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Oдобриха проекта
за Общ устройствен план
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Директорът Иван Иванчев и учителският
колектив
На ОУ “Христо Ботев“-Мездра
поздравяват своите ученици и техните
родители
с настъпващите прекрасни празници.
Нека магията им споходи всеки дом
И донесе на семействата ви
здраве и благодат!
Весела Коледа!
Да ни е Честита Новата година!

Общински съвет-Мездра одобри проекта за
Общ устройствен план
на Общината. Това стана
по време на извънредно
заседание, проведено на
14.12.2017г.
В представения от кмета на Общината доклад бе
отразено, че с влизането в
сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се поставят нови
съществени изисквания
към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните намерения на физически и юридически лица
при липса на действащ
Общ устройствен план на
Oбщината /ОУПО/.
Инж. Събков отбеляза,
че предварителният проект за ОУПО е съгласу-

ван със заинтересованите централни и териториални администрации,
специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.
Проведени са консултации с над 20 обществени организации и институции, сред които: „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца, Регионална инспекция по
околната среда и водите – Враца, Регионална здравна инспекцияВраца,Областна
служба
“Земеделие“-Враца,
„БТК“ ЕАД, Регионален
исторически музей – Враца „Овергаз Запад“ АД,
Регионална дирекция по
горите - Берковица, Областно пътно управление
– Враца, „Напоителни
системи“ ЕАД, ДП „ Национална компания же-
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лезопътна инфраструктура“, „Булгартрансгаз“
ЕАД, Електроенергиен
Системен Оператор ЕАД,
Държавно горско стопанство, Басейнова дирекция
за управление на водите
– Дунавски район, Агенция „Пътна инфраструктура“, Национален археологически институт с музей и Национален институт за недвижимо културно наследство.
Отразени са постъпилите препоръки и предложения на Експертния съвет по устройство на територията към Общината. В окончателния проект са взети под внимание и препоръки от кметове на населените места
на територията на Община Мездра. Окончателният проект на Общия устройствен план /ОУП/ е

съгласуван и от директора на РИОСВ – Враца.
ОУП се изработва за
територията на Община Мездра с обхват землищата на всички 27 села
и град Мездра. Той създава условия за оптимална пространствена и
функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни
и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия, устойчиво възпроизводство на обществото и
пространствено “вписване” в групата съседни общини в границите на област Враца.
Продължава на стр. 2

Ръководството на ПК “Труд‘' - Мездра
Честити празниците
на колектива на кооперацията
и на хилядите си клиенти
с пожелания за още по-добро сътрудничество и успехи!
На всички - Весели празници!
Честита Коледа и весела Нова година!
Областен съвет - Враца и Общински съветМездра
на Национално движение “Русофили‘'
по случай Рождество Христово
и настъпващата Нова година
пожелават на всички православни българи
дълъг живот, крепко здраве и много добрини.
Уверени сме, че непреходната
признателност
към нашите освободители
няма да угасне в сърцата ни!
Редакцията на вестник “Мездра XXI век‘' пожелава на своите читатели, сътрудници и на
жителите на Общината
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

http://facebook.com/mezdra

Ракурси
Летопис `2017

–
На 6 януари Българската православна Църква отбеляза големия празник Богоявление. В Мездра той започна с
Божествена света литургия и водосвет, отслужени от енорийския свещеник отец Данаил Цинцарски. След това стотиците миряни се отправиха към стария мост над река Искър, за
да присъстват на спасяването на Божия кръст. Кръстът беше
спасен от 30-годишния Косто Кръстев.
–
На 10 януари в голямата заседателна зала  беше
разгледан публично бюджетът на Общината за 2017 година.
Представянето на бюджета за годината направи кметът инж.
Генади Събков, който подчерта, че това е бюджет на стабилността.
–
На 20 януари  в акушеро-гинекологичното отделение
на мездренската болница празнуваха Бабинден. Завеждащият отделението д-р Вл. Цеков поздрави персонала на отделението и съобщи новината, че от началото на годината тук са
проплакали 11 новородени.
–
„Смях в снега“- под това мото на 3-и февруари в
местността над общинската болница бе организиран чудесен
зимен празник за децата и гражданите на Мездра. Над 250-те
участници се включиха в щафетни игри, оформяне на снежни
фигури, теглене на въже и др.
–
На своето първо работно заседание Общинският
съвет прие бюджета на Общината за 2017 година, чийто проект бе представен от кмета инж. Г. Събков. След двучасови дебати бюджетът бе приет с 15 гласа ЗА, 2 - Против и 4 - Въздържал се.
–
На 10-и февруари почина журналистът Владимир
Джаферски. Той беше кореспондент на окръжния вестник
„Отечествен зов“ и на столичния „Транспортен глас“, редактор на вестник “Металург“ - Елисейна, участваше активно в
списването и на общинския вестник „Мездра 21 век“. Има издадени няколко белетристични книги.
–
По традиция на 14 февруари ( Трифон Зарезан) в селата Типченица и Лик бяха зарязани лозята. Кметът инж. Генади Събков се включи в ритуала в село Типченица, а местният
женски народен хор се погрижи за доброто настроение на лозарите.
–
Пресконференция се проведе на 16 февруари в голямата заседателна зала на Общината по проектите „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради“- на Пожарната служба и на РУ на МВР. Общата стойност
на финансирането на двата обекта надхвърля 240 хиляди
лева. Община Мездра е бенефициент по тези проекти.
–
На 17 февруари учениците от мездренските училища почетоха паметта на загиналия преди 144 години Апостол на свободата Васил Левски. Шествието, което премина
по бул. „Ал. Стамболийски“, поведоха възпитаниците на ОУ
„Св.Св. Кирил и Методий“, които изнесоха тематична програма пред паметника на Левски.
–
На 1 март над 250 деца от учебните заведения в Общината се включиха в първия по рода си първомартенски
празник „Мездра - бяла, румена, засмяна“. Под ръководството на своите учители децата украсиха десетки кестени със
собственоръчно изработени мартеници, разноцветни ленти,
гирлянди и фигурите на Пижо и Пенда.
–
На 3 март достойно празнувахме 139-годишнината  
от Освобождението на България от Турско робство. На централния градски площад се събраха стотици жители на града
и Общината да отбележат величието на тази дата. „Днес отново и отново се прекланяме пред героизма на руските воини
и българските опълченци – подчерта в словото си кметът инж.
Г. Събков и продължи: Днес преоткриваме Свободата и нека
предадем на бъдещите поколения да се гордеят, че са потомци на велик народ. Да пазят в сърцата си непреходната признателност към нашите братя- освободители“.
–
В началото на март министър-председателят на
служебния кабинет проф. Огнян Герджиков и представители на дипломатически мисии в България посетиха Черепишкия манастир „Св. Успение Богородично“. Кметът инж. Генади
Събков запозна гостите с проблемите на Общината, както и с
потенциала и туристическите възможности на Мездра и региона. Той подари на министър-председателя книгата „Картък
исторически очерк на Община Мездра“ и реплика на намерената на „Калето“ златна монета на император Александър Север.
–
По случай 8-ми март кметът на Общината поздрави
и подари цветя на служителките в общинска администрация,
работничките в центровете за настаняване от семеен тип, дамите в социалните служби, в млечна кухня, както и домуващите в Дома за стари хора по повод Международния ден на жената.
–
Десетки миряни и духовници от района на Искърското дефиле се стекоха на площада в Зверино, за да посрещнат
новоизбрания Врачански Митрополит Григорий. Негово Високопреосвещенство бе приветстван с „Добре дошъл!“ от старши епархийския съветник Младен Славков, който му връчи
архиерейския жезъл и ковчеже с пръст от земята на Врачанска епархия.
–
На 18 март в село Горна Кремена бе отбелязана 120ата годишнина от създаването на местното народно читалище „Просвета -1897“. Честването на юбилея премина под наслов „Да съхраним българските традиции за идните поколения“. Сред гостите бяха общински съветници, кандидат-депутати, кметове на селата от района, кметовете на Мездра и Враца инж. Генади Събков и Калин Каменов , председателят на
Общинския съвет в Мездра Яна Нинова.
–
С Решение №1 от март 2017 година Министерство
на труда и социалната политика /МТСП/ одобри кандидатурата на Общината по проекта „Красива България“, по който
през лятото се извърши текущ ремонт и изпълниха строително монтажни работи на покрива, паркинга и фасадата на Общинската болница. Общата стойност на проекта е 130 хиляди лева, като 40% ( 52 хиляди лева) са от МТСП, а 60% ( 78 хиляди лева) – от общинския бюджет.
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Висока оценка за работата на
общинската структура на БЧК
Висока оценка за работата на общинската организация на БЧК- Мездра дадоха
представители на националното ръководство на Българския червен кръст. Това стана на работна среща с кмета на Общината инж. Генади Събков. На нея присъстваха д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор
на БЧК, Димитър Зафиров –
началник отдел „Доброволческа служба“, д-р Ирена Виденова- председател на ОС
на БЧК-Враца, Гергана Михалчева – директор на ОС на
БЧК-Враца и представителите на общинското ръководство на структурата Наталия
Горанова и Елена Нанова. Визитата бе част от протичащата към момента оценка на областните структури от ръководството на БЧК.
Д-р Джамбазова бе впечатлена от перфектната работа на общинската структура
и сплотеността на колектива, който е приел творенето
на добро за уязвимите групи
в Общината за своя лична мисия. Всеотдайността и многобройните реализирани каузи от клуб „БМЧК и прия-

тели на Искърското дефиле“
при СУ „Св.Климент Охридски“ с. Зверино с ръководител
Петя Илиева заслужиха признанието на ръководството
на Българския червен кръст.
Младежите
представиха
кратък филм, показващ дейността им от сформирането
на клуба през 2005г. Видеото
предизвика бурни аплодисменти, а д-р Джамбазова пожела да го представи пред колегите си в Националния съвет като еталон за истинската

работа на доброволците, която се осъществява от сърце.
Кметът на Общината инж.
Генади Събков изказа благодарност на представителите на Националния съвет и
ОС на БЧК-Враца за ползотворната работа в обществена
полза.
Председателят на общинската структура на червенокръстката организация Наталия Горанова отчете, че в
Община Мездра се е появил
прецедент в доброволчество-

то, а именно малчугани от IVти и V-ти клас са сформирали
клуб „Приятели на БМЧК“.
На срещата бе поставен и
въпросът за възможността да
се разшири обхватът на Проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, в
който да се включи и Община Мездра. Услугите се осъществяват в рамките на Българо- швейцарската програма
за намаляване на икономическите и социалните различия
в разширения ЕС.

Одобриха проекта за
Общ устройствен план
Продължение от стр.1
ОУП на Община Мездра
очертава насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните социално-икономически, инфраструктурни предвиждания и на политиките за опазване на околната среда в перспективен период до 2025 –
2030 година и предлага функционално зониране на територията.
Планът определя допустимите и забранените дейности в определените функционални зони; регламентира изисквания за използване, опазване и застрояване
на различните видове територии (функционални зони)
чрез съответни устройствени
режими;определя мястото на
Община Мездра и на общинския център в териториалнопространствените структури от различен йерархичен
ред. ОУП също така предлага
подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и техническата инфраструктура и връзките им
със съответните в съседните
общини и с инфраструктурните мрежи, съоръжения и
обекти с национално значение; развитие на системите за
отдих и туризъм, свързани с
природните и антропогенните характеристики на Общината и паметниците на културно-историческото наслед-

ство. Чрез плана се обособяват територии публична държавна и публична общинска
собственост; определят се териториите с разпространение на предвидими природни
бедствия и мерки за устройствена защита, границите на
териториите за природна защита и културно-историческа защита, начините на тяхното ползване и границите на
нарушените територии и териториите за възстановяване.
ОУП ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и строителство в Общината. Предназначен е да служи като управленски инструмент на
местната власт в сферата на
устройствената политика.
Планът формира пет при-

оритетни направления за
функционално-пространствено развитие на Община Мездра, а именно земеделие, урбанизирани територии, туризъм, транспортна и
техническа инфраструктура,
екология и културно – историческо наследство.
По време на сесията кметът изказа благодарност към
екипа, изготвил проекта и
служителите от Общинска
аднинистрация, които са съдействали за окончателното
му оформяне. Инж. Събков
благодари и на нашите съграждани, които взеха отношение като дадоха сигнали и
предложения.
„Имам уверение от кметовете на малките населени
места, че проектът е съгласу-

ван с хората и е търсено становището им. Дано това е
реализирано в пълен обем,
за да можем в следващите 15-20 години да се радваме на устойчив план и той да
бъде нашата визия и ориентир за развитието на Общината като цяло. Смятам, че
ОУП макар да е рестриктивен по своята същност, дава
възможности за развитие на
нашата Община и предлагам
на ОбС да даде положително
становище по него и да го утвърди”, каза кметът.
След проведено гласуване
с 15 гласа „За”, нито един –
„Против” и 2-ма- „Въздържал се” Общински съветМездра одобри проекта за
Общ устройствен план на
Общината.

Иван Иванчев с престижна награда

Директорът на ОУ
„Христо Ботев“ - Мездра Иван Иванчев бе
отличен с приз в категория „Най-добър социален партньор“ – директор за 2017г. Това стана
на церемония, на която
бяха връчени отличията на Синдиката на българските учители. Тя се
проведе на 15.12 2017 г.
в зала „Европа“ на Парк Иванчев връчиха минис- Вълчев и председателят
– хотел “Москва“ в Со- търът на образование- на Съюза на българските
фия. Наградата на г-н то и науката Красимир учители Янка Такева.
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Разкриват две нови
социални услуги
Две нови социални услуги
– нов Център за обществена
подкрепа и нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства ще бъдат разкрити в Мездра. Днес кметът инж. Генади Събков подписа договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройство за реализирането на проект „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“. Общата
стойност на проекта възлиза

на 746 340.72 лв., като средствата представляват 100 %
безвъзмездна финансова помощ.
Одобреното
проектно
предложение на общинска
администрация бе подадено
по електронен път чрез Информационната система за
управление и наблюдение на
средствата от Европейския
съюз /ИСУН 2020/ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за деинституцио-

нализация на грижите за децата“, Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Основната цел на процедурата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща
и ефективна социална инфраструктура, допринасяща
за предоставяне на нов вид
резидентни и съпътстващи
услуги в общността, вклю-

чително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа
за децата.
В рамките на ОПРР 20142020 ще се финансира изграждането, ремонтът, обзавеждането и оборудването,
необходими за създаване на
тези нови услуги.
Предвидените помещения са разположени в Ученическото общежитие на
ул.“Сердика“ № 4, ет. III и IV
ет. Проектът ще бъде реализиран в рамките на 24 месеца. Дейностите по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за
деца“ ще бъдат поддържани
минимум 5 години след датата на приключване на проекта.

Електронни заявки за храни в детски и социални заведения

Заявките за доставка на
мляко и млечни продукти,
месо и месни продукти, картофи и кореноплодни, варива, плодове, зеленчуци и готови за консумация храни в

консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид
в детските и социални заведения на територията на Община Мездра ще се подават
по електронен път. Това заяви

на работна среща Елза Янева, изпълнителен директор
на фирма „Eat Well”, класирана на първо място по 8 от
14-те обособени позиции на
обществена поръчка-откри-

та процедура с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за детски и
социални заведения на територията на Община Мездра“.
Електронните заявки се подават от домакините на детските и социални заведения
от 14.12.2017г. Това става чрез
специална уеб платформа, в
която служители на Община
Мездра имат възможност да
осъществяват контролна дейност.
На срещата присъстваха:
Елена Нанова - директор на
Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“, Диана
Вутова- директор на Комплекса за социални услуги за
деца и лица с увреждания и
директори на детските заведения в Общината.

Квартет „Славей“ ще зарадва мездренчани
в новогодишната нощ
Известният квартет за народни песни „Славей“, прославил красотата на българския фолклор по цял свят,
ще весели жителите на Мездра при посрещането на
Новата 2018 година.
Повече от час присъстващите на централния площад „България“ ще се насладят на изпълнения на
едни от най-добрите народни певици: Светла Караджова, която е и вокален преподавател в СУ „Св.
Климент Охридски“, Лиляна Галевска - с уникалните
трънски песни, най-ниският родопски контраалтов

глас в България - Марияна
Лютова, както и прекрасният граовски глас и докторант по музика Кристина
Карамфилова. Те ще представят проекта „Площадна
музика“, включващ изпълнения на най-добрите фолклорни оркестри на България, авторски аранжименти
на български композитори.
Точно в 23.30ч. площад
„България“ ще бъде озвучен с тематична музика.
В 23.55ч. кметът на Община Мездра инж. Генади
Събков ще произнесе обръщение към присъстващите граждани по случай на-

стъпващата 2018г.
В полунощ ще стартира
първата част от изпълненията на Квартет „Славей“.
В 00.30ч. инж. Събков ще
поздрави жителите на Общината с посрещането на
Новата 2018г., след което

небето над централния площад ще освети пищна заря.
Празничната програма
ще завърши с втората част
от концерта на Квартет
„Славей“
Заповядайте заедно да
посрещнем Новата 2018г!

Поздравление от ОП „Чистота“

Весели празници!

Ръководството на ОП“Чистота“ честити настъпващата 2018г. На своя колектив и на гражданите от Мездра и
Общината. Да е мирна и благодатна!
Весели коледни празници!

Честита Коледа! Весела и спорна да
е Новата 2018 година! По случай разниците управителят на фирма „Тениди“ Иван Иванов най-сърдечно поздравява своите работници, служители
и многобройните си клиенти! На всички желая здраве и щастливо бъдеще.
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Летопис `2017

–
По случай настъпването на пролетта стотици
деца и възрастни се веселиха на местния стадион „Локомотив“. Празникът с наименование „Пролетта е вече тук“
протече с изпълнение на мажоретни състави, скачане с
чували, рачешко ходене, стрелба с футболна топка в обръч и играта „Бързи, смели, сръчни“. Кметът на Общината награди участниците в игрите с грамоти и лакомства.
–
Над 150 възпитаници на детските градини от
Мездра и Зверино се включиха във Великденската работилница, която бе организирана по програма „Деца и
младежи в риск“. Няколко часа те боядисваха великденските яйца, след което подредиха изложба с тях във фоайето на общинската сграда.
–
От 6 до 8 април във Велико Търново се проведе
Международно туристическо изложение. Първото участие, предложено от ръководителя на АК „Калето“ инж.
Димитър Павлов, на нашата Община бе повече от забележително. Щандът предизвика огромен интерес, както
в посетителите, така и в представителите на фирми, занимаващи се с предлагането на дестинации и маршрути за културен туризъм. Нашата експозиция бе отличена с наградата „Дебютант на МТИ“ Велико Търново.
–
По случай 7-и април – Деня на здравния работник, кметът инж. Генади Събков и служители в Общинска администрация поздравиха здравните работници в местната болница. Букети цветя бяха поднесени
на всички лекари, фелдшери, медицински сестри, които
бяха на смяна и на професионалния си празник.
–
От ранна утрин навръх Цветница стотици миряни се събраха в енорийския храм „Св. Георги Победоносец“. Божествена Света литургия отслужи отец Геогри
Няголов. Цветница бе празнувана и в Черепишкия манастир.
–
Над 1600 лева събраха доброволците от БЧК
като дарение за абитуриентите-сираци. Акцията се проведе за втора поредна година навръх Цветница в черквите на Мездра и Зверино.
–
Поделението на Държавно горско стопанство в
Мездра организира по случай Седмицата на гората залесителна акция. Над 100 дръвчета бяха засадени от
служители на стопанството, огнеборци, служители на
ОП „Чистота“ и ученици от клуб  „Млад огнеборец“ към
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“.
–
През  април делегация от албанските общини,
Булкиза и Либрадж посети Мездра. Гостите изразиха желание да продължат сътрудничеството между трите общини. Кметът инж. Генади Събков, председателят на
Общинския съвет Яна Нинова и секретарят на Общината Севдалина Джамбазка запознаха албанците с историята, икономическите и социалните фактори, формиращи облика на съвременна Мездра.
–
От 24 април започнаха профилактични здравни прегледи на деца между 5 и 9-годишна възраст в Общината. Скринингът бе проведен от офталмолози, ортопеди и психолози в рамките на проекта „Достъп до здраве“, финансиран от Международен женски клуб -София.
Бяха прегледани над 750 деца.
–
С концерт в Дома на железничаря бе отбелязана 120-годишнината от построяването на жп линията
София-Роман. Преди концерта бяха открити две изложби,  дело на ученици от ОУ“Христо Ботев“ и на 6-годишния Александър Иванов.
–
120 години от основаването на читалище „Просвета 1897“ празнуваха в село Долна Кремена. Сред гостите бяха кметът инж. Генади Събков, председателят на
Общинския съвет Яна Нинова, общински съветници и
читалищни дейци от района.
–
С традиционен концерт Центърът за подкрепа
за личностно развитие (бившият Детски комплекс) празнува своя 21-и рожден ден. В салона на Дома на железничаря своя певчески, танцов и рецитаторски талант показаха над 50 възпитаници от Центъра.
–
На 6 май по традиция обществеността чества
Деня на Мездра и Деня на Храбростта.След празничното богосложение последва издигане знамената на Мездра, Европейския съюз и националния трибагреник на
пл. „България“. Кметът инж. Генади Събков произнесе
приветствено слово и официално откри 44-те празници
на културата.
–
На 9 май в Мездра празнувахме Деня на победата над фашизма и Деня на Европа. На двойния празник присъстваха двама от шестте живи участници във
Втората световна война-Илия Григоров и Илия Йорданов. В подножието на паметника „Св. Георги Победоносец“ бяха положени две гилзи- едната с пръст от българското военно гробище в Харкан, Унгария, другата – с възвание от ветераните към идните поколения. Празникът
завърши с двучасов концерт в Дома на железничаря.
–
В края на май публично бе обсъден Отчетът за
изпълнението на бюджета за 2016г. Осъществени са редица спешни мерки от общинското ръководство за постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.
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РЕТРОСПЕКЦИЯ

Летопис `2017

–
970   692,71 лева струва реновирането на 5 учебни
заведения по проекта „Енергийно-спестовни мерки в сгради
на образователната инфраструктура в град Мездра“. До лятото на 2018 година ще бъдат обновени : ДГ“Мир“, ДГ“Слънчице“,
ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Иван Вазов“ и ОУ“Христо
Ботев“.
–
Нашият град бе домакин на Международен хандбален турнир „Малки локомотиви“. Хандбалистите на
„Локомотив“-Мездра заслужено завоюваха първото място.
Голмайстор на турнира стана Йохан Марков с 23 точни попадения, а призът за най-добър вратар бе връчен на съотборника му Петър Ганев.
–
На завършилия XVII-ти открит футболен турнир на
малки вратички отборът „Мездра-98“ стана шампион за тази
година. Турнирът се проведе в рамките на традиционните
празници на културата „Мездра-май“.
–
С двучасов концерт-спектакъл млади и талантливи
младежи и девойки от Мездра спечелиха сърцата на гостите
на празниците на културата „Мездра-май 2017“. Фолклор, модерни танци, популярни песни и Зумба изпълниха с настроение салона на Дома на железничаря. Организатор на спектакъла беше създаденото неотдавна сдружение „Новото поколение на талантите“ по инициатива на музикалния педагог
Тони Яшова, хореографа Елеонора Бутакова и хореографа
по народни танци и Зумба Йоанна Аспарухова.
–
В 4 учебни заведения в Общината ще се осъществява държавен план-прием след 7-и клас през учебната 20172018 година. По предварителни разчети общият брой на учениците, които ще започнат своето обучение в 8-и клас е 141.
–
За 24-та поредна година Общината ни участва в
„Празниците на Искърското дефиле“. Домакини бяха жителите на Район Нови Искър, а домакин през следващата година е
община Своге.
–
Дърманци бе първото село в Общината, което се
включи в благотворителната акция „Жълти стотинки“. Парите
от Акцията отиват за обзавеждане на детски болнични стаи,
закупуване на играчки и медицинска апаратура, построяване
на детски площадки и др.
–
Възпитаничката на ОУ“Хр. Ботев“ Силвия Йотова
завоюва златното отличие на финала в скока на дължина при
момичетата V-VII клас на Републиканския турнир „Ученически
спортни игри 2017г.“ , който се проведе в гр. Сливен.
–
Представители на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места посетиха АК
„Калето“. В групата бяха представители от Турция, Сърбия,
Словакия, Русия и Германия. Те останаха очаровани от подредените ателиета, магазини за сувенири, амфитеатралната
сцена, експозиционната зала и находките, открити по време
на археологическите разкопки.
–
Благородници от цяла Европа пристигнаха с царския влак на гара Черепиш по повод 80-я рожден ден на Симеон Сакскобургготски. Те бяха посрещнати от кмета инж. Генади Събков, който подари на рожденика реплика на златния
ауреус на римския император Север Александър. Гостите посетиха манастира „Св. Успение Богородично“, където Врачанският митрополит Григорий отслужи литургия.
–
За 19-та поредна година Общината и Центъра за
подкрепа за личностно развитие организираха плувни курсове за ученици. Обучението започна на 26 юни и продължи в 5
смени до  първи септември. Тези курсове са част от Общинската програма за осмисляне свободното време на децата
през лятната ваканция.
–
Неотразимата Нешка Робева гостува на ЖК по художествена гимнастика „Анелия“. Придружена от секретаря на
Общината Севдалина Джамбазка, тя присъства на тренировка на малките грации, водени от треньорките Лилия Николова, Цв. Цинцарска и Христина Стоянова. Легендата сподели,
че Мездра има изградени традиции и отлична школа по художествена гимнастика.
–
Общината създава условия за прием на ученици и
от други населени места, като отпуска финансов ресурс за ремонт на средношколското общежитие на ПГ по МСС. Това стана ясно след работна среща между кмета инж. Генади Събков
и директорите на училищата в Мездра.
–
За първи път Общината приключва финансовата година без неразплатени разходи. Това съобщи кметът инж. Генади Събков при представянето на Годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет за миналата година на работното заседание на Общинския съвет, което се проведе в края
на юли.
–
Мездра беше сред 19-те общини в България, спечелили финансиране по Националната програма за оптимизация на училищната мрежа на Министерството на образованието и науката.
–
Общинският съвет одобри реализирането на осем
от подадените девет проектни предложения по програма
„Малки местни инициативи“. Крайният срок за изпълнение на
проектите беше 30 октомври 2017 година, като за тях, бяха заделени 29 766,40 лева от общинския бюджет.
–
Нашите момичета Виолета Миловска и Александра Захариева завоюваха първо място на държавното първенство по художествена гимнастика в Ансамбъла по двойкистарша възраст категория „Б“. „Очаквахме да се класираме в
тройката-споделиха победителките.-Бяхме изненадани от голямата конкуренция, но си изиграхме съчетанието отлично“.
–
За четвърта поредна година библиотеката при читалище „Просвета 1925“ Мездра организира през ваканцията
разнообразни занимания за децата и учениците под наслов
„Забавно лято в библиотеката“. Основната цел на тези занимания  е привличане към четене и опознаването на детските
писатели и техните произведения, които се изучават в училище.
–
В края на юли започнаха заниманията от лятната
академия „Патиланци“. Инициативата е предназначена за
деца от социално слаби семейства и се реализира от Общинския център за социални услуги и дейности, съвместно с фонд
„Мисия“.

22 ДЕКЕМВРИ 2017 - 11 ЯНУАРИ 2018

4

Годината през
Стотици фолклорни дейци от Мездра, Своге и Нови Искър извиха кръшни хора на XXIV-те “Празници на Искърското дефиле‘', провели се тази година в Нови Искър.
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Малко след 11.00 часа на 17 юни н.в
Симеон II, заедно с благородници от
цяла Европа, пристигнаха на гара Черепиш. Поводът за царското гостуване бе 80-годишният юбилей на СаксКобургготски.
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Фолклорният събор “Де е българското‘' събра над 400 самодейци от цяла България.

http://mezdra.bg
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РЕТРОСПЕКЦИЯ

фотообектива

Делегация от няколко държави посети Мездра. Една от спирките им в града бе АК “Калето‘', където кметът на Общината и ръководителят на обекта запознаха гостите с историята на комплекса и откритите находки.
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Със засаждане
на
ционалния фолк дръвчета започна второто
издание на налорен фестивал
“Белокамениц
а‘' в Царевец.

Вицепрезидентъ
сия с директор т на Република България Илия
ите на учебните
на Йотова посе
заведения на те
ти
риторията на Об Мездра за първия учебен де
н.
щината, на коят
о бяха обсъдени Тя проведе среща-дискуактуални пробле
ми и идеи.

Над 270 лекоатлети от 23 клуба премериха сили в 15-те Републикански шосейни надбягвания “3 март‘' в Мездра, станали
привлекателни за елитните бегачи на България в последните години.
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Летопис `2017

–
Общинският съвет одобри проектите за откриване
на две нови социални услуги-Център за обществена подкрепа
и нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания. Съгласно процедурата пристигна и съгласувателно писмо от Министерството на труда и социалната политика, в което предложението на Общината за разкриване на двете нови социални
услуги има положителен отговор.
–
От 17 юли започна поредната лятна студентска бригада в Мездра. 14 бъдещи висшисти в продължение на месец
обновяваха пътната маркировка, изкърпваха дупки по асфалтовата настилка и изготвяха бетонови изделия.
–
Над 45 екипажа от България, Гърция и Румъния,
разделени в три категории, стартираха в първото издание на
офроуд-състезанието „ Дивото трофи“, организирано от АСК
„Зверино 4х4 ектрийм“. Съорганизатори са общините Мездра
и Враца, дорекция на природен парк “Врачански Балкан“,
частни спонсори и ентусиасти. Автомобилното трасе преминаваше през местността „Родината“ в Зверино, мина „Плакалница“, както и през гористите местности на Игнатица и Оселна.
–
Поздравителни адреси и парични премии по 500
лева връчи кметът на Общината на лекоатлетите  Йоло Николов и Митко Ценов. Поводът бяха спечелените златни медали от двамата в дисциплините 5000 метра и 1500 метра гладко бягане на международните спортни състезания в град Нови
пазар, Сърбия.
–
Малките танцьори от Детски танцов състав „Мездренче“ с художествен ръководител Йоанна Аспарухова спечелиха първо място  в категорията до 12 години на Международния фолклорен фестивал за български фолклорни песни
и танци „Златен прах“, който се проведе от 20 до 23 юли в село
Челопеч, Софийска област.
–
С тържество пред бюст-паметника на Васил Левски почетохме 180- годишнината от рождението на Апостола. Деца изнесоха рецитал от стихове, прославящи неговия
живот и безсмъртие, а певческите групи „Искрица“ и „Калето“ кратка музикална програма от възрожденски песни.
–
Десетата годишнина от възстановяване дейността
на читалище „Светлина 2007“ честваха в село Крапец. Празника почетоха десетки приятели на просветното дело, сред
които кметът инж. Генади Събков и председателят на Общинския съвет Яна Нинова.
–
През юли по покана на евродепутата Момчил Неков
5-ма младежи от БСП-Враца посетиха Европейския парламент в Брюксел. Това бяха Добромир Александров, Стефан
Цеков, Петър Петров, Ина Иванова и Ангел Стоянов, където
се запознаха със структурата на управление и взимането на
решения от Европарламента.
–
Подменят старите водопроводи по градските улици,
след което започва преасфалтирането им. Това стана известно през лятото, когато Общината се договори с ръководството на „ВиК“ ООД-Враца за тази необходима подмяна. Тя се извършва не само на главните водопроводи, а и на отклоненията към сградите.
–
В края на август кметът инж. Генади Събков проведе работна среща с представители на Българо-сръбската
търговско-промишлена палата. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество и реализиране на две готови проектни
предложения на Община Мездра.
–
Кметът инж. Генади Събков внесе за разглеждане в
Общинския съвет осем докладни в сферата на образованието. Те касаят предложения до Министерството на образованието и науката за включване на три детски градини и 4 училища в Списъка на средищните учебни заведения и определяне на едно училище като защитено през учебната 2017/18
учебна година.
–
Играчите на новосформирания Общински футболен клуб „Локомотив-Мездра“ започнаха усилена подготовка
за началото на есенния сезон в „А“ Областна футболна група.
Техен треньор е Иван Георгиев -Саки. Първият им мач беше
на 27 август.
–
Площадка за стрийт фитнес беше оборудвана в двора на СУ „Иван Вазов“. Представители на фирма „Титан“ монтираха уредите, които са на стойност към 5000 лева.  Фирмата направи 33% отстъпка от реалната им цена и пое разходите по доставката и монтажа им.
–
За втора поредна година  на 26 август в село Царевец се проведе Националният фолклорен фестивал „Белокаменица“. Във фестивала, който вече е с конкурсен характер,
участваха над 400 изпълнители от цялата страна.
–
„Кръст на живота“ беше издигнат над село Кален.
Той е дело на заслужилия местен каменоделец Въто Цолов,
който направи и монтира кръста със собствени сили и средства, и с малко помощ от познати.
–
Над 150 декара са изчистените площи и над 25 тона
са събраните отпадъци по време на инициативата „Да изчистим България заедно“ в нашия град и 27-те съставни села.
–
Десетки жители на града и Общината взеха участие
в празника по случaй Деня на Съединението – 6 септември.
Вълнуващо слово произнесе кметът инж. Генади Събков.
–
В първия учебен ден вицепрезидентът на Р България Илияна Йотова посети Мездра. Госпожа Йотова участва в
среща-дискусия, посветена на възможностите и предизвикателствата пред учебните заведения. Визитата завърши с работна среща с кмета на Общината.
–
Общински турнир по тенис на маса се проведе в Мездра на 30 септември. Участниците бяха разделени в две възрастови групи: ученици VIII - XII клас и мъже и жени.
–
На 30 септември Общината осигури свободен достъп на посетители в два от най-известните културни обекти в
нашия край - “Калето“ и средновековната църква „Св. Никола“
в село Царевец. По този начин се включихме в Европейските
дни на наследството – една съвместна инициатива на Съвета
на Европа и Европейския съюз.

http://facebook.com/mezdra

ТРАДИЦИИ
Летопис `2017

–
На 17 септември стотици жители и гости на Мездра
се насладиха на спектакъла „ С Вяра, надежда и любов за
Община Мездра“. В празничната програма се включиха 171
изпълнители, които представиха фолклорни и авторски песни и неповторими танцови съчетания. Кулминацията в програмата бяха изпълненията на легендарната рок група „Диана Експрес“.
–
Стабилизиране финансовото състояние на Общината е основният приоритет в общинските бюджети за
2016 и 2017 година. От наследените от предишното ръководство 8 и половина милиона лева задълженията са спаднали на 4,3 милиона лева. Това показаха данните от изпълнението на бюджета към 30 юни 2017 година. Те бяха изнесени на септемврийското работно заседание на Общинския
съвет.
–
За трети път на 4 октомври Общината организира
Мемориален футболен турнир за деца  в памет на известния спортист, треньор, футболист и спортен деятел Семко
Горанов . За първи път този турнир се проведе през 2014 година.
–
На 6 октомври Общината подписа двустранно
партньорско споразумение с област Мехединци , Румъния.
Кметът инж. Генади Събков и директорът на жандармерията в румънската област Даниел Манолео се споразумяха за
реализиране на съвместни проекти между двете страни по
програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020г.
–
В началото на октомври над 50 специалисти от
България, Сърбия и Румъния участваха в работна среща в
Мездра по граничната инициатива за туризъм „Инициатива
ROSEB”. Целта е да се повиши социално-икономическото
развитие на трите държави чрез използването на природното и културно наследство за развитие на туризма.
–
6 отличия завоюваха представителите на спортен
клуб „Атлет“-Мездра на XXV-я мемориал „Димитър Върбанов-Митето“ в град Койнаре.
–
Първа изложба на уникалния майстор на произведения от дърво Тохомир Николов бе открита в АК „Калето“.
Тя съдържаше над 20 дървени пластики, подредени в една
от залите на комплекса.
–
С богата музикално-художествена програма бе
поставено началото на новата творческа учебна година в
Центъра за подкрепа за личностно развитие в Мездра ( бившия Детски комплекс).
–
През октомври в района на жп гара Мездра се проведе Пожаро-тактическо учение с цел да се провери степента на подготовката и да се повиши готовността за реагиране на силите и средствата на органите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ при ликвидиране на инцидент, подобен на станалия на жп гара Хитрино.
–
Кметът на Общината  инж. Генади Събков, председателят на Общинския съвет Яна Нинова, общински съветници и служители в Общинска администрация участваха в
разяснителна среща на тема „Актуални и предстоящи процедури по европрограмите до края на 2017 година“. Участниците в срещата бяха запознати и с формуляра за кандидатстване в Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 ( ИСУН
2020).
–
През октомври 20 компютърни специалисти от
„SAP България“ помагаха с доброволен труд на възрастни
хора в село Брусен. Инициативата се проведе благодарение на съвместната работа между Община Мездра и фондация „Проект Северозапад“.
–
На 20 октомври със съвместно литературно четене творци от общините Мездра и Роман отбелязаха 65-годишнината от основаването на Литературната група в Мездра. На поетичната вечер бе представено и приложението
на  вестник „Мездра XXI век“ за литература, изкуство и култура „Ескус“.
–
За първи път в съвременната история на Мездра
на 7 ноември жителите празнуваха 140-годишнината от освобождението на селището от турско робство. По този повод местни вокални и танцови формации изнесоха богата
литературно-музикална програма край паметника на Васил
Левски.
–
На 6 ноември започнаха работа приемните по селата в Общината за проучване на здравния и социален статус на живеещите в тях. За целта е създадена петчленна
експертна комисия с председател Елена Нанова – директор на дирекция „Социални и хуманитарни дейности“.
–
С 4 златни медала се завърнаха малките гимнастички от ЖКХГ „Анелия“ от първия детски турнир по художествена гимнастика „Купа Гълъбово“. В турнира участваха 26 клуба от цяла България с над 300 състезателки.
–
През ноември специална делегация от Общината,
водена от кмета инж. Генади Събков, участва в церемонията, провела се в гр. Куртис, област Галисия в Испания, по
подписване на договор за побратимяване и сътрудничество. Договорът подписаха и представители от Италия, Португалия, Латвия, Словакия и Унгария.
–
Почти 2 милиона лева за рехабилитация  и реконструкция на улици и тротоари в града ще получи Общината
– стана ясно на 20 ноември, когато кметът подписа договор
с Държавния фонд „Земеделие“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020г.“
–
Съвместно заседание на Управителния и Контролния съвети на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Р България ( НАПОС-РБ) се
проведе в Мездра. Срещата бе по покана на председателя
на нашия Общински съвет Яна Нинова. Ръководството на
НАПОС-РБ бе представено от председателя на организацията Красимира Германова.
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„Тиха нощ, свята нощ“
Символиката на Рождеството и традициите в българския бит
С раждането на Спасителя започва нов момент в човешката история. То слага
началото на ново летоброене. Рождество Христово е не
само граница във времето, то
е празник на празниците, начало, без което не би имало
повечето християнски празници – Разпятие и Възкрасе-

ние Христово. Възнесение
и Свети дух, Преображение,
Кръстовден.
Вечерта преди да се роди
Христос, е първата от трите кадени вечери. Нарича се
Бъдни от бдение, а може би и
от бъдеще, бъднини. И в двата
случая символиката е директна – за чудото, което предстои,

трябва да бди целият народ.
За бъдещето си - също.
Денят преди Коледа е ден,
в който цялата природа затаява дъх в очакване . Птиците спират да пеят, листата на
дърветата спират да треперят,
водите в реките спират да текат. Казват, че някога единствено куковицата не спряла

да кука, трепетликата – да трепери, и реката лъкатушеща –
да се движи. Затова и били наказани от Божията майка: куковицата да кука само три месеца в годината, трепетликата – все да трепери, листата й
никога покой да не намерят, в
криви и тесни пътища да разлива водите си реката.

блестящи ленти и различни
плодове - пресни и сушени.
Зеленото дръвче поставят в
стаята, където ще бъде вечерята, за да носи свежест и
плодородие.
Вечерта цялото семейство се събира около трапезата. Ястията се слагат
върху слама, с която после
връзват плодните дръвчета. За да раждат изобилно.
Стопанинът прекажда трикратно трапезата и разчупва питите: първо на св. Богородица, после на къща-

та, на гумното, на бабата и
поотделно на семейството.
Всеки трябва да опита от
всички ястия, за да му върви годината. Накрая, по избраните орехи , всеки гадае
ще бъде ли здрав, ако орехът е пълен, няма да боледува. Трапезата не се вдига
цялата нощ. Всички стоят и
чакат да настъпи полунощ
и Коледа. Тогава ще дойдат коледарите, тогава ще
се роди Христос, но тогава
според народните вярвания
започват и Мръсните дни.

ят на мръсните дни/: не се
излиза нощем и след залез
слънце, не се мие и пере,
без да се сложи във водата стрък пелин, не се работи с вълна /за да не нападат вълци стадата/, не се изхвърлят пепел и въглени на
двора /караконджолите ги
ближат и така се размножават/, спазва се строго половата забрана /дете заченато
тогава, ще бъде или с недъг,
или ще стане караконджол/.
Коледа, както и целият период на Мръсните дни,
се смята особено подходящ
за извършване на различни
магии.За предпазване от магии и изобщо от злите сили

през целия период хората
носят у себе си глава чесън , пред портите се окачват бодливи тръни и клонки
хвойна, глог, бор или се прави катранен кръст.
Вярва се ,че на Коледа небето се отваря и всичко
в един миг светва, това обаче могат да го видят само
праведниците. На Коледа човек може да си пожелае, каквото поиска, желанията се сбъдват. Имен ден
на Христо. Преди всичко
Коледа е неотделим празник от обредния комплекс
на Мръсните дни, които отбелязват зимния преход от
старата към новата година.

Бъдни вечер /Малка коледа/
24 декември. Празнуват: Евгения, Евгений

Бъдни вечер е един от
най-важните семейни празници. Той е посветен на
дома, огнището , но и на умрелите предци – родственици, които също се смятат за
част от семейството.
Целият ден минава в
подготовка за вечерната трапеза: месят се обредните хлябове, наречени бъдник, овчарник, погача. Някъде наричат хлябовете св.
Петка /най- големият/ и помалки:нива, лозе, воденица, кон и др. в зависимост
от това за какво е определен хлябът. Върху питките
се правят от тесто различни фигурки: кръстове, снопове, житни класове, биволи, къщи, дървета. Приготвят се и колачета , с които ще
даруват коледарите
После жените започват приготвянето на постни ястия за вечерята, които
трябва да са седем, девет или
дванадесет, колкото са: дните в седмицата, месеците на

женската бременност или
месеците в годината. Трапезата трябва да е отрупана с
всичко, което се произвежда в домакинството: варено
жито, варен фасул, сарми,
пълнени чушки с боб или
ориз, ошаф, туршии, лук и
чесън, мед, орехи, вино. В
някои крайща правят също
тиквеник, зелник и малка
питка, в която е скрита паричка /на когото се падне,
ще е щастлив цяла година/.
През деня мъжете избират и отсичат бъдника: младо дъбово дръвче. Вечерта най-старият мъж, стопанинът на къщата, разбърква с него огъня, наричайки: “Колко искрици, толкова пиленца, шиленца, теленца, дечица в тоя дом!” После поставя тънкия край на
дръвчето в огъня, там го оставя да тлее цяла нощ и да
поддържа огъня жив.
Някъде избират млада
елхичка или борче и ги украсяват със шарени конци,

Коледа /Същинска коледа/
25 декември. Празнуват: Райко, Радко,
Радослав, Радостин, Христо, Христинa,
Ицо, Kристинa, Kристиaн, Kристиaнa,
Божан, Божана, Божин, Божил, Радомир

През деня на Коледа цялото семейство отново се
събира на тържествена трапеза: на нея задължително има свинско месо. След
обяда или още в ранно утро
стопанинът и стопанката
отиват до всяко плодородно дръвче и го “заплашват”.
Мъжът носи брадва и се заканва, че ще го отсече: “Ще
родиш ли тази година, или

да те отсека?” “ Недей го
отсича, ще роди” – отговаря жената
Вярва се, че така ще се
усили плодородието през
годината.
На Коледа се ходи и у
именниците “на честито”
Навсякъде спазват редица забрани, които започват от Коледа и свършват на
Йордановден /когато е кра-

Втори ден Коледа - Събор на Пресветата Богородица
В народния календар 26
декември е четвъртият ден,
посветен на Божията майка и нейното раждане. Празникът е свързан от една страна, с коледно-новогодишния
цикъл на Мръсните дни (дни

от раждането до кръщeнието на младия бог Исус Христос), от друга страна – с Богородичния цикъл
Този ден празнуват не
само жените, а и мъжете и децата. Стопанките месят бо-

городичен хляб. Върху него
често има направени от тесто
различни фигурки, свързани
с раждането на Исус Христос. Част от хляба се раздава
на близките хора за здраве и
плодородие. В някои краища

колят курбан в чест на Божията майка, обикновено това е
кокошка, която също раздават за здраве.
Строго се спазват всички забрани, които съпътстват
периода на Мръсните дни.

Трети ден Коледа, Стефановден, Св. първомчк Стефан
Стефановден е не само
трети ден Коледа , но и последният празник в годината. За него хората казват , че
“затваря кръга”.
Денят тържествено се по-

среща от всички, семействата отново се събират на общи
трапези, пеят и се веселят. В
някои краища на този ден помладите отиват на гости у
своите кумове, кръстници и

по-възрастни роднини да им
пожелаят “честито”. Другаде на този ден започват празниците в чест на мишките,
които продължават до зимния Кръстовден (5 януари).

Иминниците
Стефан,
Стоян, Стойко, Стоичко,
Стоимен, Цонка посрещат
гости и черпят за здраве, а
също и “да им е здраво името”.

http://facebook.com/mezdra

Спорт

Митко Ценов за осми път
стана „Спортист на Общината“
Рекордьорът Митко Ценов
с нов рекорд - Спортист № 1
на Общината за осми пореден път
За осма поредна година Митко Ценов и неговият треньор Йоло Николов от
Спортен клуб “Атлет“ станаха „Спортист №1“ и „Треньор на годината“ на Община Мездра.
Митко Ценов бе възпрепятстван да присъства на церемонията, тъй като е на зимен подготвителен лагер в
Кьолн. Спортист №1 на Община Мездра изпрати специално видео обръщение, в което благодари на своя треньор,
на комисията по избора и на
кмета и цялата Община Мездра за подкрепата през годината.
С 98т. от 100 максимални
точки „Отбор на 2017г.“ стана юноши младша възраст
на Хандбален клуб „Локомотив” с треньор Евгени
Йоловски. Отбор №2 стана
дуетът девойки старша възраст на Железничарски клуб
по художествена гимнастика
„Анелия“ с треньор Лилия
Николова, а след тях се нареди отбор юноши старша възраст на Хандбален клуб „Локомотив” с треньор Евгени

Йоловски. За първи подгласник на Спортист №1 на Община Мездра бе избран състезаващият се треньор Йоло
Николов от Спортен клуб
“Атлет“. Спортист № 3 на
2017г. е Милица Мирчева от
същия клуб, чиито треньор е
Йоло Николов.
В призовата десетка намериха място и лекоатлетката Дева-Мария Драгиева от Спортен клуб “Атлет“,
Божидар Симеонов от Хандбален клуб „Локомотив“,
Иво Балабанов от СК „Атлет“, Рая Лалова, Милен Валентинов и съотборникът му
Валентин Гачев са Спортист
№8 и Спортист 9. Майсторът

на спорта инж. Александър
Парушев от Шах клуб „Локомотив“ затвори топ 10. Спелеолог на 2017г. е Анна Василева от Пещерен клуб „Спелеоклуб- Мездра“.
Председателят на УС на
ОФК “Локомотив-Мездра“
Николай Несторов връчи на
треньора Иван Георгиев-Саки купа за любов, отдаденост
и постоянство към футбола и
благодарствен адрес на Цветомир Събков, треньор на
най-малките футболни надежди.
С дарения от хандбални и
футболни топки бяха изненадани приятно Хандбален
клуб „Локомотив“ и ОФК

“Локомотив-Мездра“, връчени лично от г-н Боян Мерджанов -президент на Ротари клуб – Мездра и д-р Илияна Михайлова- от името на Областния съвет на
БСП-Враца.За първи път
бяха връчени три специални награди за постигнати високи спортни резултати в треньорската професия- на г-жа Лилия Николова, г-н Евгени Йоловски
и м.с. Тошко Кирков. За цялостен принос в развитието
на спорта в Общината бе отличен майсторът на източните бойни изкуства Василий Ковяр, притежаващ черен пояс, III дан.

ЖКХГ „Анелия“ е големият
победител на „Коледни звездички“

Грациите на мездренския
клуб по художествена гимнастика „Анелия“ заслужено спечелиха златото в комплексното класиране на 13ия турнир „Коледни звездички“, провел се в салона на ОУ
„Христо Ботев“ в Мездра.
Сред конкуренцията на над
80 гимнастички от 5 клуба,
мездренските гимнастички
успяха да завоюват 14 златни,
4 сребърни и 2 бронзови медала.
Сред гостите, уважили турнира, бяха кметът на Общината инж. Генади Събков и
председателят на Областния
съвет на БСП Иво Лилов.
Надпреварата бе разделена
в осем възрастови групи – от
5 до 15 години, както и в две
категории – двойки и тройки.
След 66 съчетания, изиграни в осемте възрастови групи,
кметът на Oбщината инж. Генади Събков поздрави всички
участници в него и им пожела да бъдат все така всеотдайни в тренировките си, защото
резултатите са видими.
„Радвам се, че в днешния
забързан и динамичен свят
намирате време да се отдели-

те за малко от компютрите и
телефоните и да тренирате в
спортните зали. Сигурен съм,
че от това печелите много, защото печелите и уважението на своите съученици, а и с
присъствието си навсякъде –
и към семейството, и в класната стая, и в спортната зала,
личи класата, личи умението.
Бъдете все така можещи, знаещи и чаровни“, допълни в
обръщението си към гимнастичките инж. Събков.
При 5-годишните грации
победата заслужено отиде
при девойките от СНЦ „Ритмика“ от столицата, с общи
сборове от 12.85 и 12.95 точки при двойките и тройките.
При 6-годишните гимнастички златните медали спечелиха момичетата на ЖКХГ
„Анелия“ – Мездра – при
двойките, а златото при тройките завоюваха представителките на СК „Гълъбово“.
При 7-годишните победата
отиде при СК „Гълъбово“ с
общ сбор от 18.15 точки и СК
„Елегант“ – Плевен с инкасирани 19.35 точки, съответно
при двойките и тройките.
В по-горната възрастова

група – 8-годишни, двойки,
грациите от Гълъбово нямаха
конкуренция и грабнаха златните медали с общ сбор от
20.55 точки, а при тройките
със злато се окичиха мездренските гимнастички, които получиха оценка от двете си
изигравания 19.40 точки.
С 18,50 точки след двата
танца, състезателките от СК
„Етър-Елит“, Велико Търново, завоюваха златото при
оспорвана конкуренция при
двойките, а представителките на Мездра без проблем
се справиха с техните съпернички от Велико Търново при
тройките, окичвайки се със
златните медали с общ сбор
от 16,35 точки.
Битката при 10-годишните
грации завърши с първо място за СК „Елегант“ – Плевен
при двойките, а при тройките безапелационна победа
грабнаха гимнастичките на
ЖКХГ „Анелия“ – Мездра.
Най-оспорвани бяха надиграванията в категория „Девойки младша възраст“. При
двойките златото отиде при
СК „Гълъбово“, а при тройките хегемон на килима се

оказа мини-ансамбълът на
ЖКХГ „Анелия“. При девойките старша възраст, гимнастичките от Гълълбово надвиха своите връстнички от
СК „Елегант“ – Плевен с близо 6 точки разлика – 20.00 на
14,45.
С общ сбор от 76 точки мездренските грации заслужено получиха приза за комплексен победител в тринадесетото издание на международния турнир „Коледни
звездички“. За първи подгласник, със 72 точки, се наредиха гимнастичките от
СНЦ „Ритмика“ – София.
Третата позиция на почетната стълбица заеха състезателките на СК „Гълъбово“.
Президентът на ЖКХГ
„Анелия“ Лилия Николова
сподели, че въпреки че турнирът се провежда за 13та година, фаталното число се оказва щастливо за мездренската гимнастика.
От тази година форматът,
в който се организира „Коледни звездички“, е включен в Държавното първенство по художествена гимнастика.

Кметът зарадва най-малките футболисти на ОФК “Локомотив-Мездра“

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков и Председателят на
УС на ОФК “ЛокомотивМездра“ Николай Несторов зарадваха най-малките футболисти на клуба със
скромно тържество. Повод за него бе приключва-

нето на есенния полусезон
на първенството от „Футбол 7“.
Празникът се проведе в
салона на Центъра за подкрепа за личностно развитие с любезното домакинство на директора Анета
Петкова.

http://mezdra.bg

Кметът благодари на 26те подрастващи футболни
надежди и техния треньор
Цветомир Събков за усърдието в тренировките и доброто представяне в първенството. Инж. Събков
подари на децата енциклопедии „Пълна история на

футбола“, като им пожела
един ден и техните имена
да бъдат вписани в подобни книги.
Кметът и Николай Несторов зарадваха децата с
вкусна торта във формата
на футболно игрище и надпис на любимия клуб.
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Обединяване на неусвоените средства и сформиране на отделен структурен и инвестиционен фонд на
ЕС, през който общините от изостаналите региони да кандидатстват директно.  Това предложи кметът на Общината инж. Генади Събков към евродепутати и представители на Европейската комисия по време на дискусията „Европа без бедни региони“, която се проведе във Враца през
месец ноември.
–
Кметът инспектира времнния приемник за бездомни кучета в село Кален. Посетен бе и приютът в село
Долна Кремена. На проведените разговори стана ясно, че
вече се реализира обществена поръчка за проектиране на
приют за кучета, който да отговаря на съвременните изисквания.
–
Състезателите на СК „Атлет“ Йоло Николов и Митко Ценов бяха с основен принос за второто място на мъжкия тим на България в отборното класиране на Балканския
шампионат по крос кънтри, който се проведе в град Чанак
Кале, Турция.
–
През ноември стана ясно, че Мездра е включена в
новите културно -туристически дестинации на България. В
проведения за целта конкурс победител е община Ямбол,
а между подгласниците е и нашата Община. През януари
следващата година ще се проведе национална церемония по награждаване на избраните малко познати ЕДЕН
дестинации за културен туризъм.
–
През ноември бяха извършени спасителни археологически проучвания, чиято основна цел беше да се потърси повече информация за монетната находка, открита
през лятото в централната част на Мездра, на „ул. Александър Стамболийски“. Археолозите стигнаха до заключението, че на това място е имало римско селище от градски тип, което е било прилежаща част към укрепеното място, известно с името Калето.
–
В началото на декември стана ясно, че общината
получава 416 348 лева от правителството, одобрени като
допълнителни разходи, които ще бъдат изразходвани за
ремонт на улици в града и още 13 съставни села.
–
По разпореждане на кмета ОП „Чистота“ продължи укрепването на свлачищен участък край село Лик от
пътя Синьо бърдо-Ослен Криводол-Лик-Дърманци. Свлачището е вписано в регистъра на свлачищата, изготвен
от дирекция „Геодезия и устройствени дейности“-София.
Дължината на опасния участък е около 200 метра.
–
50 нови преносими компютъра бяха дарени на ПГ
„Алеко Константинов“ и СУ „Иван Вазов“от най-голямата
софтуерна компания в България Paysafe.
–
С решение на Общинския съвет МБАЛ-Мездра
получи 80 хиляди лева от общинския бюджет за покриване
на стари задължения към доставчици на лекарства и медицински принадлежности. Това е част от безлихвен кредит от 150 хиляди лева, с който се цели стабилизиране финансовото състояние на болницата.
–
4 златни медала завоюваха малките грации от
ЖКХГ „Анелия“ на IV-то Държавно първенство по масов
спорт Гимнастриада, което се проведе в София.
–
В средата на декември започна предоставянето
на топъл обяд на 60 възпитаници в ПГ по Механизация на
селското стопанство. Инициативата се реализира в рамките на 60 дни благодарение на Общината и БЧК.
–
Десетки бивши и настоящи служители на Домашния социален патронаж към Общинския център за социални услуги и дейности отпразнуваха 30 години от създаването му. „Най-важното за нас е да помагаме и да се грижим
за болните и възрастните хора“-сподели на тържеството
директорът на Центъра Наталия Горанова.
–
На един от най-светлите християнски празници
през годината – Никулден, над 150 жители и гости на Община Мездра, сред които много именници, се събраха
пред сградата на общинската администрация да споделят празничното настроение.
–
Всички училища и детски градини в гр.Мездра получиха коледна украса. Подаръкът от коледни гирлянди,
играчки и консумативи бе раздаден от представители на
Община Мездра и фондация „BCause“.
–
С много песни, танци, фокуси и фойерверки, усмивки и настроение на 7 декември бяха запалени светлините на Коледното дърво на централния площад в Мездра.
–
С коледно тържество бяха запалени светлините
на елхата в Археологически комплекс “Калето“. Празникът
на най-известния туристически обект в региона уважиха
кметът на Общината инж. Генади Събков, общински служители, членовете на Мото клуб „Велика България“, десетки жители на Мездра и приятели на комплекса.
–
Уникалният майстор на каратето и учител на хиляди доказани спортисти Василий Ковяр подреди първата си самостоятелна изложба. Основоположникът на Клуба по източни бойни изкуства „Лотос“ представи пред широката общественост на Мездра живописни художествени
творби и произведения от ковано желязо.
–
Много творци, приятели и почитатели уважиха
премиерата на книгата „Синини върху душата“ на Светла Дамяновска-гл. експерт „Култура и Художествена галерия“ в Община Мездра и дългогодишен председател на
Литературен клуб „Христо Ботев“ към градското читалище „Просвета-1925“. Творбата бе представена в Ритуалната зала на Общинска администрация.

http://facebook.com/mezdra
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В следващите дни
рожденици са:
Коно Жилковски –
кмет на село Моравица –
27 декември
Николай Панчев –

строителен предприемач
- 2 януари
Йорданка Тодороваизпълнителен директор
на „Стройкерамика“ АД
– 5 януари

Василий Ковяр представи първата
си самостоятелна изложба

• 24 декември – Бъдни
вечер
• 25-26 декември -Коледа, Рождество Христово
• 25 декември 1913г. В село Ребърково е роден
поетът Иван Бурин. Умира на 21 април 1991г в София.
• 26 декември 1977г. За кмет на Община Мездра е избран Марин Даков, който я ръководи до
13 октомври 1982г.
• 28 декември 1971г.
- Официално е открита Градската художествена галерия в Мездра.
На откриването присъства председателят на тогавашния комитет за изкуство и култура поетът Павел Матев.
• 1 януари 1888г. - След
извършеното преброяване на населението се установява, че в Мездра
има 17 домакинства със
76 жители, от които 43
мъже и 33 жени.
• 1916г. - Роден в село
Горна Кремена Иван Тодоров -Горуня, виден
функционер на БКП, политкомисар на отряд
„Гаврил Генов“. Работи активно за създаване
на ТКЗС-та във Врачанско, зам.- министър на
земеделието и председател на Главно управление „Водно стопанство“.
Заради конфликт с Тодор
Живков през пролетта на
1965 г. е обвинен заедно с Цоло Кръстев и ген.
Цветко Анев в противопартийна и противодържавна дейност, и изграждане на заговорническа
група, която чрез преврат да свали партийното и държавно ръководство на страната. Умира
на 8 април 1965г. в сто-

лицата при мистериозни
обстоятелства. Погребан
е в родното си село.
• Януари 1910г. - В Мездра е основана група на
Българската
работническа социалистическа
партия(БРСП)- тесни социалисти.
• 2 януари 1885г. - Роден в село Типченица
Йордан Кръстев, дългогодишен учител в Лик,
Типченица и Мездра,
участник в Балканските
и Първата световни войни, училищен инспектор. Председател на читалище „Просвета“, на
дружеството на бойците от фронта и на дружеството на запасните офицери. Редактор на първия
мездренски вестник „Искърски фаръ“.
• 5 януари 1934г. - В
Мездра е регистрирано
Есперантско дружество
„ Галина“
• януари 1924г. - Към
жп гара Мездра са разкрити железопътен лекарски участък и аптека
с 5 души персонал – лекар, фелдшер, помощник аптекар, дезинфектор и чистачка. Началото на медицинското обслужване в железничарското селище е поставено през 1902 година, когато в него са открити
участък за медицински
фелдшер и участък за ветеринарен фелдшер. Покъсно на тези служби са
назначени титуляри лекари.
5 януари 1999г. - С
Указ номер 1 на НС е създадена Врачанска област
с 11 общини- Враца, Мездра, Бяла Слатина, Козлодуй, Оряхово, Роман,
Мизия, Криводол, Хайредин, Борован и Кнежа.

Уникалният майстор на
каратето и учител на хиляди доказани спортисти Василий Ковяр подреди първата си самостоятелна изложба. Основоположникът
на Клуба по източни бойни
изкуства „Лотос“ представи
пред широката общественост на Мездра живописни
художествени творби и произведения от ковано желязо.
При откриването на изложбата бе представена впечатляващата биография на
живата легенда- на дипломирания майстор ковач, на
учителя по източните бойни изкуства, притежаващ
черен колан 3-ти дан, ментор на стотици ученици, положили над 3 000 изпита за
защитаване на степени в каратето, доказан инструктор по бойна подготовка на
специални части, участник
във военни действия в Афганистан, отличен с 3 ордена за Трудова слава майстор
ковач, бивш депутат в парламента на Сумска област.
Председателят на Литературен клуб „Христо Ботев“
и гл. експерт „Култура и художествена галерия“ Светла Дамяновска направи анализ на 33-те произведения,
които майсторът представи
пред десетки ученици, приятели, близки и почитатели.
Обобщено бе, че в експозицията присъстват творби от
ковано желязо и други метали, дърворезби и шедьоври
на изобразителното изкуство. Повечето от живописните произведения на Василий Ковяр са натюрморти.
Друга, открояваща се група,
са пейзажите. Авторът ни
поднася гледки от България,
Македония, Украйна, Япония. Няколко от произведенията на Василий Ковяр съдържат и човешки образи
и фигури. Такива са повлияните от екзотиката на изто-

Интересно

Исторически дати:

Весела Коледа и Честита Нова година
отправя Общинското ръководство на Съюза на ветераните от войните в Мездра
към малцината живи участници във Втората световна война. Прекланя ме се пред вашия подвиг за разгрома на фашизма.
Желаем ви дълъг живот и крепко здраве.
На вас и вашите семейства - честито Рождество Христово!
Нека е мирна и благодатна 2018 година.
Общинският съвет на Българския антифашистки съюз в Мездра отправя най-сърдечни поздрави към своите членове, симпатизанти и всички честни българи.
Весела Коледа и Честита да ни е Новата 2018 година. Нека да е мирна, благодатна и щастлива! Желаем на всички
жители на община Мездра дълъг живот,
здраве и по-добро бъдеще.

http://mezdra.bg

Василий Ковяр получава професионален статив за рисуване.
ка „Монах и бамбук”, „СаСред гостите на изложба- бител художник, претвомурай” и др., както и „Дама- та бе и кметът на Община рил частица от сърцето си
та в червено”, вдъхновена от Мездра инж. Генади Съб- на статива. Човек-оставил
картина на Моне. Единстве- ков, който поздрави Васи- много на поколенията. Поният портрет в експозиция- лий Ковяр, отбеляза голе- даръкът, който си дал на ната е на Жанета Маринова – мия му принос за развитие- шата Община, е огромен и
ст. експерт „Спорт, младеж- то на спорта в Мездра и апе- ние не можем да ти се реки дейности и работа с деца“ лира да се почерпи пример ваншираме подобаващо, но
и негов голям приятел. Не- от многобройните таланти, с колегите от общинска адзавършеното
произведе- себеотдаване и скромност министрация можем да ти
ние „Иисус” пък претворя- на учителя.
създадем по-добри услова представата на автора за
„Таланти като твоя, Ва- вия да продължиш да рабоСина Божи в един по-стили- силий, не могат да се скри- тиш като художник и да раззиран вариант.
ят дори зад пословичната виваш и таланта си на ин„Представителната екс- скромност, която непрес- структор. Гордеем се, че си
позиция на Василий Ковяр танно демонстрираш. Това, наш съгражданин и аз бих
ни показва неговите въз- което Господ и родители- се обърнал към присъстваможности, отразени в про- те ти са ти дали, не можеш щите – побързайте да се доизведения от различни жа- да скриеш от никой. Хората коснете, да пипнете този чонрове, изпълнени в различ- сме свикнали трудно да оце- век!“, каза в словото си инж.
ни техники. Василий Ковяр няваме авторитетите, но ко- Събков.
работи с туш, пастели, ак- гато застанем в тази зала и
Кметът подари на Ваварел, акрилни, темперни и видим творбите ти, няма как силий Ковяр професионамаслени бои върху различни да не паднем на колене и да лен настолен статив и паоснови (картон, платно, фа- кажем – да, има велик човек литра за смесване на бои.
зер, дъска), има и своите оп- и той е наш съгражданин.
Авторът, с пословичната
ити в скулптурата. ИзложбаТи, Василий, си подарил си скромност, благодари на
та е богата и разнообразна, на нашата Община години присъстващите, че са увазаслужава си да се види. Тя наред изключително упо- жили труда му, а на кмета,
е цветният щрих в Коледна- рит труд, свързан с обуче- че го е оборудвал с необхота програма на Община Ме- ние и възпитание на наши- димото му пособие, благоздра“, отбеляза Светла Да- те деца. Днес се показваш дарение на което ще може
мяновска.
и в друга светлина като лю- да твори навсякъде.

90 години НЧ“Фар-1927“ в Люти дол Пенсионерски празник

90-годишен юбилей отбеляза Народно читалище
“Фар-1927“ – с. Люти дол. В
препълнения салон на просветното средище се събраха
десетки жители и гости от с.
Рашково, Ботевградско, за да
празнуват заедно. Организаторите на тържеството бяха
подготвили празнична програма. В основата на всичко
бе неуморната Марийка Стефанова. Подкрепена от съмишленици, бивши кметове на селото и инициативни
съселяни, тя успя да сътвори
празник за всички.
Кулминацията на празника
бе представяне на документалния филм за зараждането и историята на просветното средище, дело на младия
и талантлив местен жител
Данаил Драганов. За всички

гости на празника бе подготвен специален подарък-брошура „90 години читалище
„Фар- 1927“-с.Люти дол, изготвена от Инициативен комитет и издадена с помощта
на Община Мездра.
Личен поздрав към празнуващите поднесе кметът на
Общината инж. Генади Събков, който пожела здраве, неспирно вдъхновение и повече топлота и доброта.
Директорът на Общинския център за социални услуги и дейности Наталия
Христова също поздрави
присъстващите.
След края на официалната програма празнуващите
се почерпиха за здраве и си
пожелаха да са сплотени и да
поддържат местните традиции и фолклор.

в Горна Кремена

Пенсионерски
клуб
„Зора“ в с. Горна Кремена
стана на 11 години. По случай празника специални
гости бяха кметът на Община Мездра инж. Генади
Събков, кметът на населеното място Георги Нончев
и бизнесменът Цветан Тодоров-кръстник на пенсионерския клуб.
Членовете на клуба от
своя страна изненадаха гостите със специална програма, която докосна сърцата на присъстващите.
Председателят на пенсионерския клуб Елка Радева поздрави присъстващите, като им пожела дъ-

лъг живот, здраве и много
щастие.
Кметът на Общината
пожела на всички здраве,
вдъхновение и да са все
така активни, за да поддържат младежкия си дух.
Инж. Събков пое ангажимент да бъдат осъществени подобрения на помещението, в което членовете на клуба се събират и
веселят.
Празник като празник,
усмивките и доброто настроение не слизаха от лицата на кременчани. Певческа формация „Кременка“ се погрижи за приятната атмосфера на празничния ден.

http://facebook.com/mezdra

