
ЦЕНА: 0,40 ЛВ.МЕЗДРА, 17 - 31 МАЙ 2018 г.           БРОЙ 10 (428), ГОДИНА XVII

http://mezdra.bg http://facebook.com/mezdra

45-ти ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ НА 
КУЛТУРАТА „МЕЗДРА МАЙ`2018“

Девети май

Ден на победата, Ден на Европа
Албена Миланова
С вдигане знамената на Обединена Европа, Република България 

и Община Мездра започна тържествената програма, с която бяха 
отбелязани Ден на победата над хитлерофашизма във Втората 
световна война и Ден на Европа. На днешния 9 май бе отдаден 
почит на всички загинали в кървавите битки на най-голямата 
война, продължила 6 години и чиито бойни действия са се води-
ли на четири континента и в три от океаните на планетата. В тях 
са взели участие всички развити страни в света по онова време.
В словото си кметът инж. Генади Събков отбеляза, че победата 

на Съветския съюз, на Червената армия, подкрепена от съюзни-
ческите сили във Втората световна война, е спасила Европа и 
света от „кафявата чума“.
„Сред загиналите по бойните полета на Европа са 40 000 бъл-

гари, пожертвали живота си, но дали своя принос за пълния раз-
гром над хитлеристка Германия. 445 000-на Българска армия се 
сражава в състава на III-та Украински фронт и участва в 4 ма-
щабни операции през първата фаза на войната.
Нашата Общината изпраща свои млади синове в редицата на 

Българската армия, с която те достигат до Унгарската пуста и 
австрийските Алпи. Много от тях оставят костите си по бойни-
те полета. Днес ние отново се прекланяме пред техния подвиг, 
показвайки, че не са забравени. Четирима са живите участници 
от Общината, които днес честват празничния 9 май: Испиридон 
Ивановски, Тошо Христов, Илия Тошев и Никола Илиев. Това са 

хората, които пазят спомена за войната. Хората, над главите на 
които са свистели куршуми. Вие сте нашите живи герои – уваже-
ние, почит и респект….“, каза инж. Събков.
Председателят на общинската структура на Съюза на ветера-

ните от войните инж. Стефчо Симеонов връчи почетен знак и 
грамоти на главния архитект на Общината Марина Ташева, инж. 
Петя Василева, Жанета Маринова и Силвия Петкова, съдейства-
ли за изграждането на мемориалния знак в памет на деветимата 
офицери и войници от Общината, дали живота си за освобожде-
нието на Югославия и Унгария.
Възпитаниците на Детска градина „Мир” представиха стихо-

ве, посветени на празника и танца „Катюша”. Йоана Лиловска 
изпълни песента „Мальенкая страна”. Възпитаници на Центъра 
за подкрепа за личностно развитие, с ръководител Соня Цеко-
ва, представиха рецитал. Мъжка вокална група “Калето”, с ху-
дожествен ръководител Милчо Романски, изпя : ”Катюша”, „В 
огин пламне Рила планина” и „Велик е нашият войник”, а мажо-
ретките към Центъра за подкрепа за личностно развитие, с ръ-
ководител Христина Стоянова, зарадваха публиката с прекрасно 
съчетание.
Последва тържественото шествие и поднасяне на венци и цветя 

пред Паметника на загиналите във войните за България. Сред 
уважилите празника бяха председателят на Общински съвет Яна 
Нинова, зам.-кметът Сашо Илиев, общински съветници, много 
граждани и гости на Мездра.
След края на официалната програма инж. Събков и инж. Симе-

онов раздадоха подаръци на четиримата жители на Общината, 
които са преживели ужаса на Втората световна война.

Тази година празниците за-
почнаха на 3-ти май с пър-
вата по рода си изява “Tabiet 

Mezdra”, която продължи до 6 
май. Тематично тя включваше 
Гръцка, Сръбска, Балканска 
и Фолклорна вечери, като в 
рамките им последователно 
се проведоха Панорама на 
образованието, турнири по 
белот, табла и шах, надяжда-
не с кюфтета и надпиване с 
бира. „Магията на Мездра“ 
с изложба и рецитал, кули-
нарен фестивал, концерти на 
Ани Сарандева, на Агатанге-
лос и Бенд. Имаше и танцов 
уъркшоп по български и бал-
кански танци, и концерт на 
Бобан Здавкович. Изнесени 
бяха концерти на читалищни 
състави от селата Лик, Бру-

сен, Царевец, Оселна, Руска 
Бяла, и ВГ „Искрица“ - Ме-
здра, Люти брод, Горна и До-

лна Кремена, мъжка вокална 
група „Калето“. Граждани и 
гости се насладиха на концер-
тите на Росен Янчев, Ванеса 
Богданова, Стела Кръстева, 
Борислава Стоименова, Соня 
Немска, Светлин Миланов, 
„Новото поколение на талан-
тите“ и специален концерт на 
фолк певицата Поли Паскова 
и ансамбъл „Чинари“.
Денят на Мездра – 6 май, за-

почна с тържествена света ли-
тургия в църквата „Св. Геор-
ги Победоносец“, ритуал по 
издигане флага на Общината 
и приветствие от кмета инж. 
Генади Събков. По-късно бе 
открита юбилейна изложба 

на известния художник и наш 
земляк Николай Кучков, кой-
то твори в Пловдив и който 

наскоро бе удостоен от Об-
щински съвет със званието 
„Почетен гражданин на Ме-
здра“.
На 8 май на пл. „България“ 

тържествено бе отбелязана 
50-годишнината на Район-
ното полицейско управле-
ние и по този повод голям 
концерт изнесе звездата на 
българската естрада Мая 
Нешкова. За 9 май – Ден на 
победата и Ден на Европа 
поместваме отделна инфор-
мация.
Следващите дни продължи-

ха с лекоатлетически турнир 
за деца 1-4 клас, патронен 
празник на ОУ „Св. св. Ки-

рил и Методий“, тържество 
в с. Люти брод по случай 
125 години от рождението 
на ген. Иван Кинов (очерк 
за героя поместваме на стр. 
4), градско първенство по 
художествена гимнастика на 
детските градини и на деца 
от 7-14 години, зонален тур-
нир по хандбал за юноши 
старша възраст.
На 13 май на ТК „Дядо Йоцо 

гледа“ край с. Очин дол се 
проведе традиционният фол-
клорен празник „Де е българ-
ското“, за който също помест-
ваме отделна информация на 
стр. 4, а на 14 май мездренски-
те зрители имаха удоволстви-
ето да се насладят на театрал-
ния спектакъл „Мистериите 
на Дон Жуан“ представен от 
Драматичен театър – Монта-
на. На 15 май беше концертът 
на  ГЪМЗА БРАС ШОУ. На 16 
май бяха тържествата по слу-
чай 70-годишнината на ПГ по 
Механизация на селското сто-
панство и концертът на Пред-
ставителния танцов ансамбъл 
„Мездра“.
На 17 май се проведе смесена 

лекоатлетическа щафета и фут-
болен турнир на  детските гра-
дини. Денят завърши с голям 
концерт на популярния Руслан 
Мъйнов в Дом на железничаря.
Празниците на културата 

продължават.

Хора, с които живеем

Момчето с България в сърцето
Георги Апостолов
Патриотизмът не е изтъ-

кан от думи, истинското 
родолюбие означава да се 
отдадеш на родния край 
изцяло и завинаги.
Евгени Кучков е художник 

по призвание и по професия. 
По душа е човек на изку-
ството и бохем. което е почти 
едно и също. Но вътре в себе 
си е роден патриот и всеот-
даен деятел на едно богато 
историческо наследство. 
Самият той е част от това 
наследство. Предците му са 
тясно свързани с развитие-
то на града, а родът му идва 
още далеч преди освобожде-
нието от турско робство Не е 
дошъл със заселниците при 
построяването на ж. п. лини-
ята, а е наследник на онези 
българи, които са създавали 
тук дом, семейство, тради-

ции и поминък.
Той бе един от първите, кои-

то не се съгласиха с учредя-
ването на етнически партии, 
той бе един от първите, кои-
то издигнаха знамето на из-
мъчена и поробена България 
отново, за да напомнят за ве-
личавите борби, за жертвите 
и саможертвата на народа 
ни във войните, въстанията, 
бунтовете и тежките битки 
с поробителите и предате-
лите.
В началото от чисто детско 

любопитство започва да тър-
си останали реликви от тези 
борби и сражения. Влезе в 
дебрите на историята, за да 
се превърне в една историче-
ска почти енциклопедия и да 
отстоява тези свои родолю-
биви и патриотични принци-
пи винаги, и навсякъде.

на стр. 2

„Табиет Мездра“

бе закрит с фолклорни 
концерти

Грандиозни концерти на 
местни и национални фол-
клорни изпълнители и тан-
цьори отбелязаха финала на 
първото издание на фестивала 
„Табиет Мездра“. В Деня на 
Мездра - 6 май, многоброй-
ната публика на централния 
площад „България“ подгря 
големият победител в „Пирин 
Фолк 2016“ Светлин Миланов 
и невероятните танцьори от 
Представителен танцов ансам-
бъл „Мездра“.
След него звездите от Сдру-

жение „Ново поколение на 
талантите“ на вокалния педа-
гог Тони Яшова предизвикаха 
истински фурор. На сцената 
се изявиха групите “Wings” и 
„Little Wings”, както и неверо-
ятните танцьори от Танцова 
формация „Keep It Real” на хо-

реографа Елеонора Бутакова. 
Генчо Драголов от Трупата за 
експериментален театър с ху-
дожествен ръководител Юли 
Пухалски подари на публиката 
прекрасно изпълнение на гай-
да и рецитира стихотворение 
за България. Танците и песни-
те на читалищните дейци към 
градското читалище „Про-
света-1925“ допълнително 
повдигнаха тържествеността. 
Женският народен хор и група 
„Мездрея“ дариха публиката с 
изпълнения на любими стари 
градски песни. Невероятни-
те малки танцьори от Танцов 
ансамбъл „Мездренче“ с худо-
жествен ръководител Йоанна 
Аспарухова, ни оставиха без 
дъх с прекрасните си изпъл-
нения.

на стр. 2

Мисъл на броя
Два пъти в живота си човек трябва да бъде самотен: на мла-

дини, за да научи повече и да създаде себе си, и на старини, 
за да претегли всичко преживяно

Й. Цимерман
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Лесно е да 
окаляш...

Реплика

Иванка Начева
„Гледам и не вярвам на уши-

те си, слушам и не вярвам на 
очите си“ - това е новата по-
говорка от съвременната ни 
история.
Питам се и отговор не нами-

рам: защо някои хора, обога-
тили се достатъчно в годините 
на демокрация за сметка на бе-
дния народ, все не им стига и 
им се ще още и още... В ламте-
жа си са готови на всичко – да 
окалят всеки, изпречил се на-
среща им, всеки честен ръко-
водител, било на местно или на 
национално ниво, да оклеветят 
невинния, който просто спазва 
Закона, само и само да се доко-
пат до още пари. Нашият град 
не прави изключения. Доказват 
го събитията, които се случват 
напоследък и при нас. Да окле-
ветиш човека и ръководителя, е 
най-лесната работа. После до-
казвай, че нямаш сестра.
Никой от нас не е забравил 

народната поговорка: „Който 
бърка в меда, не може да не си 
оближе пръстите“, но май тези, 
които бъркаха в меда с голяма-
та лъжица вече 30 години, не 
само си облизаха пръстите, но 
стигнаха почти до дъното на 
баката и вече търсят други на-
чини да си напълнят гушката.
Размислите оставям на вас, 

уважаеми читатели.

от стр. 1
Народната певица Поли Паскова 

бе кулминацията на първото из-
дание на кулинарно-музикалния 
фестивал „Табиет“, с който за-
почнаха празненствата на 45-ите 
празници на културата „Мездра 
май“. Тя зарадва мездренчани и 
многобройните гости на града с 
много нови песни,  хитове и ре-
пертоар на македонски и сръбски.
Кметът на Общината инж. Гена-

ди Събков приветства изпълните-
лите и гражданите и им пожела 
здраве, нестихващо вдъхновение 
и много положителни емоции.
На площада се завиха кръшни 

хора, като най-добрите танцьори 
бяха наградени с копия от послед-
ния албум на Паскова.
Равносметката – 4 дни веселие, 

множество уникални за Мездра 
мероприятия, звезди от музикал-
ните сцени на България, Сърбия и 
Гърция, много усмивки на хиля-
дите жители и гости на Община-
та, които ще отнесат със себе си 
незабравимата емоция от „Табиет 
– Мездра“.

„Табиет Мездра“

Бригада от 6 човека 
извършва ремонт на 

покриви и тенеке-
джийски услуги.

0899/250 731
0988/206 200

Обява

бе закрит ...

от стр. 1
Така стигна до събирането 

на старинни оръжия — но-
жове, пистолети, пушки, 
каски, облекла, щикове и 
снимки от борбите с тур-
ските поробители, от Ру-
ско- турската освободителна 
война, Балканската, Между-
съюзническата, Първата и
Втората световна войни. Тя 

се превърна в част от исто-
рическия музей на града и 
Общината, а като експози-
ция привлича много посети-
тели и до днес.
Можеше ли да продаде съ-

браната уникална истори-
ческа сбирка, която днес е 
в музея? Можеше! Но не го 
направи, защото за него не 
е важно да има дом днес, а 
Мездра да има бъдеще утре!
Той самият не е смятал кол-

ко часове, дни и денонощия,  
му е отнела реставрацията 
на едно само старинно оръ-
жие. Колко пътища и хора 
е срещнал и увещавал, за 
да създаде тази неоценима 
музейна сбирка. Но той не 
е човек, който може да пра-
ви сметки - нито на парите, 
нито на времето, когато ду-
мата е за историята и мина-
лото.
Малко хора знаят как успя 

да организира вземането и 
прекарването на оръдията, 
които днес са край памет-
ниците на загиналите във 
войните по площадите на 
селата от Oбщината. После 
успя да набави от Гвардей-
ската част в София унифор-
ми, с които облече млади 
момчета. Извади от сайтове 
и експозиции оригинали на 
униформите, някои от тях 
създаде на ръка от стари во-
енни и железничарски ши-
нели и куртки. И изведнъж 

тържествата в града придо-
биха друг облик, намериха 
оная очаквана официалност 
и внушителна историческа 
показност, с които би се 
гордяло всяко българско се-
лище.
Това обаче е само външната 

страна, ликът на събитията! 
По-хубавото е, че успя да за-
пали сърцата на младите, те 
станаха участници в истори-
чески събития, които днес 
се възпроизвеждат и вълну-
ват стари и млади, които не 
само напомнят, но и прида-
ват на историческите дати 
достоверност.
Шест години от живота му 

преминаха в реставрация 
на Черепишкия манастир, 
на Струпешкия манастир, 
на църкви и икони в цялата 
страна. Негови картини
отдавна има в почти цяла 

Европа и в много  страни по 
света.
Някога баща му отиде на 

работа в Куба като специа-
лист. Отиде и брат му. Ос-
танали разказаните спомени 
от срещите с Фидел Кастро, 
брат му Раул и Ернесто Че 
Гевара. Дали по наследство 
от тези странствания на ро-
дителя и брат му Николай, 
но му се падна и нему да 
шества по Европа, Азия и 
Сибир, кой знае? От ски-
танията остават прекрасни 
спомени, но и много прияте-
ли, на които се радва и днес. 
Защо, обаче,  всички споме-
ни се свързват с онези дни 
на детството, преминало на 
улица „Първи май”? На тази 
улица са израснали кореня-
ците, онези, които са дали 
началото на този град.
Тук го връща и по-големи-

ят му брат, известният пло-
вдивски художник Николай 

Кучков, защото и той не 
може, като си дойде,  да не 
отидат на вилата в Типчени-
ца, без да погледнат горис-
тите склонове на Стара пла-
нина, без да се порадват на 
величието на Балкана, без 
да се върнат в спомените си 
към историята.
Така създаде и великолеп-

ните стенописи в сегашния 
ресторант „Златния век“ в 
центъра на Мездра, къде-
то стоят ликовете на видни 
български царе.
Творецът никога не се паза-

ри за пари, а иска просто да 
остави историята в очите и 
умовете на поколенията. Но 
затова сигурно ще трябва 
да дойдат други, по-добри 
времена, може би друг, нов 
„Златен век’’... Днешният 
ден на Евгени е задъхан и 
пълен с превратности, жи-
вотът все взема, а той е ори-
сан да отдава, да създава, да 
твори и пресътворява. То не 
е само орисия, то е призва-
ние. Усеща се в устремена-
та му походка, в гръмовния, 
понякога, глас, във веселия 
му и искрен смях, и в она-
зи тиха и скрита в очите му 
тъга, която малко хора по-
знават.
Евгени не е роден просто да 

преживява! Евгени е приз-
ван да връща хората към 
истинските им корени, да ги 
обединява и да им внушава 
вяра в бъдещето. Извест-
но е, че уважава немската 
дисциплина и обича руски-
те песни. Дали е по немски 
дисциплиниран и как пее 
руски песни, това вече е 
съвсем друга тема, която не 
засяга безкрайното му родо-
любиe…
Честита 60-годишнина, 

Евгени!

Момчето с България в сърцето
ПРОЕКТ BG16RFOP001-2.001-0088 

„Прилагане на мерки за енергийно обновление 
на сградaта на общинската администрация в град Мездра”

Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C03

Община Мездра приключи проекта за подобряване 
енергийната ефективност на сградата на общинската администрация
Община Мездра приключи строително-монтажните дейности за 

енергийно обновление на сградата на общинската администрация. 
Изпълнението на енергоспестяващите мерки е по Проект: „Прила-
гане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската 
администрация в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-
0088-C03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Общата стойност на проекта е 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60 

лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регио-
нално развитие, а 173 201.40 лв. – като национално финансиране. 
Изпълнител на дейностите по инженеринг на сградата е Консорциум 

„Енергийно обновление – Мездра“ ДЗЗД, а строителният надзор се 
осъществява от „Синко –инженеринг“ АД.  Срокът за изпълнение на 
проекта е 21 месеца до 16 юни 2018 г.
Сградата на общинската администрация в град Мездра не е ремон-

тирана от 1970 г., откакто е построена. По скалата на енергопотреб-
лението тя е била в клас „D“, а с изпълнението на проекта преминава 
в клас „В“. Потреблението на енергия е било 1 275 090.00 кWh/у, а с 
въведените енергоспестяващи мерки общият брутен годишен разход 
на енергия се намалява с 46,7% до 679 987.00 кWh/у. Емисиите на 
въглероден диоксид се редуцират със 109,3 тона/год. По този начин 
се подобрява както качеството на околната среда в град,  така и ус-
ловията за труд на общинската администрация, подчерта кметът на 
града инж. Генади Събков при отчитане на получените резултати от 
изпълнението на проекта. 

Изпълнението на проекта обхвана подобряване на сградния фонд, 
което ще доведе до намаляване загубите в системите за пренос и раз-
пределение на енергия. Тъй като общината не е доставчик на енергия, 
нейната роля се свежда до намаляване на разходите на консумираната 
енергия в сградата и на услугите, които предоставя на населението. 
обясни Светлана Мицева, ръководител на проекта.
Общо са изпълнени 6 енергоспестяващи мерки. Първата от тях 

обхваща топлоизолация на стените, граничещи с външен въздух 
от вътрешната стена с минерална вата и гипскартон, шпаклов-
ка, грундиране и боядисване. Втората е за изолация на покрива 
и подпокривното пространство с топлоизолационен материал – 
каменна вата с дебелина 10 см., основен ремонт на покрива на 
ниското тяло, топлоизолиране с твърда каменна вата, циментова 
замазка, подмяна на водоприемници, нова двуслойна хидроизо-
лация и тенекеджийски работи.
Третата енергоспестяваща мярка е за подмяна на съществуващата 

метална и алуминиева дограма със студен профил  с нова с AL про-
фил с прекъснат термомост и стъклопакет с вътрешна PVC подпро-
зоречна дъска. Подменена е и отоплителна инсталация с монтаж на 
нова VRF система за отопление и охлаждане чрез климатизатори 
на цялата сграда, както и осветителните тела с монтаж на LED лам-
пи 10W и пури, с цел  понижаване на мощността на осветителните 
тела, без да се намалява осветеността в помещенията.
По проекта е изградена соларна инсталация за битова гореща вода 

за захранване на помпа слънчеви колектори и бойлер. Пo този на-
чин даваме пример за възстановяем енергиен източник, подчерта 
кметът на града инж. Генади Събков при приключването на проек-
та. И добави, че директните ползватели от прилагането на енергий-
ните и технически мерки са 113 служители на общинската и дър-
жавните администрации, а косвени – всички жители на общината, 
външни посетители и инвеститори в региона.

——————————– www.eufunds.bg ——————————– 
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0088 
„Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинска-
та администрация в град Мездра“ , който се осъществява с финансова-
та подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионал-
но развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счи-
та, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

С платежно нареждане 
от 9 май т. г. Община Ме-
здра преведе на „ЕНИМАЛ 
ХЕЛП” – сдружение с нес-
топанска цел в общест-
вена полза “В помощ на 
животните в Мездра“, це-
леви средства в размер на 
12 000 лв. за дейности по 
овладяване популацията 

на безстопанствени кучета. 
Въпреки че предварително 
сключеното споразумение 
със сдружението не бе по-
дписано, Общината преве-
де целевите средства.
„Надяваме се Сдружение 

с нестопанска цел в об-
ществена полза “В помощ 
на животните в Мездра“ 

да използва средствата по 
предназначение  в съот-
ветствие с Програмата за 
овладяване популацията на 
безстопанствените кучета 
на територията на Община-
та и в края на годината да 
бъдат отчетени положител-
ни резултати“, каза кметът 
инж. Генади Събков.

Община Мездра подпомогна 
„ЕНИМАЛ ХЕЛП”

Ударно
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Проект № BG16RFOP001-2.001-0086
„Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Мездра”

Договор № BG16RFOP001-2.001-0086-C01

Община Мездра стартира проект за енергийно обновление на 13 многофа-
милни жилищни сгради
Община Мездра стартира проект за енергийно обновление на 13 жилищни 

сгради с публична информация за планираните дейности и начало на строи-
телно-монтажните дейности с церемония по „Първа копка“. Изпълнението на 
енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Mерки за енергийнa 
ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”, Договор № 
BG16RFOP001-2.001-0086-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 г.
Общата стойност на проекта е 1 620 202.92 лв., от които 1 377 172.49 лв. 

безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално раз-
витие, а – 243 030.43 лв. като национално финансиране. 
Прилагането на енергоспестяващите мерки имат за цел да намалят консу-

мацията и разходите за енергия, както и емисиите на парникови и вредни 
газове в атмосферния въздух, което ще подобри качеството на околната 
среда в града, заяви инж. Розалина Георгиева, Началник на отдел „Общин-
ска собственост, обществени поръчки и поекти“ в общината и Ръководи-
тел на проекта при стартирането на СМР. 
Изпълнители на СМР по енергийно обновление на сградите са: ПСТ 

Груп ЕАД, ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД, Обединение „Екоинженеринг 
– Мездра“ и  ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО АД. Строителният надзор ще се 
осъществята от ГИД-АРК ДЗЗД и СС-Консулт ЕООД.
Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца до 21 ноември 2018 г.
Проектът предвижда комплексна интервенция в сгради на 13 многофамил-

ни жилища в град Мездра. В голямата си част те са 2-етажни, 3-етажни и 
4-етажни, строени преди повече от 30 години със стоманобетонни плочи 
и единични тухли. Сградите са частично обновени със сменена дограма 
на някои от фасадите или положена изолация по външната повърхност. 
Отоплението им е с индивидуални газови котли, електричество и печки на 
дърва, обясни Розалина Георгиева. По думите й това замърсява въздуха с 
фини прахови частици.
След пресконференцията в сградата на общината, стартът на строително-

монтажните дейности бе даден с официална церемония по „Първа копка“, в 
която участваха Сашо Илиев, заместник-кмет на община Мездра, членовете 
на екипа по проекта, общински съветници, медии, представители на сдруже-
нията на собствениците на многофамилните жилищни сгради, управители 
на фирмите-изпълнители на енергоспестяващите мерки и на строителния 
надзор.
В присъствието на гостите и граждани на Мездра заместник-кметът 

Сашо Илиев обяви началото на строително-монтажните дейности с разли-
ване на шампанско и символична „Първа копка“. Гостите бяха посрещнати 
с питка с мед от момичета в национални носии.
За всяка сграда е предвиден пакет от 3 енергийноспестяващи мерки, ста-

на ясно по време на церемонията. С прилагането им ще се намалят то-
плинните загуби през ограждащите елементи, което ще снижи разходите 
за отопление и охлаждане средно с около 63-65%, подчерта инж. Розалина 
Георгиева. По този начин сградите ще преминат в енергиен клас „С“ с 
устойчиво потребление на енергийни носители, което от своя страна ще 
повиши стандарта и качеството на живот на 74 домакинства, добави ръ-
ководителят на проекта.
———————————– www.eufunds.bg ———————————– 

Този документ е създаден в рамките на проект 
BG16RFOP001-2.001-0086 „Mерки за енергийнa ефективност в мно-
гофамилни жилищни сгради в град Мездра“, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на пуб-
ликацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Двоен празник

С богата музикално-худо-
жествена програма на 11 
май отбелязаха патронния 
празник на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ в Ме-
здра и 50-та годишнина от 
създаването на говорящия 
вестник към учебното заве-
дение.
Малките репортери от го-

ворящия вестник посрещ-
наха кмета на Община Ме-
здра инж. Генади Събков и 

репортерката на Нова теле-
визия Василена Гръбчева 
с питка и мед, след което 
интервюираха гостите, но и 
сами отговаряха на въпроси.
Кметът връчи на директора 

на учебното заведение Галя 
Богданова поздравителен 
адрес и прекрасен букет, и 
отправи пожелание към ко-
лектива за неугасващ про-
светителски плам и много 
успехи в отговорната рабо-

та.
Г-жа Богданова подари на 

най-усмихнатото лице в 
българската журналистика 
почетен плакет и учениче-
ска книжка с отлична оцен-
ка по предмет „Творчески 
чар и търсене на различни 
гледни точки“.
Тържеството завърши със 

запалване свещите на пре-
красна торта и усмихната 
снимка за спомен на всички.

Повече от 7 часа талантливи-
те малки и големи грации на 
Мездра зарадваха с невероят-
ни съчетания своите близки, 
треньори и почитатели на 
художествената гимнастика. 
Това стана в рамките на град-
ското състезание по художест-
вена гимнастика „Мини купа 
„Анелия”, организирано от 
Общината и ЖКХГ „Анелия”. 
Състезанието се проведе на 
12 май във физкултурния са-
лон на ОУ „Христо Ботев” .
Първоначално се предста-

виха малките възпитаници 
на детските градини, които 
предизвикаха умиление и бу-
рни аплодисменти с перфект-
ните си изпълнения. На пър-
во място сред 4-годишните се 
изкачи отбор „Барбарони” на 
ДГ „Слънчице”. Най-добре 
сред 5-годишните се предста-
виха състезателките от отбор 
„Мики Маус” на ДГ „Мир”. 
Второ място зае отбор „Те-
менужка”- ДГ „Слънчице”, а 
трето- отбор Детелина” от ДГ 
„Детелина”. Сред 6-годиш-
ните най-добре се представи 

отбор „Барби” – ДГ ”Слънчи-
це”, следван от отбор „Слън-
чо” – ДГ „Мир”. На първо 
място сред децата на 7-го-
дишна възраст се класира от-
бор „Мечо Пух” – ДГ ”Мир”, 
следван от отбор „Петел”- ДГ 
„Роза” и отбор „Звездичка” 
от ДГ „Слънчице”. След обяд 
бяха представени изпълнени-
ята на деца от 7 до 14 години. 
При ансамблите първото мяс-
то си поделиха Ансамбъл 8г. 
I-ви отбор и Ансамбъл 9-10г. 
кат. „А”. Второ място зае 
2-рият отбор на 8-годишните, 
а III-то-3-тият отбор. Девой-
ките младша и старша въз-
раст предизвикаха аплаузите 
на публиката чрез съчетания-
та си с уред. Калина Христо-
ва стана първа при индиви-
дуалното състезание за деца 
7-8 години, а второто място 
зае Мартина Йорданова. При 
индивидуалното състезание 
без уред за деца 9-10 години 
най-добре се представи Крис-
тияна Янева. Второ място 
заеха Магдалена Дамянова 
и Кристина Бойчева, а тре-

то- Цвети Павлова и Жаклин 
Вутова. При индивидуалното 
състезание Девойки младша 
възраст кат ”Б” без уред пър-
ва стана Каролина-Михаела 
Цветкова. Деница Павлова и 
Полина Пешева заеха второ 
място, а Надин Кръстева се 
класира трета. нПри индиви-
дуалните съчетания с топка и 
обръч на Девойките старша 
възраст най-добре се предста-
ви Валерия Захариева, а вто-
ра стана Виктория Захариева. 
Победителите в Градското 
първенство по художествена 
гимнастика бяха наградени 
от кмета на Общината инж. 
Генади Събков,  Жанета Ма-
ринова- ст. експерт „Спорт, 
младежки дейности и работа 
с деца”,  Мария Георгиева-
държавен експерт по спорта 
за Северозападна България, 
членовете на съдийския със-
тав – Лилия Георгиева и Цве-
телина Цинцарска,  Наталия 
Христова-председател на ПК 
“Образование, култура, нау-
ка, спорт, туризъм и младеж-
ки дейности”.

Хандбал
Юношите - зонални 

шампиони
Зонални шампиони в зона 

„Витоша“ станаха юношите 
старша възраст на ХК „Локо-
мотив“ - Мездра и се класи-
раха за Държавния финал по 
хандбал в своята възраст. Във 
финала, който се проведе на 
12 май на спортната площад-
ка на СУ „Иван Вазов“, те по-
бедиха своите връстници от 
„Пирин-94“ - Гоце Делчев с 30 
към 19 гола и ЦСКА - София 
с 43 към 20. Възпитаниците 
на треньора Евгени Йоловски 
оглавиха крайното класиране 
в зоната с пълен актив от 20 т. 
и голово съотношение 314 към 
142 и спечелиха директна квота 
за заключителния етап на Дър-
жавното първенство при 16-го-
дишните момчета.
Победителите в шампионата 

получиха купи и медали, връче-
ни им от Теодор Илиев – генера-
лен секретар на БФХ, Георги Ва-
лентинов – председател на ЗСХ 
„Витоша“ и Мариела Горанова 
– директор на СУ „Иван Вазов“.
Нашите хандбалисти заслужи-

ха и три индивидуални отличия: 
голмайстор на зоналния шам-
пионат с 65 попадения е Йохан 
Марков, най-добър защитник 
– Милен Валентинов, а най-до-
бър вратар – Петър Ганев.

Художествена гимнастика

„Мини купа „Анелия”

Иванка Начева
„От изоставено и забравено 

от Бога място, Археологически 
комплекс „Калето“ се превърна 
в своеобразен оазис за мездрен-
чани и гостите на железничар-
ския град“.
Това прочетох преди време в 

нашия общински вестник. И 
сигурно бих се съгласила, ако 
не бяха спомените от нашата 
младост. Тя премина тук – на не 
едно и две поколения мездрен-
чани. Тук някои от тях са поса-
дили първите дръвчета, Тук са 
почувствали първите трепети 
на любовта, на запознанството с 
любими и приятели, тук са раз-
хождали децата си и с умиление 
са разказвали за разкопките от 
археолозите и своето участие в 
тях, за р. Искър и какво ли още 
не... А мнозина може би още си 
спомнят скромното заведение, 
кацнало на върха на „Калето“, 
дансинга и незабравимата пе-
сен „Марина, Марина“, която 
звучеше поне 10 пъти на вечер 
и огласяше притихналия град.
„Калето“ е свято място за 

мездренчани и то ще остане 
завинаги в нашето съзнание. 
Колкото до днешния му вид, 
прекрасно е. С усилията на 
много хора, средства и визия 
за бъдещето те го превърнаха в 
атрактивна туристическа дести-
нация. Записано е в 100-те На-
ционални туристически обекти 
на България.

Спомен за „Калето“
Носталгично
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16 май 1876 г. - Башибо-
зушките орди зверски из-
биват жителите на въста-
налия Батак.
17 май 1938 г. - Поставе-

но е началото на певче-
ската самодейност в Ме-
здра: към НЧ „Просвета“ 
е основан смесен хор с 
художествен ръководител, 
учителят по музика в гим-
назията Георги Наумов
18 май 1877 г. - В Русия е 

връчено Самарското зна-
ме на българското опъл-
чение
1933 г. - Както свидетел-

ства в. „Искърски фаръ“, 
първата музикална про-
грама в с. Мездра е кон-
церт на известния вирту-
оз-челист Вапорджиев в 
акомпанимент на Хаджи-
ев.
19 май 1986 г. - В кино „В. 

Коларов“ (сега „Роял“) е 
организирана прожекция 
и обсъждане на българ-
ския игрален филм „Кръв-
та остава“. Режисьор е ро-
деният в Мездра режисьор 
Борислав Пунчев. При-
съства целият творчески 
колектив на филма.
22 май 1936 г. - В Мора-

вица е открит паметник 
на загиналите във войните 
(1912-1913 и 1915-1918 г.). 
Върху него са изписани 
имената на 20 души. Ав-
тор на проекта е архитект 
Асен Живков, а изработ-
ката е дело на каменоделе-
ца Найден Тодоров.
24 май – Ден на българ-

ската просвета и култура и 
на славянската писменост.
1876 г. - Загинал Георги 

Бенковски, ръководител 
на Априлското въстание.
26 май 1971 г. - В София 

умира големият български 
живописец проф. Боян 
Петров, който през пери-
ода 1934-35 г. е учител по 
рисуване в мездренската 
гимназия „Т. Балабанов“ 
(дн. ОУ „Хр. Ботев“)
31 май 1977 г. - В Мездра 

официално е открит хо-
телски комплекс „Родина“, 
който разполага със 150 
легла и ресторант-лятна 
градина.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Илияна Минковска, ко-
респондент на БНТ – на 18 
май
Ангел Борисов, общин-

ски съветник – на 19 май
Йошка Йотова, обществе-

ник – на 21 май
Дора Василева, педагог в 

ОУ „Хр. Ботев“ – на 21 май
Бисерка Драганова, об-

щественик – 23 май
Найден Христов, екскмет 

на с. Зверино – на 25 май
Петър Минчев, бизнес-

мен – на 26 май
Д-р Герго Цонков, личен 

лекар – на 30 май

Биляна Любено-
ва Цинцарска  - 6 
г. и 8 месеца

В рубриката „Децата 
на Община Мездра“ 
вестникът продъл-
жава
да публикува снимки 
на
деца до 10-годишна 
възраст.
Очакваме вашите 
снимки на адреса на 
редакцията.

Децата на 
Община 
Мездра

XXIII-ти фолклорен събор

Памет

Бележит военен деец и 
теоретик

КИНОВ, Иван (25.IV.1893 г., 
с. Люти брод, община Мездра - 
2.1.1967 г., София) Изтъкнат во-
енен деец, генерал-полковник. 
Емигрант в Югославия и Съвет-
ския съюз. Участва в Първата 
световна война, в отбраната на 
Москва и в Отечествената война 
(1941-1945 г).

По повод 125-годишнината от 
рождението на един от най-големите пълководци на Бъл-
гарската народна армия ген.-полк. Иван Кинов на 12 май т. 
г. в родното му село Люти брод се проведе тържествен ми-
тинг-поклонение. Пред паметника на героя се събраха мно-
го жители и гости на селото - от Общината, Враца, Со-
фия и Ботевград. Сред тях бяха ген.-полк. Златан Стойков 
- председател на Съюза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва в България, полк. Чавдар Петров - предсе-
дател на Национална асоциация „Сигурност“, председате-
лят на Областния съвет на БСП във Враца Ивайло Лилов и 
председателите на Общинските съвети на социалистите 
в Ботевград и Мездра Николинка Цолова и д-р Ил. Михайлова, 
кметът на Общината инж. Генади Събков, председатели на 
общински патриотични организации, общински съветници 
от БСП, близки, роднини и съратници на ген. Кинов.
Вълнуващо слово за живота, делото и борбата на велича-

вия българин произнесе ген.-полк. Златан Стойков.
Пред паметника бяха положени венци и цветя на призна-

телност от Българския антифашистки съюз, Национал-
ната асоциация „Сигурност“, Областния съвет на БСП, 
от Общинските съвети на БСП в Мездра и Ботевград, от 
кмета на Общината и граждани. Прозвучаха топовни гъ-
рмежи.
Последва богата художествено-музикална програма, в коя-

то взеха участие женски вокален състав, мъжката певче-
ска група „Калето“ и възпитаници на общинския Център 
за подкрепа на личностно развитие.
Илия Борисов
От малък Иван Кинов е принуден да работи в завода в Ели-

сейна и в Мездра, а когато баща му става прислужник във вра-
чанската мъжка гимназия, тръгва с него, за да продължи обра-
зованието си. Вместо към юридическия факултет на СУ ”Кл. 
Охридски”, заминава на фронта като редник в Балканската вой-
на. Завършва в Скопие школата за запасни офицери /1916 г./.
Завърнал се в родния край, Иван Кинов се включва в подго-

товката на Септемврийското въстание. След разгрома на бун-
та, на 12 срещу 13 октомври тогавашният кмет на Люти брод 
разстрелва баща му Атанас Кинов с обвинението, че укрива 
сина си. Арестуват и майка му. Иван Кинов емигрира в Юго-
славия. След известно време се завръща нелегално и броди в 
околностите на родното си село. Организира наказателна гру-
па, която отмъщава на убиеца, разстрелял баща му. Осъждат 
го задочно на смърт.
От 1925 до есента на 1944 г. е принуден да живее като полите-

мигрант в Съветския съюз, където служи в Червената армия. 
Приема името Иван Афанасиевич Черкезов. През 1929 г. за-
вършва академия “Фрунзе”, а през 1938 г. - висшата генерал-
щабна академия. Заема командни длъжности и се проявява 
като талантлив преподавател, обучил стотици млади коман-
дири. Участва в отбраната на Москва и във Втората световна 
война. През септември 1944 г. идва в България с Червената 
армия като полковник със специална мисия.
След деветнадесетгодишно изгнание Иван Кинов е издигнат 

на високи отговорни постове в министерството на отбраната. 
Отначало е началник щаб на главното командване, а от 1945 
г. - началник на генералния щаб на армията. Подозренията по 
времето на култа към личността на Вълко Червенков не от-
минават и “прекалено самостоятелния, себелюбив и с голяма 
военна култура” генерал, както го определят противниците му. 
Те го уличават във връзка с американската агентура у нас и в 
поддръжка на “специалистите от старата армия”. В началото 
на 1950 г. е прекъснат пътя на един от най-големите военни 
дейци... Генерал Захари Захариев казва за него: ” Човек с от-
крито и честно сърце. Убедеше ли се, че един офицер е добър, 
заставаше зад него с цялата си тежест и авторитет”.
Генерал Иван Кинов е автор на “Кратка история на военното 

изкуство” - в два тома, “Коалиционни войни”, “Въоръжената 
борба на българския народ срещу османското господство”, 
“Приносът на българския народ за разгрома на фашистка Гер-
мания”, както и на трудове в областта на военната наука.

На 13 май край с. Очин 
дол се проведе 13-тото 
издание на Националния 
фолклорен събор „Де е 
българското“. Туристи-
чески комплекс „Дядо 
Йоцо гледа“ бе център на 
българщината и тради-
циите с участието на над 

50 читалищни колективи 
и индивидуални изпъл-
нители от цялата страна.
Фолклорният събор бе 

открит от  най-малкия 
участник в тазгодишно-
то издание – 4-годиш-
ната Сиана Тодорова, 
обучавана от художест-
вения ръководител Ваня 
Кръстева към НЧ „Ис-
кър-2004“ – с. Зли дол.
Кметът на Общината 

инж. Генади Събков поз-
драви участниците и гос-
тите в събора.
„Днес, за всички нас, 

присъстващи тук, е стра-
хотен празник, не само 
заради прекрасното вре-

ме и страхотните изпъл-
нители, а преди всич-
ко защото ние всички 
участваме в един открит 
урок по българщина и 
родолюбие. Благодаря 
ви за присъствието и 
положителната енергия, 
която всеки един от вас 

излъчва в този празничен 
ден. И когато си задава-
ме въпроса „Де е българ-
ското“, отговорът е ясен. 
Днес, българското е тук, 
в Очин дол, защото енер-
гията, която излъчваме, 
означава България. Озна-
чава, че обичаме нашите 

традиции и уважаваме 
своето минало и сме с 
огромни надежди за на-
шето бъдеще. Без тези 
традиции, без усещането 
за българщина няма да я 
има България“, каза инж. 
Събков.
Народната певица Йор-

данка Варджийска зарад-
ва участниците и гостите 
на събора с изпълнения 
на любимите песни на 
много поколения бълга-
ри.
Над 10 часа планината 

около комплекса беше 
огласена от български 
народни песни и се 
виха кръшни хора. В 
тазгодишното издание 
взеха участие самодей-
ци от над 40 читалища 
от страната, 12 от кои-
то от Община Мездра, 
възпитаници на детски 
градини, членове на 
пенсионерски клубове 
и др. от областите Вра-
ца, Монтана, Плевен и 
Ловеч.

„Де е българското“


