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Йордановден в Мездра

Местният парламент прие междинната оценка на

Запазва се размерът на такса битови отпадъци
1 286 287 лв. ще вложи 

през 2018г. Общината за 
осъществяване на дейно-
стите по събиране, извозва-
не, обезвреждане в депа или 
други съоръжения на би-
товите отпадъци и за под-
държане чистотата на те-
риториите за обществено 
ползване. Това стана въз-
можно, след като с 15 гласа 
„За“, нито един –„Против“ 
и 2-„Въздържал се“ общин-
ските съветници одобриха 
план-сметката на ОП “Чис-
тота“. Сумата за събиране и 
транспортиране на битови-
те отпадъци от жилищни и 
нежилищни имоти на граж-

дани и предприятия, попа-
дащи в границите на орга-
низираното сметосъбира-
не и сметоизвозване е 366 
771 лв.  Разходите за раздел-
но събиране на хартия и кар-
тон, пластмаси, метали и др. 
е в размер на 2 100 лв.  Екс-
плоатационните разходи 
за сепарираща инсталация 
възлизат на 150 983 лв. 129 
800 лв. ще бъдат вложени в 
услугата депониране и съх-
ранение на битови отпадъци 
в регионално депо в гр. Вра-
ца. За почистване на стро-
ително депо на територия-
та на гр. Мездра ще бъдат 
вложени 4 400 лв. Разходи-

те за термично оползотворя-
ване на отпадъците са в раз-
мер на 14 789 лв. 421 980 лв. 
ще бъдат вложени в  услу-
гата „Чистота на обществе-
ните територии”, включва-
ща снегопочистване на гра-
да и селата, озеленяване, по-
чистване на улични плат-
на, паркове, алеи, поставя-
не на пейки и кошчета на об-
ществените територии. 368 
871 лв. ще бъдат заделени за 
осъществяване на сметосъ-
биране и сметоизвозване по 
населени места, 495 436 лв.-
за обезвреждане на бито-
вите отпадъци по населени 
места и 421 980 лв.- за под-

държане чистота на терито-
риите за обществено полз-
ване. Фактическите разхо-
ди за услугите ще се покри-
ят от постъпленията за такса 
битови отпадъци и други об-
щински приходи. Непроме-
нени остават и таксите бито-
ви отпадъци за 2018г. Те се 
определят според количе-
ството на отпадъците за не-
жилищни имоти, измерени 
чрез броя на необходимите 
съдове – контейнер тип „Бо-
бър” с обем 1.1 куб. и кофа от 
110 литра за сметосъбиране, 
сметоизвозване и обезвреж-
дане на битови отпадъци.

Продължава на стр. 2

Изпълнението на Програмата  
за развитие на туризма

Изпълнението на годиш-
ната Програма за развитие 
на туризма в Общината за 
2017г. бе обсъдено на засе-
дание на Консултативния 
съвет по въпросите на ту-
ризма при кмета на Общи-
ната. В срещата взеха учас-
тие: инж. Генади Събков - 
кмет на Общината и пред-
седател на Съвета, инж. 
Димитър Павлов - ръково-
дител на АК „Калето“ и се-
кретар на Съвета, Севда-
лина Джамбазка – секре-
тар на Общината, Николай 
Несторов-директор на ОП 
“Чистота“, Цветан Цве-
тков – зам.-председател на 
„Спелеоклуб – Мездра“, 
Цветелина Драгановска – 
представител на туристи-
ческия бранш в Общината 
и Огнян Петров-председа-
тел на Сдружение „Искър-
ско дефиле“.

Инж. Павлов отчете, че 
през 2017г. е засилена ре-
кламата на туристическия 
продукт чрез включване 
като атрактивна туристи-
ческа дестинация в спе-
циализирани сайтове. Из-
дадени са множество ре-
кламни материали и спе-
циализирани видео и ре-
кламни клипове. Взето е 
участие в туристически 

борси и форуми и са про-
ведени публични предста-
вяния на проекти и про-
грами, свързани с разви-
тието на туризма. През го-
дината Общината бе до-
макин на работна среща 
по трансграничната ини-
циатива за туризъм “Ини-
циатива ROSEB”, която се 
осъществява между Бъл-
гария, Сърбия и Румъния 
и цели по един интелиген-
тен и приобщаващ начин 
да повиши устойчивото 
социално – икономическо 
развитие, чрез подобрява-
не на туризма и използва-
не на природното и кул-
турно наследство на тран-
сграничния регион. 

Благодарение на добра-
та съвместна дейност с 
ПП “Врачански балкан“ 
се осъществява информа-
ционно обслужване на ту-
ристи в Природозащитен 
център „Натура“ и Посе-
тителски център „Ритли-
те“ в с. Люти брод. Орга-
низират се и зелени учи-
лища, открити уроци, ла-
гери, семинари и др. ини-
циативи за младежи и уче-
ници в Младежки еко  ла-
гер в с. Очин дол към ПП 
„Врачански балкан“. 

Продължава на стр. 4

13 смелчаци от общините 
Мездра, Враца, Роман, По-
пово и Божурище се осме-
лиха да се хвърлят в леде-
ните води на р.Искър, за да 
участват в ритуала по „спа-
сяване“ на кръста на големия 
християнски празник Бого-
явление, по-познат на бълга-
рите като Йордановден. Най-
бърз сред тях бе 30-годишни-
ят мездренчанин Калин На-
умов, работещ в сферата на 
строителството в София.

Отбелязването на празника 
в Мездра започна с тържест-
вена света литургия и водос-
вет, отслужени от енорийския 
свещеник отец Данаил Цин-
царски. След освещаването 
в мездренския храм „Св. Ге-
орги Победоносец“, миряни-
те се отправиха към моста над 
река Искър, в близост до Ар-
хеологически комплекс „Ка-
лето“, където се извършва ри-
туалът по „спасяване“ на Бо-
гоявленския кръст. Там ги ча-
каха стотици жители и гости 
на Мездра, дошли да почетат 
традицията.

След хвърлянето на бого-
явленския кръст смелчаци-
те скочиха в ледените води 
на р. Искър. Най-бърз бе Ка-

лин Наумов от Мездра, който 
многократно е участвал в ри-
туала,  но за първи път е по-
бедител.

„Този път усещах, че имен-
но аз ще хвана кръста, но ви-
наги решаваща роля има 
късметът. Усещането е нео-
писуемо. Пожелавам на ос-
таналите участници и всич-
ки хора много здраве, щас-
тие и късмет“, каза Калин 
Наумов.

Кметът на Община Ме-
здра бе първият, поздравил 

победителя.
„Йордановден е празник 

за всички християни. Радвам 
се, че именно вие успяхте да 
хванете кръста. Пожелавам 
Ви здраве и успех във всяко 
начинание“, каза инж. Гена-
ди Събков.

От църковното настоятел-
ство на мездренската църква 
дариха на победителя парич-
на награда от 100 лева. Кме-
тът на Общината инж. Гена-
ди Събков връчи на всички 
участници по бутилка вино, 

с пожелание да „се сгреят“ 
след самоотвержената им 
проява. 

В Зверино също се прове-
де ритуал по „спасяване“ на 
Богоявленския кръст. В ле-
дените води на река Злати-
ца се хвърлиха над 20 смел-
чаци. Най-бърз бе 21-годиш-
ният Ивайло Бояджиев. Той 
поведе и мъжкото хоро, кое-
то бе съпровождано от пред-
ставители на известната в 
цяла България формация 
„100 каба гайди“.

Митрополит Григорий оглави Тържествена архиерейска 
литургия в църквата “Св. Георги Победоносец‘' на Ивановден
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Продължение от стр. 1
Общинският съвет прие до-

клада за междинната оценка 
на Общинския план за разви-
тие /ОПР/на Община Мездра 
за периода 2014-2020г., пред-
ставен от кмета инж. Генади 
Събков. Това стана на послед-
ното за годината редовно засе-
дание на местния парламент.

ОПР е стратегически доку-
мент с дългосрочен характер. 
Той е съставен и приет от Об-
щинския съвет за срок от 7 го-
дини /2014-2020г./ Междин-
ната оценка на плана е разра-
ботена от независим консул-
тантски екип на фирма „ЛИ-
ДЕР 2005“ ЕООД, при спаз-
ване изискванията на чл. 36 от 
Закона за регионалното разви-
тие. Външната оценка за раз-
витието на плана е положител-
на, което доказва, че през по-
следните години общинската 
администрация, Общински-
ят съвет и гражданите са рабо-
тили целенасочено и упорито 
за реализиране на плана и за-
щитаване интересите на общ-
ността като цяло.

„Факт е, че разработени-
те от общинска администра-
ция проекти намират финан-
сиране и дори имаме подпи-
сани договори. Такъв е дого-
ворът, който подписахме с уп-
равляващия орган на Програ-
мата за развитие на селските 
райони по Мярка 7.2, свърза-
на с рехабилитиране на улич-
на мрежа на територията на гр. 
Мездра. В началото на 2018г. 
предстои да подпишем такъв 
договор и за рехабилитация на 
водопроводната мрежа в 4 на-
селени места на територията 
на Общината на стойност над 
5.6 млн. лв. И през 2017г. се ра-
ботеше динамично по санира-
нето на сгради и изпълнение 
на ОП „Региони в растеж“, по 
която Община Мездра е дирек-
тен бенефициент. През 2018г. 
Общината ще се превърне в 
строителна площадка, защото 
предстои да въведем в експло-
атация 5 блока по Национал-
ната програма за енергийна 
ефективност на многофамил-
ни жилищни сгради и 51 сгра-
ди на частни физически лица.

С гордост можем да отче-
тем, че през последните годи-
ни Общината изпълняваше на 
100% своите капиталови про-
грами“, допълни инж. Събков.

Според експертите Страте-
гията за развитие отговаря на 

промените във вътрешните и 
външни условия за изпълне-
ние, а изпълнението на страте-
гическите цели и изразходва-
ните средства имат пряк поло-
жителен ефект върху инфра-
структурата в Общината за по-
добряване качеството и усло-
вията на живот на гражданите. 
Отчетено е, че при изпълнение 
на ОПР ефективно се прила-
га принципът на хоризонтал-
но и вертикално партньорство 
чрез провеждане на работ-
ни и информационни срещи 
и семинари, участие във фор-
мални структури за подготов-
ка на проекти и програми, как-
то и че Община Мездра е оси-
гурила прозрачност на ОПР и 
на действията по неговото из-
пълнение. Според експертите 
усилията на Общинска адми-
нистрация са насочени към по-
ефективно използване на ре-
сурсите и привличане на нови 
инвестиции. По-ефективно се 
използва човешкият ресурс 
в Общината за подобряване 
на образователната, здравна-
та, културната и други услу-
ги на населението, за социал-
но включване на лица и групи 
в неравностойно положение. 
В Доклада е посочено и че Об-
щина Мездра полага усилия за 
развитие и насърчаване на ико-
номическата активност и пред 
приемачество, за развитие на 
конкурентоспособността на 
местната икономика, чрез из-
ползване на различни финан-
сови източници. За финансо-
вото обезпечаване на изпъл-
нението на ОПР са използва-
ни различни финансови из-
точници. Основният финан-
сов инструмент са оператив-
ните програми, съфинансира-
ни от Европейските структур-
ни и инвестиционни фондове 
– 72%, а най-нисък е делът на 
Програма за развитие на сел-
ските райони с относителен 
дял – под 1%. Водещ принос 
за изпълнението на ОПР има 
Оперативна програма „Окол-
на среда".

Финансовото изпълнение 
на плана е 22,4% . Вложени са 
37 504 672 лв. при планирани 
за целия период 167 469 000 
лв. По-голямата част от про-
ектите – 85%, са изпълнени, 
на обща стойност 31 989 919 
лв. , а в процес на изпълнение 
са проекти на обща стойност 
5 514 753 лв. или 15% от всич-
ки проекти. Използват се въз-

можностите за финансиране 
от оперативните програми. В 
Доклада е отчетено, че макар 
Община Мездра да разполага с 
малък размер бюджетни сред-
ства, са направени множество 
инвестиции от общинския бю-
джет за решаване на съществе-
ни нужди и проблеми на хора-
та от Общината. Независимо 
от трудностите предвид обра-
зователния ценз на голяма част 
от населението, е разработена 
дългосрочна политика за при-
общаването на малцинства-
та към икономическите и со-
циални процеси, протичащи в 
Общината.

Според експертите Страте-
гическа цел „Запазване и по-
добряване на качествата на 
човешкия капитал чрез соци-
ално развитие на всички гру-
пи от населението“ и Страте-
гическа цел „Добро управле-
ние и достъп до качествени 
обществени услуги“ са изпъл-
нени отлично. Предприети са 
комплекс от мерки и са реали-
зирани проекти, с които се по-
добряват качеството на обра-
зованието и човешкият капи-
тал в Общината. Добре се реа-
лизира и социалната политика 
в населените места. Предпри-
ети са адекватни мерки за раз-
витие на културната и спорт-
на инфраструктура, както и 
дейности за ангажиране на 
свободното време на млади-
те хора, което осигурява пъл-
ноценен обществен живот на 
населението. Оптимизира-
на е образователната инфра-
структура за осигуряване на 
подходяща образователна сре-
да в детските градини и учи-
лищата. Предприемат се мер-
ки за повишаване на уменията 
и компетенциите на служите-
лите в кметствата и общинска 
администрация, както и подо-
бряване на материално-тех-
ническата база за предоставя-
не на административни услу-
ги и въвеждане на нови фор-
ми за обслужване, включител-
но и електронни услуги. В До-
клада за междинната оценка 
на ОПР е отчетено, че в Общи-
ната са постигнати видими ре-
зултати при качеството на път-
ната и уличната мрежа, раз-
витие и модернизация на ин-
фраструктурата за свързаност 
и достъп, опазване на околна-
та среда и природните ресур-
си, обновяване на населените 
места и други.

Общински план 
за развитие

Продължение от стр. 1
Стойността е 2189.60 лева 

годишно за 1 бр. ’’Бобър” с 
обем 1.1куб. и 218.96 лева 
годишно- за 1 бр. кофа от 
110 литра. По време на сеси-
ята кметът уточни, че разме-
рът на таксата за битови от-
падъци не се променя спря-
мо 2017г., за да не се нато-
варват излишно съвестните 
данъкоплатци в Общината.

„ Становището на специа-
листите в общинска адми-
нистрация е, че трябва да 
запазим досегашната стой-
ност на налога, защото не е 
редно да наказваме и да ре-
кетираме финансово съвест-
ните наши съграждани, кои-
то редовно си плащат мест-
ните данъци и такси. Тряб-
ва да направим всичко въз-
можно да потърсим събира-
емост извън процентите на 

редовните платци.
Очакваме тези приходи и 

разчитаме на тях. В проти-
вен случай средствата, кои-
то са предназначени за по-
криване на други разходи, 
трябва да пренасочим за по-
криване на разходите за под-
държане чистотата на об-
ществените територии и де-
пониране на отпадъците“, 
каза още инж. Събков.

Кметът уточни, че огромен 
ресурс от общинския бюджет 
се влага в дейностите по съ-
биране, извозване, обезвреж-
дане в депа или други съоръ-
жения на битовите отпадъци 
и за поддържане чистотата 
на териториите за общест-
вено ползване. Инж. Съб-
ков добави, че през послед-
ните 2 години Общината е 
инвестирала много и в тех-
ника, за да бъде Мездра по-

чиста и по-приветлива.
„Закупихме сметоизвоз-

ни машини, контейнеро-
воз, багер, вишка, водо-
носка. Ползваме и мотоме-
тачна машини за почист-
ване на улиците. Послед-
но ще разплатим и универ-
салната машина „Унимог“, 
която е на стойност поч-
ти 130 000 лв. Целта ни е 
да намалим количеството 
прахови частици, следвай-
ки Програмата за управле-
ние качеството на атмос-
ферния въздух в Община-
та. Разпоредих и насища-
не на града и малките насе-
лени места с кофи за смет, 
които дори са повече от за-
явените. Въведохме и ре-
гистър на доставките, за да 
има яснота и да се контро-
лира целият процес“,  до-
пълни кметът.

Запазва се размерът 
на такса битови отпадъци

„Доброволно формирование - Мездра“ очаква своите членове
Общината вече има свое 

доброволно формирова-
ние, а желаещите да се вклю-
чат в него могат да пода-
ват необходимите докумен-
ти до 30.01.2018г. „Добро-
волно формирование - Ме-
здра“ ще осъществява дейст-
вия  по предотвратяване или 
овладяване на бедствия, по-
жари и извънредни ситуа-
ции и отстраняване на по-
следиците от тях на терито-
рията на Общината. То ще се 
привлича за работа в райони 
на бедствия, след като кме-
тът на Общината обяви с из-
рична заповед възникването 
на бедствено положение. А 
също при предотвратяване, 
ограничаване и ликвидира-
не на пожари или извънред-
ни ситуации, когато бедстве-
но положение не е обявено.

Доброволец може да стане 
всеки, независимо от трудо-
вото или служебното му пра-
воотношение. Всеки, който 
има желание да се включи в 
„Доброволно формирование 
- Мездра“, трябва да отгова-
ря на следните изисквания: 
да има навършени 18г., да е 
завършил средно образова-
ние, да е клинично и психи-

чески здрав /доказано с необ-
ходимите документи /, да не е  
осъждан за умишлено  
престъпление от общ харак-
тер /освен, ако не е реабили-
тиран/.

 Необходимите документи 
за кандидатстване са: заявле-
ние по образец; формуляр за 
кандидатстване; медицин-
ско удостоверение, доказ-
ващо, че лицето е клинично 
здраво;  справка от психодис-
пансер, че лицето не се води 
на отчет; свидетелство за съ-
димост; диплома за завърше-
но образование; писмено съ-
гласие на работодателя за за-
етите по служебно или тру-
дово правоотношение; де-
кларация за съгласие за обра-
ботка на лични данни; други 
дипломи или свидетелства 
за курсове и подготовки , до-
казващи допълнителни уме-
ния на кандидата /заварчик, 
оксиженист, рязане с мото-
рен трион, умения за работа 
с височинна екипировка, ме-
дицинско образование и др./

С одобрените кандидати 
ще бъде сключен договор, 
ще им бъде осигурено обуче-
ние и екипировка, както и за-
страховка срещу злополука.

Възнагражденията на до-
броволците се определят съ-
образно извършените дей-
ности, както следва:

• 100% от минималната ча-
сова работна заплата за стра-
ната- за обучение с продъл-
жителност до 10 дни,  про-
порционално на часовете на 
обучението;

• 200% от минималната ча-
сова работна заплата за стра-
ната- за изпълнение на спа-
сителни задачи за защита 
при бедствия до 20 дни, про-
порционално на отработени-
те часове на участие в дей-
ностите.

Желаещите кандида-
ти  следва да подадат необ-
ходимите документи за учас-
тие в Центъра за услуги и ин-
формация на Община Ме-
здра, находящ се в гр. Ме-
здра, ул. „Христо Ботев“ № 
27. Крайният срок е 16:30ч. 
на 30.01.2018г.

Допълнителна информа-
ция може да бъде получена 
в „Център за услуги и инфор-
мация” на Общината.

За контакт: Добромир 
Александров – гл. експерт 
‚‘Сигурност и ОМП‘‘, GSM 
0885695507; 0878125346. 

Кметът поздрави столетникa Испиридон Ивановски
Навръх рож-

дения си ден, на-
вършилият 100 
години Испи-
ридон Иванов-
ски бе посетен от 
кмета на Общи-
ната инж. Генади 
Събков.

Най-възраст-
ният сред ветера-
ните от Втората 
световна война, 
кандидат-подо-
фицер Испири-
дон Ивановски е 
участвал във фи-
налното настъпление към 
Германия. И до сега си спом-
ня ясно военните действия.

„Минахме през Македо-
ния, Югославия, Унгария 
и стигнахме град Грац, Ав-
стрия, където ни съобщиха, 
че Хитлеристка Германия е 

капитулирала. След 2-3 дни 
се прибрахме у дома“, раз-
казва ветеранът.

Кметът връчи на бай Ис-
пиридон, както го позна-
ват повечето негови прия-
тели, копие на златната мо-
нета „ауреус“, намерена при 
разкопките на „Калето“, по-

здравителен адрес и парич-
на премия.

Навъртелият цял век жи-
вот ветеран от Втората све-
товна война пожела на всич-
ки жители и гости на Общи-
ната най-вече здраве, щас-
тие и да сме единни като на-
род и общество.
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Французи останаха очаровани
От пет дни 12 френски сту-

денти, членуващи в Асоциа-
ция “Солидарност Франция 
– България“ гостуват на по-
требителите на Комплекса 
за социални услуги за деца 
и лица с увреждания. Мла-
дите хора, отдадени на  раз-
витието на  френско-българ-
ската солидарност, органи-
зират и подкрепят множе-
ство хуманитарни акции и 
инициативи. Гостуването 
им в Мездра е в рамките на 
проект „Коледа в България“, 
който се изпълнява вече 19 
години.

„В Мездра сме от 
30.12.2017г. Прекарваме 
дните си с децата и младе-
жите от Комплекса, които 
са прекрасни. Готвихме, иг-

раехме и се забавлявахме 
пълноценно. Посрещнахме 
заедно и Новата година на 
централния площад” разка-
за Реми Дюмас.

Днес директорът на Ком-
плекса за деца и лица с ув-
реждания Диана Вутова и 
младежите заведоха френ-
ските студенти да разгледат 
Археологически комплекс 
„Калето“. 

Французите се срещнаха и 
с кмета на Общината, който 
им разказа за живота в Ме-
здра и 27-те прилежащи на-
селени места. Инж. Събков 
запозна гостите с основните 
дейности, проекти и инсти-
туции, чрез които общинска 
администрация се грижи за 
хората в нужда.

„ В социалната сфера има-
ме 2 болници, 7 училища, 
5 детски градини и 2 соци-
ални центъра. В Община-
та  действат още Дом за ста-
ри хора и социален патро-
наж, с който се осигурява 
храна и услуги на възраст-
ни и социално слаби хора. 
Функционира и социална 
трапезария, чрез която оси-
гуряваме топъл обяд на 90 
лица“, каза  кметът.  

Тези дни пристигна и на-
дуваемият замък, който сту-
дентите подаряват на деца-
та и младежите в Комплекса 
за социални услуги за деца 
и лица с увреждания. Той е 
монтиран в ЦНСТ 1 и вече е 
катализатор на много игри и 
положителни емоции. 

Социална политика

Спорт В Коледния турнир по блиц

Ивайло Цеков завоюва 
първото място

Майсторът на спорта 
инж. Ивайло Цеков успя 
да завоюва титлата в 28-
ия традиционен Коледен 
турнир по ускорен шах-
мат, който се проведе на-
връх Рождество Христо-
во. Коледният турнир бе 
организиран от Община-
та и Шахматен клуб „Ло-
комотив“. Тази година в 
надпреварата се вклю-
чиха 16 шахматисти, а за 
спазването на правила-
та се погрижиха главният 
съдия м. с. Тошко Кирков 
и секретарят на турнира 
Жанета Маринова.

Шахматистите играха 
помежду си по система-
та „всеки срещу всеки“, а 
партиите бяха с продъл-
жителност 5 минути на 
играч.

Победител в надпре-
варата  стана м. с. инж. 
Ивайло Цеков с 14 точки, 
постигнати чрез 13  побе-

ди, 2 ремита и нито една 
загуба. На второ място за-
стана Николай Георгиев с 
13 т. след 12 победи, 2 ре-
мита и 1 загуба, а на тре-
то място се нареди Цве-
тослав Тончев с 10,5 т. 

Емил Манолов с 10 т., 
Ивайло Гаврилов и Горан 
Цонков с по 9,5 т., кои-
то допълниха призовата 
шестица.

Кметът инж. Генади 
Събков награди шестте 
най-добре представили 

се шахматисти в турнира 
с купи, грамоти и парич-
ни премии.

„Искам да ви пожелая 
все така упорито и все-
отдайно да залагате на 
спорта. Поздравления за 
майсторството, за мисъл-
та на действието. Желая 
здраве на вас и вашите се-
мейства, както и една ус-
пешна и здрава нова го-
дина“, каза кметът в по-
желанието си към състе-
зателите.

с.Зверино

Одобрено е изграждане на мини футболно игрище
Предложение за изграж-

дане на мини футболно иг-
рище в двора на СУ “Св 
Климент Охридски“ – с. 
Зверино бе прието от Об-
щинския съвет в Мездра. 
Това стана на последното 
редовно заседание на мест-
ния парламент.

Молбата за изграждане 
на мини футболно игрище 
с изкуствена трева и освет-
ление бе отправена до кме-
та на Общината, предсе-
дателя на Общинския съ-
вет, кмета на с. Зверино  и 
от Инициативен комитет. 
Целта на изграждането на 
спортното съоръжение е 
младите хора и активните 
жители на населеното мяс-
то, както и тези в близки-
те села Игнатица,  Оселна, 
Елисейна, Зли дол и Очин 
дол да разполагат с подхо-
дящо място за поддържане 
на физическа форма. Мол-
бата бе  подкрепена и от над 
350 жители на Зверино и на-

миращите се в близост на-
селени места.

По време на сесията кме-
тът и общинските съветни-
ци подкрепиха волята на 
вносителите и им благода-
риха за инициативността.

„ Още в края на юли 2017г. 
общинска администрация 
бе подготвила количестве-
но стойностна сметка за ре-
монт на настилки и огра-
ди в СУ “Св. Климент Ох-
ридски“- с. Зверино. Съща-
та е внесена в Министер-
ството на образованието с 
надеждата да получим фи-
нансиране. Имаше и други 
предложения относно мяс-
тото на изграждане на това 
спортно съоръжение, но 
преценихме, че в двора на 
учебното заведение е най-
удачният вариант, тъй като 
финансовите възможности 
това да се случи  там са най-
добри. Освен това съм на 
мнение, че в стратегическо 
отношение тази площадка 

най-пълноценно би се из-
ползвала и от възпитаници-
те на училището.

Подкрепям ви във ваше-
то искане. Съвместно ра-
ботим по въпроса. Надявам 
се да получим финансира-
не и да се пристъпи към ре-
ализиране през 2018г. От-
читам и вашия решителен 
принос. Поправихме наше-
то КСС, отпускайки още ня-
колко метра  в западна посо-
ка, за да стигнем до същест-
вуващата ограда на имота 
и да използваме пълноцен-
но всеки квадратен метър  
Благодаря ви, че има таки-
ва инициативни млади хора 
и съм възхитен от това, кое-
то направихте на коледния 
турнир “, каза инж. Събков.

След проведено гласува-
не, молбата за изгражда-
не на мини футболно иг-
рище в с.Зверино бе при-
ета с 20 гласа „За“ и нито 
един „Против“ и „Въздър-
жал се“.

В гр. Правец

Спортист №6 финишира първи
Иво Балабанов спечели 

първия трофей за СК Атлет 
през 2018 г. Спортист №6 за 
изминалата година на Об-
щина Мездра триумфира в 
традиционния новогодишен 
крос при мъжете на площад 
„Тодор Живков“ в Правец, 
който започна минути преди 
настъпването на новата го-
дина. 20-годишният възпи-
таник на Йоло Николов из-
превари по 6-километровото 
трасе Николай Първанов от 
АК „Орхание“ /Ботевград/ 
и Димчо Мицов от „Рилски 
спортист“ /Самоков/.

Радосвета Симеонова от 

СКЛА „Добруджа-99“ /До-
брич/ бе най-бърза при же-
ните на 4 км. В Топ 3 влязоха 
още Таня Димитрова от СК 
„Костенец“ и Стефани Стоя-
нова от „Локомотив“ София.

Балабанов продължи ус-

пешните традиции в Пра-
вец на Йоло Николов, Ми-
лица Мирчева и Митко Це-
нов, които са триумфирали 
общо 6 пъти в последните 
издания на новогодишния 
крос.
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В следващите дни 
рожденици са:

А л е к с а н д ъ р 
А л е к с а н д р о в , 
директор на НАП-
Враца – 13 януари. 

Катя Йотова, 
общински съветник- 
15 януари

Веселин Кръстев, 
педагог, обществен 
възпитател- 15 януари

Вилма Йорданова, 

дир. на  дирекция „Обща 
администрация“  в 
Общината - 19 януари

В л а д и с л а в а 
Димитрова,   управител 
на Дома за стари хора- 
19 януари

Румен Велчев, 
собственик на фото 
студио – 20 януари

инж. Николинка 
Кътовска, общински 
съветник – 21 януари

Интересно

Исторически дати:

Песни и танци  
на Коледния концерт

В истински празник на 
любовта, хармонията, бъл-
гарщината и доброто на-
строение се превърна Ко-
ледният концерт на Общи-
на Мездра. Стотици жители 
и гости изпълниха централ-
ния площад „България”, за 
да се насладят на невероят-
ните изпълнения на Сдру-
жение „Ново поколение на 
талантите” с ръководител 
Тони Яшова и Танцова фор-
мация по модерни и хип хоп 
танци „Keep It Real”, с ръко-
водител Елеонора Бутакова. 
Водещ и гост-изпълнител на 
празничния концерт бе шо-
уменът и певец Драгомир 
Драганов.

Още първото изпълнение 
на песента „Коледен сън” 
на малките, но с огромен та-
лант деца от „Baby Wings” , 
стопли сърцата на публика-
та. Въпреки студеното вре-
ме хората аплодираха и ад-
мирираха прекрасните та-
ланти.  Коледният дух се 
усети още по-силно след из-
пълнението на Натали Цо-
лова и Александър Георги-
ев. Техният подарък за пуб-
ликата бе песента „Един ко-
леден момент”.

Магията на предстоящо-
то Рождество Христово до-
пълниха Вокална група 
„Wings”, които подариха из-
пълнение на песента „Ко-
ледни звезди”.

Градусът на доброто на-
строение се покачи от из-
пълненията на Танцова фор-
мация по модерни и хип хоп 
танци „Keep It Real”, осно-
вана през 2014г. от младата, 
но амбициозна и безкрай-
но талантлива хореографка 
Елеонора Бутакова.

Първи на сцената се качи-
ха малки коледни джудже-

та, танцуващи с подаръци. 
Те предизвикаха умиление, 
възхищение и удивление 
във всички. След тях пос-
ледва изпълнение на по-го-
лемите им каки, които с не-
вероятните танцови и акро-
батични номера достойно 
конкурираха „златните мо-
мичета” на България. Те от-
ново предизвикаха аплодис-
ментите на публиката и на-
караха множеството да тан-
цува.

След изпълненията на ме-
здренските таланти на сце-
ната се качи кметът на Об-
щината. Инж. Събков от-
чете, че се спазва обещано-
то при стартирането на ме-
роприятията от празнична-
та програма на Община Ме-

здра и вече две седмици ус-
мивките и доброто настро-
ение съпътстват нашите съ-
граждани.

„Днес на нашия Коледен 
концерт ще добавим още 
щипка към Коледната ма-
гия на Мездра, за да се по-
лучи страхотно настроение 
и да посрещнем Рождест-
во Христово, както подоба-
ва – смирени, добри и чове-
колюбиви.

Мили хора, надявам се, 
че животът ще се отнася до-
бре към вас. Желая ви ра-
дост, много щастие, но най-
вече много любов.  Весели 
Празници!”, каза още инж. 
Събков.

Изпълненията на шоуме-
на и певец Драгомир Дра-

ганов бяха кулминацията в 
Коледния концерт. Извест-
ният водещ и невероятен 
певец зарадва мездренча-
ни с емблематични българ-
ски естрадни  песни, съхра-
нили добротата, любовта 
един към друг и към Бълга-
рия през годините. На пло-
щад „България” прозвуча-
ха хитове на Лили Иванова, 
Мария Нейкова, Дует „Ри-
тон” и др.Те предизвикаха 
всички да запеят и танцуват. 

В края на празничната 
програма изпълнителят за-
радва публиката с изпъл-
нения на 3 български хора, 
които накараха всички при-
състващи да се хванат за 
ръце и да извият кръшно 
хоро.

Изпълнението на Програмата  
за развитие на туризма

Продължение от стр. 1
През 2017г. продължи 

изграждането и поддър-
жането на туристически 
обекти, общинска соб-
ственост или чието право 
за ползване и управление е 
предоставено на Община-
та. Организирани са меро-
приятия с местно и нацио-
нално значение, доприна-
сящи за развитието на ту-
ризма. Сред тях са: Фести-
валът на средновековни-
те традиции, бит и култу-
ра „Калето Мездра 2017“, 
Национален фолклорен 
събор „Де е българското“, 
инициативи по проект „Ту-

ристическа инфраструк-
тура и популяризиране 
на мото спорта в Общи-
на Мездра“ на МК „Вели-
ка България“, провеждане 
на състезания от веригата 
„4х4 Есктрийм“ в с. Звери-
но и редица събития с об-
ществена значимост, съв-
местно с  културни, обра-
зователни и други инсти-
туции с цел популяризи-
ране на съпътстващи ту-
ристически продукти.

Следващото заседание 
на Консултативния съвет 
по въпросите на туризма 
ще се проведе през яну-
ари.

Уникално пиро-шоу зарадва жители и гости
Повече от час и половина извест-
ният квартет за народни песни 
„Славей“, весели жителите и гос-
тите на Мездра в Новогодишната 
нощ. Кметът на Общината инж. 
Генади Събков поздрави гостите, 
дошли да посрещнат под звезди-
те Новата 2018 година, като по-
жела на всички мирна, благо-
датна и щастлива нова година:  
„Спокойно мога да кажа, че Об-
щина Мездра изпраща 2017 годи-
на, изпълнена с много предизви-
кателства, но и с поводи за радост 
от качествено свършената рабо-
та. Тези резултати са благодаре-
ние и с участието на всички жи-
тели на Общината, защото хора-
та са най-ценното богатство, кое-

то има Мездра и ние вярваме в 
желанието им нашият град, на-
шата Община да процъфтяват“ 
каза в словото си инж. Събков 
минути преди стрелките на ча-
совниците да ударят 00:00 часа.  
За всички присъстващи Общината  
бе осигурила греяно вино, сладки 
с новогодишен поздрав и огромен 
огън в центъра на пл. „България“, 
който да топли дошлите да се на-
сладят на майсторските певчески 
умения на квартет „Славей“. След 
химна и „На многая лета“ над пло-
щада зазвуча емблематичното 
„Дунавско хоро“. Настъпването на 
Новата година бе ознаменувано 
със завладяващо, близо пет  ми-
нутно пиротехническо шоу.

• 10 януари 1983 г. – Уми-
ра  учителят Петър Горанов 
– преподавател по българ-
ски език и литература, ис-
тория, география и телес-
но възпитание в Мездра, 
Люти брод и Руска Бяла пре-
ди 9 септември 1944. Чита-
лищен и театрален деятел. 
Активен спортист, член на 
местното юнашко и гимнас-
тическо дружество, треньор 
на футболния отбор „Тича“ 
и зам. председател на Упра-
вителния съвет на клуба. 

• 12 януари 1899 г. – Пър-
ви кмет на новообразувана-
та Мездренска община ста-
ва Иван Мишев от село Кре-
та. 

• 13 януари 1930 г. - Чле-
нове на организацията на 
широките социалисти в 
село Мездра изнасят вече-
ринка с томбола. Предста-
вена е комедията „По нево-
ля доктор“. Главната роля се 
изпълнява от адвоката Йор-
дан Христов. 

• 1939 г. - Роден нашият 
съгражданин Васил Тинков 

– журналист, поет и писател, 
един от основателите на ли-
тературната група в Мездра. 

• 14 януари 1873г. - Про-
изнесена смъртната присъ-
да на Васил Левски. 

• Януари 1930 г. - Със 
средства на минно друже-
ство „Плакалница“ на гара 
Елисейна е открито кино, 
което два пъти седмично 
прожектира филми. 

• 17 януари 1924г. - В село 
Мездра е основана група на 
Партията на труда. 

• 18 януари 1948г. - При 
завръщането на българска-
та правителствена делега-
ция от Румъния Георги Ди-
митров приветства на гара 
Мездра събралите се труде-
щи се от Врачанска област. 

• 19 януари 1993г. - По 
инициатива на треньорка-
та Лили Николова е създа-
ден Клуб по художествена 
гимнастика „ Анелия“. Не-
гов кръстник става светов-
ната шампионка в многобоя 
на първенството в Мюнхен 
Анелия Раленкова. 

НОВА КНИГА

Открито, честно и дискусионно

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ 
Така с три думи може 

да се определи съдържа-
нието на новоизлязлата 
книга „Преходът и роля-
та на БСП“ ( през погледа 
на един ветеран) на нашия 
съгражданин Иван Васи-
лев Караджилски -Донка-
та. Излишно е да предста-
вям автора. Той е много до-
бре познат на широката об-
щественост в града и реги-
она. И все пак нека припом-
ня няколко щрихи за него. 
Роден е в село Царевец. За-
вършва текстилното учи-
лище в Мездра, а по къс-

но и техникума по тек-
стил във Враца. Полу-
чава висше образова-
ние в Академията за 
обществени науки и 
социално управление. 
Последователно рабо-
ти в завод „Ст. Дими-
тров“, АПК „Искър“ 
и от 1978г. е на рабо-
та в ОК на БКП-Враца. 
През 1982г е избран за 
секретар на Окръж-
ния съвет на Българ-
ските професионал-
ни съюзи. Работи и в 
състава на Областния 
комитет на партията в 
Монтана. След пенси-

онирането си е един от ръ-
ководителите на Общин-
ската организация на БСП 
в Мездра на обществени 
начала. 

Впрочем, като редактор 
на тази книга ще си спес-
тя оценките, а ще цитирам 
трите отзива за нея , отпе-
чатани в предговора й. Те 
са на журналиста Георги 
Апостолов, на председате-
ля на БСП -Мездра д-р Ил. 
Михайлова и на бившия 
кмет на Общината инж. Л. 
Йотов.

Георги Апостолов: „ 
Иван Василев- Донката не 

е автор , който се крие зад 
оценки на признати имена, 
зад цитати и параграфи. И 
в тази книга той говори от-
крито, като участник в съ-
битията и анализът му е по-
строен върху темела на на-
трупания богат политиче-
ски и партиен опит. Имен-
но от тази позиция той 
представя събитията след 
1989г. у нас с категорична-
та оценка за участниците в 
тях. Както се полага на чо-
век открит и минал през го-
дините на съзиданието и 
краха, той не спестява ис-
тината и собствената си 
ясна и категорична оценка 
за героите на това, иначе, 
интересно време... Всъщ-
ност, той дава публичност 
на много оценки, които 
вървят между хората от ре-
гиона от години. Нека бъ-
дем наясно! Не става дума 
за критикарство и интрига, 
това е болка за загубени по-
зиции, пропуснати шансо-
ве в партийната, изборната 
и кадровата работа“. 

Д-р Илиана Михай-
лова: „ Със своя полити-
чески опит Иван Васи-
лев дава отговор на реди-
ца от тези въпроси. Поста-
вя оценките с добронаме-

реност, преплетена от не-
говите лични преживя-
вания, за пропуснатите 
възможности, огорчен от 
действията или бездейст-
вието на политическите 
лидери. Търсещ за себе си 
и за своята партия отго-
вор защо толкова беден и 
онеправдан народ гласува 
за десните партии, срещу 
собствените си интереси“. 

Инж. Любен Йотов: 
„Само човек с голям об-
ществен, стопански, по-
литически и организацио-
нен опит като Иван Васи-
лев може да напише та-
кава книга... От изложе-
ното в книгата личи, че 
Иван Василев следи от-
близо процесите,  които 
протичат в БСП и открито 
и честно реагира на при-
чините, които доведоха 
БСП да изгуби доверие-
то на обеднелия народ ... 
Особено ценни са негови-
те наблюдения и оценки 
за ролята на Общинската 
организация на БСП в Ме-
здра по времето на прехо-
да, като, преполагам, ще 
бъдат полезни на актива и 
ръководството на Общин-
ската организация в бъде-
ще време“.


