме зеленчу-
ци и да облекчим семейния 
бюджет. Едва се оправяме 
сега при цена от 1.30 лв. 
за куб.м. вода. Не виждам 
как ще оцелеем, ако водата 
поскъпне на 2 лв. за куб.м“, 
каза Виолета Иванова.

Кметът на Община-
та подкрепя исканията на 
протестиращите и е горд, 
че заинтересованите граж-
дани изразяват активно по-

зицията си спрямо явната 
несправедливост.

„ За мен нашите съграж-
дани, които днес изразя-
ват своето недоволство, са 
представители на съвре-
менните будители в Бълга-
рия, които отстояват общи-
те интереси. Общият инте-
рес на хората от дефилето 
в случая е да се запази це-
ната на водата. Мотивите 
са емоционални и финан-
сови. Водата е живот – не 
лукс. Не можем и не бива да 
приемаме спокойно и нор-
мално увеличение на жиз-
неноважен ресурс.

 „ВиК“ ООД- Враца е 
икономически стабилно 
дружество, за което подоб-
но повишение не е прио-
ритет. Евентуалните при-
ходи биха били нищожни. 
Важно е да се преодолее 
едно политическо реше-
ние, което налага да има 
подобно изравняване це-
ната на водата за всички 
потребители“, каза инж. 
Събков.

Жители и управляващи 
се надяват на скорошно ре-
шение на проблема с пос-

къпването на водата в се-
лата.

„Ръководството на 
„ВиК“ООД-Враца ни обяс-
ни, че е благосклонно към 
селата Зверино,Оселна, 
Елисейна, Зли дол, Игна-
тица и Очин дол, тъй като 

през последните 5 годи-
ни са инвестирани 500 000 
лв. в тези населени мес-
та. На срещата управи-
телят на дружеството г-н 
Престойски  прие план-
програмите ни и обеща до 
13.12.2017г. да вземе ре-

шение  кои от предложе-
нията ще бъдат включени 
в 5-годишната програма 
за развитие на дружество-
то. За нас е важно, ако има 
поскъпване, то да е плав-
но, а не драстично“, каза 
Цанко Цанев, кмет на с. 

Зверино.
Протестиращите са ка-

тегорични, че, ако иска-
нията им не бъдат чути от 
компетентните органи и 
властимащите, са готови 
да преминат към граждан-
ско неподчинение. 

МБАЛ Мездра ще получи  
80 000 лв. от общинския бюджет

На ноемврийското засе-
дание на Общинския съвет 
в Мездра бе разгледана до-
кладна записка от управи-
теля на лечебното заведе-
ние д-р Илияна Михайлова, 
касаеща финансово подпо-
магане на болницата с без-
лихвен кредит от 150 000 
лв. Причините за молбата 
на д-р Михайлова са покри-
ване на стари задължения 
към доставчици на лекар-
ства и медицински принад-
лежности, както и  стабили-
зиране финансовото състоя-
ние на дружеството.

След продължителни де-
бати , отчитайки неглижи-
рането на общинските бол-
ници от държавата, лошо-
то финансово състояние на 
МБАЛ-Мездра и финансо-
вите възможности на Общи-
ната , на гласуване бе подло-
жено предложение за пре-
доставяне на 80 000 лв. без-

лихвен заем на болницата 
със срок на погасяване 2 го-
дини. За това предложение 
гласуваха 15 от общински-
те съветници, един бе „Про-
тив“ и един-„Въздържал 
се“.

През 2017г. болницата 
вече получи от Общината 
77 000 лв. за ремонт на по-
крив, фасада и асфалтиране 
на паркинг. Към момента за-
дълженията на МБАЛ-Ме-
здра към Общината възли-
зат на 80 000 лв. – средства, 
с които Общината е  погаси-
ла  текущи разходи на бол-
ницата за издръжка.

В проекта за дневен ред 
на заседанието бе заложено 
и разглеждането на оздрави-
телния план на дружество-
то. На д-р Михайлова бе въз-
ложено да представи кори-
гирана версия на следващо-
то заседание на Общинския 
съвет през месец януари.

Скръбна вест
Почина о.з. майор Асен Иванов Петров
роден 1921 г в с. Типченица. Участник във Вто-

рата световна война. Поклон пред светлата му па-
мет!

Съюз на ветераните от войните - Мездра

50 компютъра в помощ  
на образованието

АЛБЕНА МИЛАНОВА
50 чисто нови преносими 

компютърни системи бяха 
дарени на ПГ „Алеко Кон-
стантинов“ и СУ „Иван Ва-
зов“ от най-голямата софту-
ерна компания в България за 
2016 г. – Paysafe. Всяко учи-
лище получи по 25 лаптопа, 
връчени от кмета на Общи-
на Мездра инж. Генади Съб-
ков и Яна Рупева, директор 
‚‘Дарителски програми‘‘ 
във фондация BCause.

„Тези компютри ще ни да-
дат възможност да допъл-
ним съществуващия на-
бор от техника, както и да 
подобрим мултимедийно-
то присъствие на училище-
то ни. Благодарни сме за да-
рението и ще го използваме 

по най-добрия възможен на-
чин,“ сподели Христинка 
Минова, директор на про-
фесионалната гимназия.

Кметът от своя страна 
благодари на Яна Рупева за 
действията по доставката на 
50-те преносими машини.

„25 броя от тези маши-
ни ще бъдат на разположе-
ние в училището, за да мо-
жете съвсем спокойно да 
оборудвате един кабинет и 
да ги ползвате бързо и лес-
но. Този добър жест е пря-
ко следствие от вашата от-
говорност и всеотдайност в 
работата и обучението. Ис-
каме нашите училища да бъ-
дат едни гърди напред пред 
останалите, нашите деца да 
учат тук, в Мездра, и за това 

няма да се спрем да търсим 
възможности за подобрява-
не на обстановката и обо-
рудването. Благодарение на 
дарението на Paysafe, наши-
те ученици, най-вече изу-
чаващите информационни 
технологии, ще доразвият 
дигиталните си компетен-
ции. Това е от изключител-
но значение в съвременно-
то информационно обще-
ство“, каза инж. Събков.

Директорът на СУ „Иван 
Вазов“ Мариела Горанова 
приветства дарението на со-
фтуерната компания.

„Това дарение наистина 
ни беше необходимо. Бла-
годаря за това, че има добри 
хора, които даряват техника 
за нашите деца, която да им 

бъде полезна в обучителния 
процес. Ние работим имен-
но по този път – обновяваме 
училището, за да може да из-
ползваме все повече и пове-
че електронни продукти.

„ Идеята на Paysafe е тези 
машини да бъдат използва-
ни в учебния процес в рам-
ките на обучението по ин-
форматика, но и не само. С 
това процесът на обучение 
ще стане възможно най-ин-
терактивен и пълноценен“, 
поясни Яна Рупева.

Стойността на дарението 
възлиза на 25 000 лева. Ини-
циативата е част от програ-
ма за дигитално приобщава-
не, която цели да подпомог-
не образованието и живота 
на младите.

Яна Рупева, директор “Дарителски програми‘' във фондация "BCause‘' 
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            Постигнахме  
финансова стабилност в Мездра
Инж. Генади Събков:

„С огромни усилия и 
упоритост преодоляхме 
трудностите и заложените 
капани“, споделя кметът на 
Общината
Г-н Събков, изминаха 2 

години откакто поехте 
управлението на Общи-
ната. Две изключител-
но тежки години и за Об-
щината, и за Вас. Как 
оценявате управлението 
си до този момент?

Не е редно аз да давам 
оценка за управлението 
на Общината. Мога и съм 
длъжен да давам отчети за 
изпълнението на поети-
те ангажименти и постиг-
натите резултати. В личен 
план работата ми е беля-
зана от огромно напреже-
ние, свързано с желание-
то ми да успеем във вся-
ка дейност при дадените 
условия и обстоятелства. 
Това, че в голям процент 
успяваме да реализираме 
поставените цели и да от-
говорим адекватно на оч-
акванията на нашите съ-
граждани, се дължи на ка-
пацитета, знанията и уме-
нията на колегите от об-
щинската администрация 
и всички структури, свър-
зани с нея и, разбира се, на 
партньорски организации, 
дарители и доброволци.

Кое бе най-голямото 
предизвикателство, с 
което се справихте през 
този период?

Постигнатата финансо-
ва стабилност не е просто 
счетоводно понятие, а ко-
ренна промяна в отноше-
нията към доставчици и 
клиенти, политика на фор-
миране  на общинския бю-
джет, отговорност за при-
добиването и разходване-
то на всеки лев. Приклю-
чихме 2016г.  по уника-
лен за Общината през по-
следните 20 години начин 
– практически без прос-
рочени задължения във 
всички звена, свързани с 
общинския бюджет, вклю-
чително и ОП „Чистота“. 
Създадохме условия за ре-
ално отчитане на разходи-
те в текущата година, с кое-
то не просто облекчихме 
работата на счетоводните 
екипи, а заработихме в ре-
жим на  точност , конкрет-
ност и предвидимост. Във 
финансов план: оцеляхме 
първата година от упра-
влението /въпреки тежко-
то наследство и заложени-
те капани/, стабилизирах-
ме се през втората година 
и чакаме с оптимизъм тре-
тата година. Такава, раз-
бира се, е емоционална-

та оценка на постигнато-
то. Човек не може да не из-
пита гордост и удовлетво-
рение, когато със собстве-
ни сили, идеи и упоритост 
е преодолял огромна труд-
ност - погасихме стари за-
дължения и кредити в раз-
мер на 4.2 млн.лв. Практи-
чески половината от зава-
рените 8.5 млн. лв. в нача-
лото на мандата. На фона 
на скромните собствени 
приходи постигнатото е 
впечатляващо. Този успех, 
обаче, има висока цена. За-
пазихме ниски нива на въз-
награжденията на служи-
телите в общинска адми-
нистрация, като същевре-
менно увеличихме нато-
варването и отговорности-
те им. Ограничихме разто-
чителните разходи и „лес-
ните“ пари, получавани от 
услуги, поръчки и достав-
ки за Общината. Разочаро-
вахме всички, свикнали на 
спокоен живот, предизви-
кахме остри коментари и 
критични забележки от от-
странените от общинската 
„хранилка“ лица и фир-
ми. За това тяхната оцен-
ката  за катастрофалното 
положение на Общината 
от гледна точка на лични-
те им интереси и възмож-
ности за облагодетелства-
не е 100% вярна. Разби-
рам ги напълно тези хора 
-  инстинктът им за само-
съхранение и запазване на 
успешното за тях статук-
во е водещ. Усилията ми 
да спра източването на об-
щинския бюджет имат не 
само финансов, но и емо-
ционален резултат. Неис-
товият вой на „ощетени-
те“ е сигурен знак, че ра-
ботим успешно. Предим-
ството да живеем в малък 
град е, че всичко за всеки 
се знае.Преди да заплаче 
някой, вече се знае дали е 
от шамар или от инат.

Най-осезаемо за наши-
те съграждани е постиг-
натото в сферата на 
подобряване на инфра-
структурата в Община-
та. Какво постигнахте и 
доволен ли сте от резул-
татите?

Вече втора година ус-
пешно изпълняваме капи-
таловата програма на Об-
щината. Да не забравя-
ме, обаче, че тя е функция 
на текущите ни финансо-
ви възможности. Колко от 
нашите съграждани могат 
да си позволят изгражда-

нето на нова къща с пре-
красен парк и басейн при 
състояние на ниски дохо-
ди и кредитна задлъжня-
лост? Същата е ситуация-
та и в цялата Община. Въ-
преки това в Мездра се 
строи. В напреднала фаза 
е санирането на 5 от се-
демте жилищни блока 
по националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност. По програма „Регио-
ни в растеж“ приключиха 
проектите за енергоефек-
тивни мерки на сградата 
на полицията, пожарната, 
ОУ „Св.Св. Кирил и Ме-
тодий“, СУ „Иван Вазов“, 
ДГ „Мир“, ДГ „Слънчи-
це“, ДГ „Роза“. Приключ-
ва обновяването на сграда-
та на социалния комплекс 
/бивш АПК/. В ход е ма-
щабен ремонт на сградата 
на общинска администра-
ция за над 1 млн.лв. Стар-
тирахме процедури и вече 
се реализират енергоефек-
тивни мерки в 51 частни 
сгради. И ако в някои от 
обектите се осъществя-
ват само вътрешни ремон-
ти /подмяна на радиатори, 
отоплителни системи и 

изолации/, то новият при-
ветлив вид на 58 сгради в 
края на 2018 г. ще проме-
ни значимо облика на це-
лия град.

Асфалтираните през 
2017г. частично или из-
цяло улици: „П. Яворов“, 
„Дунав“, „Христо Бо-
тев“, „Никола Вапцаров“, 
„Дружба“ са едни от най-
интензивно използваните 
в града. Изградената нова 
настилка в пространство-
то между жилищните бло-
кове “Химик“ и ремонти-
раният паркинг зад хотел 
„Родина“ създадоха дъл-
гоочаквани нормални ус-
ловия за автомобили и пе-
шеходци.

При подходящи атмос-
ферни условия ремонти-
раме и асфалтираме още 
три пътя: Мездра – Брусен, 
Е-79 – Руска Бяла, Е-79 – 
Люти дол  и с това при-
ключваме 2017 г.

Инвестиционната про-
грама за 2018 г. започваме 
с летящ старт в резултат от 
подписания на 20 ноем-
ври т.г. договор за финан-
сиране на ремонт на ули-
ци и тротоари в Мездра на 

обща стойност 1 952 839 
лв.

В подкрепа на това из-
вънредно с решение на 
Министерския съвет на 
Общината се отпуснаха 
416 348 лв. за ремонт на 
улици в 14 населени мес-
та.

Един от важните при-
оритети на всяко упра-
вление е реализиране-
то на инфраструктурни 
проекти по европейски 
програми. Кои са значи-
мите проекти, по които 
работи екипът Ви и кои-
то предстои да се реали-
зират за благото на жи-
телите на Общината?

Важно е да се знае, че 
кандидатстваме по всички 
възможни обявени за при-
ем на проекти програми с 
външно и вътрешно фи-
нансиране, за които имаме 
и минимален шанс за кла-
сиране. Нещо повече, на-
стояваме и подпомагаме 
и други структури, функ-
циониращи на територия-
та на Общината, да участ-
ват. С общинска подкре-

па и съдействие бе подгот-
вен проект за обновява-
не на сградата на читали-
щето в Мездра и подписан 
договор по мярка 7.2 на 
ПРСР на стойност над 400 
000 лв. Всеки момент оч-
акваме покана за подпис-
ване на договор за финан-
сиране реконструкцията 
на водопроводните мрежи 
и ремонт на улици в села-
та Брусен, Долна Кремена, 
Моравица и Зверино. Про-
ектът е на стойност над 6,6 
млн.лева.

Очакваме окончателно 
класиране на проекти за 
развитие на социалната 
инфраструктура – изграж-
дане на дневен център за 
деца и възрастни на стой-
ност над 700 000 лева и ре-
шение за два проекта по 
програмата за трансгра-
нично сътрудничество Ру-
мъния – България, свър-
зани с укрепване на свал-
чището при с. Игнатица и 
средновековния фестивал 
на АК „Калето“.

Футболен клуб „Локо-
мотив“- важен инвес-
тиционен проект или 
футбол в Мездра на вся-
ка цена?

Щом поставяте въпро-
са за футбола веднага след 
инвестиционните проек-
ти, значи тази тема е важна 
и значима за всички нас. 
Организирахме общин-
ски футболен клуб „Локо-
мотив“ не защото искаме 
да се конкурираме с няко-
го на местно ниво, а защо-
то футболните хора и орга-
низатори на тази дейност 
в нашия град - дали пора-
ди умора или от отчаяние, 
се отказаха. 

Продължава на стр. 4
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Продължение от стр. 3
Съществуващите до 

2017 г. футболни „локомо-
тиви“ са или затънали в ог-
ромни дългове, или в ор-
ганизационна безпомощ-
ност. С действията и ан-
гажираността си  даваме 
шанс на децата и юноши-
те в Мездра да тренират 
и участват в състезания, 
а наличието на мъжки от-

бор е не просто въпрос на 
престиж, колкото стимул 
за развитие на младите та-
ланти.

Намесихме се решител-
но в този спорт с ентуси-
азма и добрите намерения 
на любители на тази игра 
тогава, когато „професио-
налистите“ се провалиха.

Говорейки за спорт, 
бази и условия за тре-
ниране и провеждане на 
състезания, Мездра при-
тежава един от най-скъ-
пите „паметници“ на 
спортните несполуки. 
Спортната зала, която 
буквално погълна 6 млн.
лв., така и не се довърши. 
Защо? Какво се случва с 
обекта и как се стигна до 
тази ситуация?

Да се вложат или ус-
воят 5.6 млн.лв. в един 
обект и той да е на “кота 
нула“, това е уникално не 
само  за Мездра. Високият 
обществен интерес, спре-
ният строеж и наличната в 
Общината документация 
бяха сигурен повод да пре-
дам в прокуратурата всич-
ки материали за предпри-
емане на действия по ком-
петентност. 

• Резултатите: съста-
вен акт за начет сре-
щу Тихомир Кръстев 
Лаковски и фирма 

„Галчев инженеринг” 
ЕООД за нанесена вре-

да на община Ме-
здра в размер на 403 
795,41 лева, 5 акта за 
установяване на ад-
министративно на-

рушение на Иван Ас-
парухов Цанов, други 
6 акта на Николинка 
Владимирова Кътов-
ска, а два на Вален-
тин Марков Вълчев – 

бивши кметове на Об-
щината, не са успоко-

яващи. •

Допуснатите тежки ор-
ганизационни и техниче-
ски грешки най-вероятно 

ще тежат само на съвест-
та на отговорните по това 
време лица. Тежат и ще те-
жат дълго време и на об-
щинския бюджет. Спра-
ведливост и възмедие едва 
ли ще има. По-неприятно 
е, че и зала на това място и 
при тези дадености е труд-
но да се изгради. Изпълне-
нието на дадените пред-
писания от АДФИ водят 

до прекратяване на дого-
вора за строителство.

Домът на железнича-
ря ще бъде ли на мездрен-
чани най-накрая?

Възможността Мездра 
да има собствен културен 
център е свързана с при-
добиването на Дома на 
железничаря, реновира-
нето му и създаване на ус-
ловия за целогодишно из-
ползване.  Това, че тър-
сим съдействие и разби-
ране по въпроса от минис-
тър-председател, минист-
ри, зам.-министри, ръко-
водства на БДЖ структу-
ри и дори президентство, 
е факт. Факт обаче е лип-
сата на успех на този етап. 
Голямата пречка в случая 
е тежкото финансово със-
тояние на „БДЖ – товарни 
превози“ ЕООД и монито-
рингът на такива държав-
ни търговски дружества. 
Идеята да придобием този 
обект безвъзмездно, както 
сме го дали, е изключител-
но трудно реализуема, но 
не невъзможна. Продъл-
жаваме да бъдем настоя-
телни и упорити.

Жителите на Мездра 
ежедневно търпят дис-
комфорт заради спря-
но водоподаване. Какво 
Ви подтикна да се дого-
ворите с ръководството 
на „ВиК“ ООД – Враца да 
действате заедно?

Проблемът е не само 
местен, а национален. Над 
66% от водопроводната 
мрежа в страната е с етер-
нитови тръби, ефективни-
ят живот на които отдавна 
е изтекъл. Тъжната перс-
пектива е авариите да ста-
ват от ежедневни – еже-
часни. Държавата е отче-
ла този тежък проблем и в 
момента вървят предпро-
ектни проучвания за тър-
сене на ефективни реше-
ния и уточняване на необ-
ходимия финансов ресурс. 
В чисто човешки план, ко-

гато се прибереш след ра-
бота в къщи и от крана в 
кухнята не потече вода, 
никакви планове и обясне-
ния не могат да спрат бу-
рния поток от отрицател-
ни емоции. Неудобството 
е не просто дразнещо, а от-
чайващо. При липсата на 
външно финансиране /Ев-
ропейската комисия е с ре-
зерви при даване на пари в 

този сектор/ единственият 
вариант е да си помогнем 
сами. Възприехме такти-
ката на всички улици, кои-
то се асфалтират, да под-
меним водопроводите и 
да се монтират на  възло-
вите точки кранове за зо-
ниране.

• При цялата негатив-
на енергия и неприя-
зън, която сме склон-
ни да излеем емоцио-
нално върху ВиК-опе-
ратора, трябва пра-

гматично да отчетем 
добрия шанс, кой-

то имаме. „ВиК“ ООД 
Враца е в добро фи-
нансово състояние и 
дейността му е обез-
печена с достатъчно 

техника. •

 Можем само да благо-
дарим на управителя на 
дружеството г-н Ангел 
Престойски за разбиране-
то и вложените собстве-
ни сили, труд и средства 
на дружеството за рекон-
струкцията на водопро-
водната мрежа в Община-
та. Използва се всяка въз-
можност, когато не са ан-
гажирани с отстраняване 
на аварии, да ремонтират 
планово отделни обекти.

Предоставянето на 
актуална информация 
за спряно водоподаване 
от страна на общинска 

администрация е преце-
дент. Каква е причина-
та служители на Общи-
ната да информират на-
селението за авариите 
на ВиК, макар това да е 
прерогатив на водоснаб-
дителното дружество?

Винаги съм се дразнел 
от отговор: „Това не е наша 
работа“. Всичко, което се 
случва в Общината, е наша 
работа. Ясно съзнавам, че 
по този начин поемаме 
чужди негативи, но по-до-
бре ние да сме без вина  ви-
новни, отколкото хората да 
нямат информация. Нещо 
повече, ще бъдем още по-
активни, ще присъства-
ме физически на обекти-
те и авариите и ще дава-
ме актуална информация 
за хода на ремонтите. Това 
ще е част от гражданския 
контрол на процесите.

Защо възложихте кон-
тролна функция на об-
щински служител над 
фирмите, изпълняващи 
реконструкция на водо-
проводната мрежа?

Не съм доволен от ка-
чеството на възстановени-
те след аварии улични на-
стилки и тротоари и още 
по-малко от скоростта, с 
която това се случва. Тази 
дейност „ВиК“ ООД е въз-
ложило след обществе-
на поръчка на една външ-
на фирма за всички райо-
ни. При честите аварии в 
цялата област практичес-
ки не е възможно фирма-
та да бъде едновремен-
но в Козлодуй и в Мездра. 
Това не може да бъде трай-
но оправдание и затова ще 
продължим с контрола на 
местно ниво и с настоява-
не за организационни про-
мени.

Качество и отговор-
ност бяха ключови думи 
в предизборната Ви про-
грама. Каква е причи-
ната вече втора година 
да нямате заместник-
кмет?

Не е в моя стил на работа 
и никога няма да бъде обя-
сняването на една или дру-
га несполука с работата на 
„лошия материал“ – нераз-
бирането, неможенето или 
несправянето със задачите 
на някои от колегите. Така 
съм устроен и възпитан 
като човек, че се чувствам 
лично отговорен за дейст-

вията или бездействията 
на всеки един от екипа, с 
който работим. Ползване-
то на „предпазни бушони“ 
е масова практика в теори-
ята и практиката на упра-
влението. Този метод пази 
авторитета на ръководи-
теля за сметка на честта 
и достойнството на някои 
от служителите. Това, кое-
то наистина мразя в поли-
тиката, е двуличието и въ-
преки че това е утвърдени-
ят път към успеха, нямам 
желание да вървя по него. 

• В конкретния слу-
чай с общинската ад-
министрация, след 

като работи в нея все-
ки един колега, има 

моето пълно доверие и 
нещо повече – вярвам, 
че това са най-добри-
те специалисти в ре-

гиона, които имат же-
лание и капацитет при 
тези условия /възна-

граждение и натоваре-
ност/ да са на тези по-
зиции. Знам, че не сме 

безгрешни и всеки 
един от нас има свои-
те слаби и силни стра-

ни, но като екип сме 
длъжни да преодоля-
ваме всички труднос-
ти и да постигаме це-

лите. •

Не назначих зам.-кме-
тове, защото исках да дам 
личен пример в труден за 
Общината момент. Не мо-
жеш да изискваш от ко-
легите си полагането на 
свръх усилия, ако сами-
ят ти не си свръхнатова-
рен. На този етап и физи-
чески, и емоционално ра-
ботя на максимални обо-
роти по минимум 16 часа 
на ден. Лично проверявам, 
редактирам, давам ука-
зания, вземам решения и 
нося отговорност за всич-
ко, което се случва в Об-
щината. „Допингът“, кой-
то ползвам, е удовлетво-

рението от постигнатото. 
Стабилизирахме Община-
та и надграждаме във вся-

ка една сфера. С реализи-
рането на голяма част от 
целите идва и амбицията 
за нови успехи. Сами вди-
гаме изискванията и си 
поставяме нови задачи. В 
тази връзка е редно да има 
известна децентрализа-
ция, свързана и с нови спе-
циалисти, включително и 
на управленско ниво. Оч-
аквайте ги.

Служителите на ОП 
„Чистота“ са ангажи-
рани с все повече дей-
ности и отговорности. 
Беше купена нова техни-
ка, кофи  и контейнери и 
иновативна сол за зим-
ния период. Доволен ли 
сте от предоставяните 
услуги в града и селата?

От всички сфери на дей-
ност положителната про-
мяна в работата на ОП 
„Чистота“ е най-видима и 
осезаема. Закупихме  1 594 
нови кофи за смет, 91 кон-
тейнери тип „бобър“ и 47 
от 4-кубиковите контейне-
ри. За две години практи-
чески решихме проблема 
със съдовете за смет. Дос-
тавихме и използваме две 
рециклирани машини за 
сметоизвозване.

От три месеца използ-
ваме мотометачна 

машина в града, коя-
то само за месец съ-

бира над 50 куб.м бок-
луци. Поръчахме из-

работка на водоноска 
за измиване на ули-

ците. Доставихме мо-
щен контейнеровоз и 
универсална машина 
за почистване „Уни-
мог“. С доставена-

та и/или ремонтирана 
техника сме в състоя-
ние сами да почист-
ваме снега в града и 
да поддържаме ин-
фраструктурата при 

зимни условия.
Пълноценно използва-

ме закупените за предпри-

ятието багер и автовиш-
ка. За багера и самосвала 
няма почивен ден -  копа-
ем канавки и канали, на-
сипваме улици, разкарва-
ме материали. С работата 
си автовишката се изплати 
за няколко месеца и с нея 
успяваме да изпълняваме 
различни задачи, свърза-
ни с уличното осветление, 
кастрене на дървета и как-
во ли не. Новата организа-
ция на работа на електро-
техниците и техниката, 
с която разполагаме, ни 
дава възможност не само 
своевременно да отстра-
няваме аварии, 
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но и да разширяваме об-

хвата на уличното освет-
ление. Монтирани са по-
вече от 300 бр. осветител-
ни тела на нови места.

Не мога да не бъда до-
волен от работата на озе-
ленителите и косачи-
те в ОП „Чистота“, кога-
то виждам прекрасните 
цветни градини, засаде-
ните 415  дървета и хра-
сти, 900 рози, окосените 
четири, пет и повече пъти 
тревни площи, поддър-
жания в добър вид гроби-
щен парк.

• Строителите в пред-
приятието се спра-
вят успешно с изра-

ботката на тротоарни 
плочи и бордюри, ре-
монт и поддръжка на 
сгради, покриви, пъ-
тища, улици и трото-
ари. Хидроизолация 
на покрива на сгра-

дата на стадиона, ре-
монт на покривите на 
кметството и учили-
щето в с. Люти дол, в 
с. Старо село, здрав-
ната служба в с. Мо-
равица, апартаменти 
в блока на ул. „Серди-
ка“ №2, детската гра-
дина в с. Типченица, 
укрепителни дейст-
вия на свлачища в с. 
Люти дол и с. Лик са 
само малка част от 

обектите, на които ра-
ботиха през последно 

време. •

Фактът , че с ОП „Чис-
тота“ постигаме по-до-
бри резултати в сравне-
ние с тези на частни фир-
ми в снегопочистването, 
ремонта и поддържане на 
обекти и съоръжения,  ни 
дава спокойствие и уве-
реност, че не само рабо-
тим по-икономично и по-
качествено, но осигуря-
ваме заетост и добри ус-
ловия за работа на много 
хора.

Мездра да се превър-
не в социална Община – 
теза, която Вие ланси-
рахте преди две години. 

Такава Община ли е Ме-
здра две години по-къс-
но?

Работата в социална-
та сфера е най-деликат-
на и чувствителна. Там 
грижите и отношение-
то не се формират с ре-
шения и заповеди, а със 
сърце и душа ежедневно, 

ежечасно към всеки чо-
век, потърсил помощ и 
съдействие и не само към 
тях. За последните две 
години подобрихме ус-
ловията и техниката в со-
циалния патронаж, дет-
ска млечна кухня, клубо-
вете на пенсионерите и 
увеличихме броя на ус-
лугите. Вече разполагаме 
с нов микробус, нов трас-
портен автомобил и до 
края на годината доста-
вяме  още един. Провеж-
даме анкети със социално 
слаби лица в цялата Об-
щина и търсим и намира-
ме реална възможност да 
им помогнем. Предлага-
ме им работа и грижи, со-
циализираме ги. Раздадо-
хме десетки тонове помо-
щи във вид на храна и дре-
хи. Осигурихме безплат-
ни медицински прегледи 
в десет села на Община-
та. Наехме социални ра-
ботници, които да пома-
гат в ежедневието на ста-
ри и самотни хора. Цело-
годишно, без прекъсва-
не, осигуряваме безпла-
тен обяд на 90 души в со-
циалната трапезария.

Резултатите от изпъл-
нението на количестве-
ните показатели са впе-
чатляващи, но за мен по-
важна е промяната в от-

ношението към хора-
та в нужда. Служите-
лите, които работят в 
тази сфера, дават всич-
ко от себе си, за да са по-
лезни. С ангажирането 
на спонсори и дарители 
като фондация „BCause“, 
фирма„Paysafe“ резулта-
тите стават гарантирано 
добри. 

За тези две години 
какво направи Общи-
ната и в частност Вие 
за осигуряване на зае-

тост, по–добри условия 
на труд и достойно за-
плащане?

Преди да коментирам, 
да давам съвети или да 
настоявам за по-добри 

условия за работа в дру-
ги фирми и организации, 
съм длъжен да огледам 
„собствения си двор”. 
През последните две го-
дини в сградата на об-
щинска администрация 
ремонтирахме повече от 
половината стаи. Май-
стори влязоха в помеще-
ния, в които от 40 годи-
ни не е правен ремонт. 
Доставихме нови мебе-
ли и оборудване. Инста-
лирахме над 30 нови ком-
пютърни конфигурации. 
В момента в сградата на 
общинска администра-
ция се извършва маща-
бен ремонт за повишава-
не на енергийната ефек-
тивност. Монтира се най-
съвременната VRF кли-
матична система. Общата 
стойност на проекта е над 
1 млн. лв. Частично акту-
ализирахме възнаграж-
денията на служители, 
които бяха най-ощетени. 
Привеждаме регулярно 
заплатите в ОП „Чистота“ 

в съответствие с проме-
ните на минималната ра-
ботна заплата.

• Като цяло в бю-
джетната сфера оси-
гурихме по-добри ус-

ловия на труд във 
всички звена. С теку-
щи ремонти и реали-
зирани проекти за по-
вишаване на енергий-

ната ефективност в 
Социалния комплекс, 

ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий“, СУ „Иван 
Вазов“, ДГ „Мир“, ДГ 
„Слънчице“ и ДГ „Де-

телина“ постигаме 
видими и осезаеми 

резултати.
Основният проблем 

си остава опасно ни-
ският размер на въз-
награжденията на хо-

рата в бюджетния 
сектор. И тъй като за-
платите на 95% от тях 
са свързани с разме-
ра на стандартите, 
определени от дър-
жавата, то Община-
та е в ролята само 

на разпределител на 
средства. •

 Положителната стъпка 
с увеличението на запла-

тите в сферата на образо-
ванието за нашата Общи-
на е и реална, защото е оп-
тимизирана училищна-
та мрежа и минимизира-
ни разходите за издръж-
ка. Освен това използва-
ме всяка възможност за до-
пълнително финансиране 
по проекти, програми или 
чрез дарители. Положите-
лен пример от последните 
дни е доставката на даре-
ние от 50 преносими ком-
пютри на обща стойност 
25 000 лева в  две училища 
в Общината. И в момента 
по проект извършваме ре-
монт на СУ „Климент Ох-
ридски“- с. Зверино за над 
120 хил. лева.

Очакваният с надежда 
държавен бюджет за 2018 г. 
засега не е особено щедър 
към общинските служи-
тели, здравните и социал-
ните работници. Рискът от 
обезлюдяване на тези сфе-
ри по причина ниско възна-
граждение и в крайна смет-
ка на лишаване на гражда-
ните от услуги, е реален не 
само за нашата Община, но 
и за всички останали.

По отношение на сто-
панския сектор подкрепя-
ме всяка една законова ин-

вестиционна идея. Всеки 
предприемач е добре до-
шъл. Изградените селско-
стопански обекти в с.Горна 
Кремена – щраусова фер-
ма и в с. Руска Бяла – ов-
цеферма, са доказателства 
за това.

Поддържаме контакти с 
ръководството на най-го-
лемия работодател в Об-
щината – заводът за ка-
белни комплекти SЕBN. 
Две поредни години заво-
дът печели приза “Рабо-
тодател на годината“. Удо-
влетворяваме своевремен-
но всички техни искания 
и желания, свързани с об-
щинска инфраструктура и 
услуги, и същевременно 
настояваме пред тях за по-
високи възнаграждения на 
заетите и разширяване на 
социалните  придобивки.

Обект на постоянно тър-
сене и предлагане пред по-
тенциални инвеститори е 
възможността за органи-
зиране на нови производ-
ства и услуги в Общината. 

Един от акцентите в 
предизборната Ви кам-
пания беше осигуряване 
на достъпно здравеопаз-
ване. Ситуацията с мно-
гопрофилната болни-
ца във Враца породи се-
риозни кулизии. Какво се 
случва в Мездра?

В България болниците 
са търговски дружества, 
специалистите в добол-
ничната помощ и общо-
практикуващите лекари 
са еднолични търговци. 
Какво се получава? Тър-
говци на здраве, търговия 
със здраве. Налаганият от 
20 години модел на здра-
веопазване е труден за по-
вечето лекари и абсурден 
за пациентите.

Въпросът за здравето на 
българина, без да се изве-
де като основен приори-
тет и реши радикално на 
държавно ниво,  не може 
да получи трайно и удово-
летворително решение на 
местно ниво, въпреки по-
лаганите усилия и ангажи-
менти. При над 13 млн.лв. 
задължения
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на врачанската болни-
ца, 350 хил.лв. задълже-
ния на мездренската из-
глеждат едва ли не като 
някакъв успех. Не е така 
обаче. Проблемите са 
системни и се задълбоча-
ват. Път в укрепването на 
болниците, без промяна 
на здравните пътеки като 
стойност и изисквания, 
е безпътица. Това е най-
лесният начин да се за-
творят болниците, особе-
но в по-малките населе-
ни места. Подпомагайки 
целево на някои болници, 
държавата гарантира ня-
какъв минимум от услу-
ги, но това нито е доста-
тъчно, нито справедливо.

В Мездра Община-
та осигури през 2017 
г.: 77 000 лв. собствени 
средства и още 50 000 лв. 
от проект „Красива Бъл-
гария“ за ремонт на по-
крива на болницата, бо-
ядисване на фасадите и 
обновяване на паркин-
га. Практически поема-
ме част от издръжката на 
МБАЛ-Мездра - 80 000 
лева до месец ноември. 
Със скромния бюджет, с 
който разполагаме,  под-
помагаме и разчитаме на 
нашата болница.

Съдействаме с всичко 
необходимо за реализи-
ране на проект за обновя-
ване на спешния център. 
Ремонтирахме основно 
улиците, осигуряващи 
достъп до болницата. Ра-
ботим в посока осигуря-
ване на спонсори и въоб-
ще съдействие за всички 
съпътстващи дейности, 
обезпечаващи нормал-
ното функциониране на 
здравните заведения.

Здравните кабинети в 
детските градини функ-
ционират нормално. Оси-
гурихме безплатни пре-
гледи в няколко села от 
Общината. За по-добри 
резултати очакваме про-
мяна във финансирането, 
изискванията и менидж-
мънта на болниците.

Много сериозен про-
блем не само за Общи-
ната, но и за други об-
щини в страната е по-

пулацията на безсто-
панствени кучета. От 
тази година ли е акту-
ален въпросът и как си 
обяснявате действия-
та на природозащит-
ниците?

Ако приемем тезата, че 
природозащитниците са 
будната съвест на обще-
ството, можем да сме им 
благодарни и да ги оце-
ним високо. Под този общ 
знаменател – природоза-
щитници - могат времен-
но да попаднат „случай-
но“ и хора с недотам чис-
ти намерения и помисли. 
Успешно манипулирани 
или манипулиращи об-
щественото мнение, те са 
в състояние да предизви-
кат невероятни скандали 
и създадат фантастични 
истории.

Рязкото увеличаване на 
броя на безстопанстве-
ните кучета на терито-
рията на Общината през 
последните години се 
дължи преди всичко на 
безотговорното поведе-
ние на собствениците на 
животни. Не ги кастри-
рат, радват им се извест-
но време и след това ги 
пращат на улицата за са-
моотглеждане. Анализи-
рахме конкретно ситуа-
цията с безстопанствени-
те кучета и отчетохме, че 
само грижите и усилията, 
които полагат добровол-
ците, стопанисващи при-
юта в с.Долна Кремена, 
са недостатъчни за реша-
ване на проблема. А про-
блем има и то тежък. Над 
30 души са потърсили по-
мощ в Спешния център 
след ухапвания от куче, 
десетки са изплашените 
и шокирани от агресив-
но поведение на тези „до-
машни любимци“. Това, 
че плащаме наема и кон-
сумативите ел.енергия 
и вода, купуваме храна, 
доставяме поръчани ко-
личества мрежа, е наша-
та малка тайна с хората 
от „Анимал хелп“, гри-
жещи се за кучетата в с. 
Долна Кремена. Може би 
за тях тези средства ня-
мат съществено значение 
и затова не ги коментират, 

но в края на годината аз, 
като кмет, съм длъжен да 
ги обявя.

За 2017 г. бяхме пред-
видили възлагане на про-
ектиране на приют в с. 
Кален. Ситуацията оба-
че се разви критично и с 
цел предотвратяване на 
нежелани инциденти  с 
хора и кучета, предприе-
хме спешни действия за 
предварително изолира-
не на животни във вре-
менния приемник в с. Ка-
лен. С тези действия ус-
покоихме до известна 
степен нетърпимата об-
становка в града, а и оси-
гурихме храна, подслон и 
грижи за четиридесетина 
кучета.

Проектиране, изграж-
дане на приют, но пре-
ди всичко кастриране на 
всички безстопанствени 
кучета, са приоритет за 
нас.

Челен опит от други е 
трудно да вземем, защото 
практиките за избиване, 
отравяне на кучета или 
транспортиране до други 
общини са неприемливи 
за нас. Трайно и глобално 
решаване на проблема, 
без приемане и ефектив-
но прилагане на нацио-
нална програма за огра-
ничаване популацията на 
безстопанствените куче-
та, е невъзможно.

Какво наложи ради-
калните мерки по от-
ношение провеждането 
на Атракционно-увесе-
лителния панаир по по-
вод Деня на Мездра - 6-и 
май?

Площадът в центъра 
на Мездра е презастро-
ен и транспортно не до-
бре обезпечен. Струпва-
нето на атракционите в 
началото на месец май на 
тази малка площ, буквал-
но парализира достъпа 
до гарата, хотела, поли-
цията, затруднява такси-
метровите услуги и пре-
връща дните ни от праз-
ник в безкраен проблем.

Зоната на общинския 
пазар, макар също недос-
татъчна като площ, пред-
лага много по-добри ус-

ловия и възможности, 
включително и с налич-
ните санитарни помеще-
ния. Положителна прак-
тика в други градове е 
подобни атракциони да 
се организират в парко-
ве или стадиони, за да не 
пречат на живеещите в 
даден район, а за Мездра 
на този етап зоната на па-
зара е възможно най-без-
конфликтният вариант.

Тромавата и тежка 
бюрокрация също е един 
от сериозните пробле-
ми на държавата ни. 
Как Вие и Вашият екип 
работихте тези две го-
дини за облекчаване на 
услугите за бизнеса и 
гражданите?

Подкрепяме и съдейст-
ваме като администра-
ция всяко едно законово 
допустимо инвестицион-
но намерение. Всеки, 
който проявява някаква 
стопанска инициатива, е 
добре дошъл в Община-
та. Съзнаваме, че конку-
ренцията във всички биз-
неси е от полза за наши-
те съграждани. Създават 
се условия за миними-
зиране на цени на стоки 
и услуги, и за по-висока 
оценка на труда, и оттам 
по-високи заплати на ра-
ботещите. Бързото про-

цедиране по заявления, 
обработка на данни, пре-
доставяне на информа-
ция, съдействие за нови 
ПУП-ве, са ежедневие за 

нас. Количествените из-
мерители явно показват 
постигнатите резулта-
ти. През 2017г. са проце-
дирани 18 подробни ус-
тройствени планове, об-
работени са 381 бр. заяв-
ления за търговска и сто-
панска дейност, а планът 
за постъпления от отда-
ване на селскостопански 
земи под наем бе изпъл-
нен в края на месец сеп-
тември.

В информационния 
център нашите съграж-
дани, освен внимание 
и вежливо отношение, 
получават необходима-
та информация и съдей-
ствие. Създадената въз-
можност там да се пла-
щат и местните данъци и 
такси облекчи процеса и 
е важна стъпка в повиша-
ване на събираемостта.

Усмивката, благата 
дума, желанието за съ-
действие и професио-
нализмът са основни-
те средства в арсенала 
на служителите от на-
шия фронт офис. Това не 
е само моя мечта и обе-
щание, а и основно изис-
кване на нашите съграж-
дани. Няма да позволя да 
има изключения от това и 
ще продължа да бъда без-
компромисен в кадрово-
то обезпечение на тази 
дейност.

За тези две години 
стабилизирахте фи-
нансовото сътояние на 
Общината и разпла-
тихте натрупани за-
дължения. Възродихте 
футбола, успешно бяха 
санирани сгради за над 
11 млн.лв. Какви са цели-
те, които ще преследва-
те в следващите две го-
дини от мандата си?

Заварих в края на 2015 
г. Община Мездра в „зо-
ната на здрача“. След  две 
години упорита рабо-
та вече сме на свет-
ло. Можем и да помечта-
ем. Предпочитам да бъ-
дем реалисти и да изпъл-
ним всичко възможно от 
обявената Управленска 
програма. Всичко онова, 
което можем да напра-
вим със собствени сили и 
средства, ще бъде напра-
вено с ентусиазъм и упо-
ритост. За средствата от 
инфраструктурните про-
екти, които очакваме по 

оперативните програми, 
ще бъда пестелив в изказ-
ванията, имайки пред-
вид забавянето на ПРСР 
с една година. Те са, оба-
че, най-важният механи-
зъм и на тях разчитаме за 
обновяване на водопро-
води, улици, площади, 
сгради.

Всеки отчет немину-
емо е свързан с поема-
нето на нови обещания. 
Какво ще обещаете на 
хората в Общината?

Въпросите от Вашето 
интервю засегнаха малка 
част от дейността на Об-
щината през последните 
две години. Подробен от-
чет за извършеното във 
всички сфери на дейност 
ще бъде подготвен в края 
на годината и представен 
пред всички съграждани.

Предварително ис-
кам да благодаря за ста-
ранието, постигнати-
те успехи и резултати на 
всички служители в об-
щинска администрация, 
ОП „Чистота“, колекти-
вите на детските гради-
ни и училища, на Соци-
алния комплекс и Соци-
алния център, на социал-
ните и здравни специа-
листи, на читалищните 
и културните дейци, на 
спортистите и треньори-

те, на самодейците и та-
лантливите деца от Об-
щината!

Благодарност и поклон 
на тези, които имат афи-
нитет към обществения 
живот и участват в раз-
лични инициативи и про-
яви!

Всички, които ме по-
знават добре, знаят, 
че трудно обещавам 
нещо, защото направя ли 
го, със сигурност трябва 
да го изпълня. За това за-
явявам следното:

Уважаеми съграж-
дани,

Мили хора,
Обещавам да бъда 

принципен в отно-
шенията към все-
ки един от вас, да ви 
служа честно и от-
говорно и да отсто-
явам с всички сили и 
средства обществе-
ния интерес!

ИНТЕРВЮ
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Ясни са номинациите за Топ 10-те 
спортисти на Общината за 2017г.

Спортист на годината

АЛБЕНА МИЛАНОВА
За връчване наградите 

на 10-те най-добри спорти-
сти на Общината за 2017г. 
са номинирани 25 състе-
затели от 8 клуба. В указа-
ния срок клубовете подадо-
ха и 4 треньорски, и 8 отбор-
ни номинации. С най-мно-
го предложения са СК “Ат-
лет“ /Мездра/- 9 индивиду-
ални и една треньорска но-
минация. За топ 10-те най-
добри спортисти на Ме-
здра ще се състезават: Ми-
тко Ценов, Милица Мирче-
ва, Йоло Николов, Рая Ла-
лова, Дева-Мария Драгие-
ва, Иван Драгановски, Сил-
вия Йолова, Иво Балабанов 
и Спасимир Делибашев.

За треньор на годината 
Управителният съвет на СК 
“Атлет“ предлага Йоло Ни-
колов.

Хандбален клуб „Локо-
мотив“ определи 5 индиви-
дуални и една треньорска 
номинации. Претенденти 
на клуба са състезателите 
Божидар Симеонов, Вален-
тин Гачев, Йордан Тонов, 
Йохан Марков, Милен Ва-
лентинов и треньорът Евге-
ни Йоловски.

Спортен клуб по сну-
кър Мездра 2013 е с 3 ин-
дивидуални предложения 
без треньорска номинация. 
Претендентите са Радослав 
Дочовски, Александър Ге-
оргиев и Красимир Марков.

Без треньорски номина-
ции, а само с индивидуал-
ни предложеня, са футбол-
ните клубове ФК “Скала 
2015“ /Оселна/ и „Околчи-
ца“ /Моравица/. Номини-
рани от управителните съ-
вети на клубовете са Иван 

Крумов, Димитър Георги-
ев, Емануил Иванов и Вла-
димир Стоянов от „Ска-
ла 2015“ /Оселна/, както и 
Цветан Николов и Росен 
Ценов от „Околчица“ /Мо-
равица/.

Клубът по източни бой-
ни изкуства „Лотос-М“ 
също няма треньорска но-
минация, но предлага Дея-
на Минева за топ 10-те най-
добри спортисти и отборна 
номинация- отбор „Ката“.

Железничарски клуб по 
художествена гимнастика 
„Анелия“ /Мездра/ участ-
ва с 2 отборни / дует –де-
войки старша възраст, ан-
самбъл девойки младша 
възраст/ и една треньорска 
номинация на Лилия Нико-
лова.

Шах клуб „Локомотив“ 
кандидатства с една ин-

дивидуална номинация на 
м.с. Александър Парушев 
и треньорската номинация 
на м.с. Тошко Кирков.

На официалната церемо-

ния ще бъде връчена и на-
града за спелеолог на 2017г.

Церемонията по награж-
даването на 10-те най-до-
бри спортисти, спортист 

№1, треньор и отбор на 
2017г. ще се състои на 19-
ти  декември 2017г. /втор-
ник/ от 18:00 ч. в ресторант 
„Родина”.

4 златни медала за ЖКХГ „Анелия“

4-те формации на 
ЖКХГ“Анелия“ /Мездра/ 
завоюваха 4 златни медала 
от IV Държавното първен-
ство по масов спорт /Гимна-
стриада/, което се проведе в 
столичната зала „София“ . 
Над 1500 гимнастички на 
възраст от 2г. до 82г. участ-
ваха в дисциплината масов 
спорт, която  набира огро-
мна популярност в послед-
ните години.

Първият златен медал в 
Диапазон „Златна вълна“ 
, формацията до 7 г. спече-
лиха 15-те деца от отбор 
„Слънчице“ на ДГ “Слън-
чице“. Те изпълниха ком-
позиция без уред „Цветове-
те на надеждата“.  

12-те деца от отбор „Звез-

дичка“ на ДГ „Мир“ пред-
ставиха  композиция с уред 
„Тарантела“ и  безапела-
ционно завоюваха златни-
те медали.

Третото шампионско от-
личие грабнаха 18-те със-
тезателки от отбор „Весе-
ли деца“. Те изиграха ком-
позиция с уред „Моята Ма-
рина“.

Най-атрактивни и артис-
тични бяха шампионките 
от Клуб „Анелия“ в  най-
голямата възрастова група 
– над 30г. 20-те състезател-
ки от отбор „Клуб на готи-
ните баби“ /КГБ/ изпълни-
ха незабравимата компози-
ция „Бабини страсти“, коя-
то предизвика фурор и бу-
рни аплодисменти от мно-

гохилядната публика.
За отличното представя-

не на мездренските отбо-
ри допринесе и подкрепата 
на силната агитка, включ-
ваща кмета на Общината и 
съпругата му, г-жа Жане-
та Маринова- ст. експерт „ 
Спорт, младежки дейнос-
ти и работа с деца“, бивши 
състезателки на клуба по 
художествена гимнастика 
и наши съграждани, живе-
ещи в столицата.

Силното присъствие на 
мездренската школа на гим-
настриадата е отлична за-
явка за призово класиране 
през 2019г. и участие в Све-
товния шампионат по ма-
сов спорт, чиито домакин 
ще бъде България.

Втора победа за децата 
на ОФК „Локомотив-Мездра“

Децата на ОФК “Ло-
комотив-Мездра“, роде-
ни 2007/2008г.  постигнаха 
убедителна победа с 4:0 над 
тима на „Ботевъ“ /Брусен/ в 
среща от първенството по 
Футбол 7 в Зона „Враца“. 
Срещата се игра на град-
ския стадион „Локомотив“ 
в железничарския град. 
Точни за възпитаниците на 
треньора Цветомир Събков 

бяха Виктор Йолов-3 гола и 
Пламен Миловски – 1 гол.

В последния кръг на пър-
венството Футбол 7 взеха 
участие 16 от 30-те играчи 
на детския отбор ОФК „Ло-
комотив-Мездра“ : Виктор 
Йолов /к/, Никълас Нико-
лов, Мирослав Георгиев, 
Калин Атанасов, Радостин 
Пенчев, Иван Цолов, Мар-
тин Тодоров, Владимир 

Йолов, Томас Мехмед, Зла-
томир Георгиев, Кристи-
ян Вишински, Никола Ма-
ринов, Пламен Миловски, 
Цветомир Иванов, Стили-
ян Илиев, Емил Данаилов.

След спечелените 3 точ-
ки, децата на ОФК се на-
реждат на IV-V място във 
временното класиране след 
есенния полусезон на пър-
венството 2017/2018г. 

Братислав Кръстев за трети път 
шампион на „Мездра оупън 2017“

Братислав Кръстев – 
Брандо за трети път се от-
личи като най-добрия сну-
кър играч на турнира „Ме-
здра Оупън 2017“, провел 
се през почивните дни в 
Мездра. В надпреварата се 
включиха 18 състезатели 
от клубовете „Академията“ 
/София/, „Мастърс“ /Кюс-
тендил/ и „Мездра 2013“ /
Мездра/.

До драматичния финал 
се стигна след победи на 
Кръстев над Ангел Михов, 
Юлиян Петров и Тихомир 
Йорданов, а 16- годишни-
ят му съперник във финала 
Даниел Младенов успя да 
надвие Радослав Дочовски, 
Александър Георгиев и Ге-
орги Георгиев.

В  напрегнатия финал, 
играл се във формат 3 от 5 
фрейма, Кръстев поведе с 
2:0 фрейма, но добрата поз-

иционна игра на Младенов 
успя да прекърши устрема 
на Брендо. Младенов из-
равни резултата, но преси-
лен изстрел по черната топ-
ка реши изхода от срещата. 
Брендо направи брейк от 
51 точки и заслужено побе-
ди младата надежда на кюс-
тендилския снукър.

„Получи се интересен дву-
бой, изпълнен с много емо-
ции и обрати. Мездра вина-

ги е била интересна локация 
за игра и срещите винаги 
са били завладяващи“, спо-
дели след награждаването 
Кръстев.

 Наградният  фонд бе оси-
гурен от Община Мездра и 
СК „Мездра 2013“. За най-
добро представяне на турни-
ра бе отличен Тихомир Йор-
данов, за най-атрактивен иг-
рач бе определен 13-годиш-
ният Александър Георгиев.
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В следващите дни 
рожденици са:

Иван Иванчев, 
директор на ОУ 
„Христо Ботев“ - 14 
декември

и н ж . С т е ф ч о 

С и м е о н о в , 
общественик – 16 
декември 

Георги Давидков, 
кмет на Общината 
(1986-1990г.) - 21 
декември 

• 13 декември 2003 г.  - 
В големия физкултурен 
салон на ОУ „Христо Бо-
тев“ се провежда Първи-
ят международен детски 
турнир по художестве-
на гимнастика „Коледни 
звездички“ 

• 15 декември 1998 – с 
протокол номер 49 на Об-
щинския съвет се обявя-
ват за почетни гражда-
ни на Мездра д-р Геор-
ги Каменов, педагогът 
Киро Киров, Любен Ге-
нов, Мария Велчева, Ме-
тоди Йорданов, Павел 
Занев, Панталей Томов и 
д-р Христо Цеков. 

• 1934г. - Излиза брой 
1 ( и единствен) на вест-
ник „Ученическа ис-
кра“, списван от ученици 
от прогимназията в Ме-
здра- тираж 500  броя. 

• 18 декември 1948г. -  
В село Типченица е ос-
новано Трудово коопе-
ративно земеделско сто-
панство ( ТКЗС)

• 19 декември 1987г. -  
В Мездра тържествено е 
отбелязан 80-годишният 
юбилей на кооперативно-
то движение в Искърския 
край. Неговото начало е 
поставено на 22 февруа-

ри 1907г. , когато 69 ен-
тусиасти от село Типче-
ница основават първата 
в района кредитна коопе-
рация „Пчела“. 

• 20 декември 1923г. 
- За председател на три-
членната комисия  на Об-
щина Мездра е избран 
Иван Мишев, който в пе-
риода 12 януари-4юни 
1899г.   е  първият кмет на 
Общината. 

• 1985г. -  В Дома на же-
лезничаря е отбелязана 
20 годишнината от създа-
ването на ПЗ „Леденика“. 
На 22 декември 1964г. 
е осъществена първа-
та варка, а от 5 февруа-
ри 1965 първата партида 
светло пиво поема към 
потребителите. Заводът 
официално е открит на 6 
септември 1965г. с пръв 
директор Горан Трифо-
нов. 

• 22 декември 1978г. 
- Издаден е Указ 2294 
на Държавния съвет на 
НРБ, с който в страната 
са извършени админи-
стративно-териториал-
ни промени. С него е ут-
върден сегашният състав 
от 28 селища на Община 
Мездра. 

Интересно

Исторически дати:

Tопъл обяд в ПГ по МСС

Започна предоставянето 
на топъл обяд на 60 възпи-
таници на Професионал-
ната гимназия по механи-
зация на селското стопан-
ство в гр. Мездра. Днес за 
първи път учениците по-
лучиха прясно сготвена и 
питателна храна. Иници-
ативата ще се реализира в 
рамките на 60 дни благо-
дарение на Община Ме-
здра и Българския червен 
кръст. Предоставянето на 
топъл обяд на учениците 
e в партньорство с учебно-
то заведение и Общинския 
център за социални услуги 
и дейности.

Директорът изказа бла-
годарност към Община 
Мездра и Областния съ-
вет на Българския червен 
кръст, които съдействаха 
проектът да се реализира 
в професионалната гим-
назия.

„Благодаря на инж. Съб-
ков, общинска админи-
страция, партньорите от 

БЧК и Общинския център 
за социални услуги и дей-
ности, които лично се ан-
гажираха, за да могат на-
шите деца да получават то-
пъл обяд“, допълни Евели-
на Ценьова.

Директорът на Общин-
ския център за социални 
услуги и дейности Ната-
лия Горанова уточни , че 
целта на проекта е да се 
помогне на децата в нуж-
да.

„Община Мездра е при-
чината инициативата да се 
реализира в ПГ по МСС и 
възпитаниците на учи-
лището да получат топла 
храна и подкрепа, което да 
ги улесни в дългия учебен 
ден, който продължава от 
8:00ч. до 15:00ч. Смятам, 
че подкрепата е навремен-
на и жизнено важна въз-
можност “, допълни Ната-
лия Горанова, директор на 
Общинския център за со-
циални услуги и дейнос-
ти.

Социалният патронаж навърши 30 години
30-тата годишнина от съз-

даването на Домашния со-
циален патронаж към Об-
щинския център за социал-
ни услуги и дейности в Ме-
здра отпразнуваха десетки 
бивши и настоящи служите-
ли на институцията. Търже-
ството се проведе в  наскоро 
реновирания салон на Об-
щинския център за социал-
ни услуги и дейности /ОЦ-
СУД/, който е разположен в 
сградата на бившия АПК.

Сред гостите,  дошли да 
уважат труда на служители-
те в Домашен социален пат-
ронаж – Мездра, бе и кме-
тът на Общината инж. Ге-
нади Събков. Той поздрави 
директора на центъра Ната-
лия Горанова, като подчерта 
важността на това да се тру-
диш в социалната сфера.

„Сигурен съм, че сте из-
брали Деня на християн-
ското семейство неслучай-
но. Смятам, че имате огро-
мни сърца, а вашето семей-
ство е още по-голямо. Вие 
не пестите сили и енергия 
да се грижите за хората, из-
паднали в нужда. За това 
ви благодаря за усилията, 
които полагате. Онова, кое-
то носите в душите и сър-
цата си, съм убеден, че ще 
реализирате и на практика, 
защото сте обречени да се 

грижите за хората и го пра-
вите по отличен начин“, за-
яви инж. Събков.

На празненството при-
съства основателят на До-
машния социален патро-
наж в Мездра Веска Йото-
ва, която преди 30 години 
започва трудното начина-
ние да предлага социални 
услуги на потребителите 
през далечната 1987 г.

„Поставихме начало-
то на патронажа на 1 юни 
1987 г. по инициатива на 
Общината. Беше ни много 
трудно, защото започнах-
ме от нулата и имаше ни-
щожна информация за по-

добни структури в страна-
та. С голямо удовлетворе-
ние посрещам 30-ата го-
дишнина на патронажа, 
тъй като и аз вече съм полз-
вател на услугата. Пожела-
вам на настоящия екип да 
бъдат все така амбициозни 
и да гледат само напред“, 
каза Йотова.

Директорът на ОЦСУД 
Наталия Горанова уточни, 
че специално са избрали 
тържеството по повод 30-я 
рожден ден на Домашния 
социален патронаж в Ме-
здра да се състои в Деня на 
християнското семейство, 
защото всички те са едно 

голямо семейство, като 
грижата за хората е мисия 
на всеки служител.

„Най-важното за нас е 
да помагаме и да се гри-
жим за болните и възраст-
ните хора, защото всички 
ние сме хора с добри сър-
ца“, допълни Наталия Го-
ранова.  

Всички бивши и насто-
ящи служители на социал-
ния патронаж получиха те-
ниски с логото на годиш-
нината на институцията, а 
на  потребителите на услу-
гата в самия ден на годиш-
нината са подарени чаши 
със същото лого.

Много песни, танци, фо-
куси и усмивки изпълниха 
площад „България“ в Ме-
здра по време на традицион-
ното тържество, с което бе 
поставено началото на Ко-
ледните празници в Общи-
ната.

Точно в  17:00 часа пло-
щадът оживя със спектакъ-
ла „Коледно сияние”, пред-
ставен от майстора на заба-
влението Борислав Бори-
сов - Боби шоу. По атракти-
вен начин любимецът на по-
коления българи представи 

празнична програма с тра-
диционни коледни песни, 
танци и фокуси, които пре-
дизвикаха бурни аплодис-
менти сред присъстващите.  

За доброто настроение на 
гостите се погрижиха и та-
лантите на Центъра за под-
крепа за личностно разви-
тие. Групата за художестве-
но слово „Приказен свят“ с 
ръководител Соня Цекова 
представи тематичен реци-
тал. Вокална група „Детски 
свят“ с ръководител Анета 
Петкова изпълни песните: 

„Бяла Коледа“ и „Коледна 
приказка“. Белослава Сто-
именова представи песен-
та „Коледна елха“ заедно с 
мажоретен  състав “Sunny 
Girls”. 

Докато всички пяха и 
танцуваха с участниците в 
спектакъла „Коледно сия-
ние“, на празничната сцена 
се качи най-очакваният гост 
- Дядо Коледа, а след него и 
кметът на Общината. Инж. 
Събков поздрави жителите 
и гостите на Мездра с пред-
стоящите празници и поже-

ла белобрадият старец да им 
донесе здраве, щастие, бла-
годенствие и много подаръ-
ци. Заедно с многобройните 
деца и родители кметът от-
брои от 10 до 1 и даде старт 
на Коледните и Новогодиш-
ните празници в Общината.

Елхата пред хотел „Роди-
на“ заблестя, небето над гра-
да бе озарено от пъстроцвет-
ни фойерверки. След пиро-
техническата магия Дядо 
Коледа раздаде куп лаком-
ства на събралите се малчу-
гани.

Запалиха коледните светлини 
на елхата в Мездра


