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Предсрочно

Строго секретно

Завършен европейски
проект

Галя Василева
Мездренската
фирма
„Инертстрой - Калето“ АД
успя да приключи проект
„Енергийна ефективност“,
финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие за 11 вместо
предвидените 17 месеца, съобщи на пресконференция
изпълнителният директор и
собственик на дружеството
Тони Йорданов.
На заключителната среща по
проекта присъстваха кметът
на Общината инж. Генади
Събков, народният представител Росен Живков, нашият гост на домакина Пламен
Лалов от Узбекистан, служители във фирмата и журналисти от регионални медии.
Чрез проекта дружеството
направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване
на енергийната ефективност
чрез придобиване на производствено оборудване. Бяха
закупени десет нови машини, които ще доведат до

Първо писмo до отеца Паисий
Георги Апостолов
Уважаеми г-н Хилендарски,
В своята „История славянобългарская“ ти питаш: „О, неразумний юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин?“
Аз, значи, имам некой съображения и питания по твоето
питане. Първо ме наричаш „неразумний“! Как да съм „разумний“, като твоите днешни колеги – експерти, учители, управляващи образованието, политици, с неоценима помощ от
други чуждоземни колеги-експерти и наши доброжелатели,
прекроиха историята в учебниците, та вече не знам, ни какво е било през средновековието, ни преди това, а за после
да не говорим. Ще рече, аз не приемам себе си за „неразумний“, щото съм разумен толкова, колкото ме учат в школото
– нашто, родното, нали така? Защото школото дава разума,
ама като гледам мои съученици, дето сме завършили същото
школо, станаха даскали, та не знам скоро дали ще намериш
по-разумний.
на стр. 4

Финал на проектa

“Многообразие без граници за децата от
Oбщина Мездра”
намаляване на разходите за
производство.
Стойността на проекта е 2
497 584.25 лв., при 60.06%
заявено безвъзмездно финансиране и 39.94% собствени
средства.
Безвъзмездното
финансиране е в размер на
1 274 999.62 лв. /85%/ от Европейски съюз и 224 999.93
лв./15%/ от националния бюджет, а съфинансирането е в
размер на 997 584.70 лв.
Кметът на Мездра поздрави
Тони Йорданов и екипа му
за прекрасно свършената ра-

бота. „Заложили сте на правилна позиция за цялостно
водене на фирмата, което е
предпоставка да разширите
пазарния с дял“, каза инж.
Събков и пожела безаварийна работа и бъдещи успехи.
Похвали и пожелания Тони
Йорданов получи и от народния представител Росен
Живков и госта си Пламен
Лалов, които пожелаха с новите машини да се отворят
повече работни места и младите хора да не напускат региона.

В Общината

Полезно и приятно

Проект „Стартиране на
Кризисен център в Община
Мездра“ спечели финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на
труда и социалната политика. Проектът на фондация
„Бъдеще и надежда“ в партньорство с Община Мездра
бе сред десетте одобрени
проекта за предоставяне на
социални услуги.
21 757,87 лв. са отпуснатите средства за реализиране
на проекта, чийто целеви
групи са жени и деца, пострадали от домашно насилие и майки с деца.
Ползите от този проект са
безспорни, тъй като услугата „Кризисен център“ е
една от най-слабо предоставяните социални услуги
в страната. Центърът ще
може да обслужва нуждае-

Група от 18 ученици, възпитаници на ОУ „Христо
Ботев“ и ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ се включиха в
Лятно детско обучение към
Местната комисия за борба с
противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни
(МКБПЛМН), организирано
от Общината. Целта бе чрез
различни занимания децата
да се научат да избягват агресията, да работят в екип,
да разпознават доброто и лошото и да помагат на хората и
природата.
В рамките на курса учениците имаха възможност да се
запознаят с работата на МКБПЛМН, жандармерията и
пожарната. Да разгледат работната обстановка и да се докоснат до специализираното
оборудване, с което специалистите работят в ежедневието.
На едно от мероприятията,
„Приятели на Българския

Открива се Kризисен
център
щите се жени, деца и майки
с деца от цялата област и
страната.
Средствата по проекта ще
бъдат използвани предимно
за обучение на персонала и
доброволците и оперативна
дейност на екипа.
Основните цели са: повишаване капацитета на
екипа, популяризиране на
услугата сред заинтересованите страни, привличане на
доброволци. В създадения
център чрез 24-часов непрекъснат денонощен режим
ще се осъществява подкрепяща, преодоляваща изолацията и стимулираща социалната адаптация дейност.
С протекцията на Община
Мездра социалната услуга
ще получи издръжка от държавния бюджет след приключване на проекта.
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Тони Йорданов благодари
на екипа си, който изготви
проекта, класиран на първо
място в цялата страна в категорията „Средни предприятия“, както и на служителите
в Министерство на икономиката, с които са работили
бързо и безпроблемно.
Благодарение на проекта
„Инертстрой-Калето“ вече
има един булдозер, 2 багера / колесен и верижен/, три
фадроми, два валяка, рециклатор на отпадъчен бетон и
роторна трошачка.

Лятно детско обучение
младежки червен кръст“ бе
изнесена лекция за вредата от
легалните и нелегалните психотропни вещества, бе организиран практически семинар
по оказване на първа долекарска медицинска помощ на пострадал.
Обучението завърши с посещение на АК „Калето“, където децата имаха възможност
да се докоснат до историята,
бита и културата на средновековните хора, както и да
научат интересни факти за
произхода на нашия град.
Последното занимание беше
свързано с екологията и опазването на природата.
Подарък за доброто представяне и дипломиране на децата
бе организираната от Общината екскурзия до гр. Монтана. Освен самия град те посетиха парк „Сините езера“,
яз. „Огоста“ и „Клисурския
манастир“.

С финална пресконференция бе завършен проект „Многообразие без граници за децата от Oбщина Мездра“. Бенефициент по проекта бе детска градина „Роза”, с партньори – детските градини – „Мир”, „Слънчице” и „Детелина” в Мездра и
детска градина „Звездичка” в Зверино. Партньори по проекта
също бяха Общината и Сдружение „Нов път“.
Целевата група обхвана 388 деца, от които около 40 процента от малцинствените групи. a 307 родители също станаха
част от проекта, участвайки в обучения, тренинги, групови и
индивидуални срещи.
По проекта бяха разкрити 5 клуба с тематична насоченост
– „Правото на права“, „Малки ръце за големи дела“, АРТ
ПОРТАЛ, „Спортът е здраве“ и „Култура, бит и традиции“.
Ръководители на клубовете бяха директори на детски градини, които отговаряха за координирането и изпълнението на
дейностите в петте детски зеведения на територията на Общината и техните филиали в селата.
Сред главните цели на проекта бяха подобряване на образователната среда в детски градини, в които се обучават деца
от етническите малцинства, с цел повишаване качеството на
обучението и подобряване на резултатите от него, осигуряване на психологическа подкрепа за децата от етническите
малцинства и работа с родители без разлика от етническия
им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието.
Зоя Цветкова, ръководител на клуб „Правото на права“,
представи пред колегите, участващи в пресконференцията,
учебно помагало по гражданско образование, събрало в себе
си добри практики и идеи, възникнали по време на двугодишното изпълнение на дейностите по проекта.

Съобщение
На 25 август в с. Царевец ще се проведе Третият Национален фолклорен
фестивал
„Белокаменица“, който се организира
от местното кметство със
съдействието на Община
Мездра.
Фестивалът е с конкурсен
характер в три раздела:
Обработен фолклор;
Танцово изкуство;
Духови оркестри.
Заповядайте! Очакваме ви.
От организаторите

Опасност

Мерки срещу
Африканската
чума
Четете на страница 2

Мисъл на броя
„Който си е турил за цел
в живота си да забогатява,
той не бива да се залавя с
политическа и обществена дейност“
Ал. Стамболийски

http://facebook.com/mezdra

Многообразие

Опасност

Мерки срещу
Африканската чума

от стр. 1
Представители на отдел „Екология“, кметове и кметски наместници от Общината присъстваха на заседание на Общинска епизиотична комисия относно опасността от разпространението на Африканска чума по свинете (АЧС) в България,
съгласно Заповед №РД 11-1232/09.07.2018 г. на д-р Дамян
Илиев, изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните.
На срещата присъстваха д-р Иво Иванов – официален ветеринарен лекар за общините Мездра и Роман и д-р Калина
Христова – представител на регистрираните и частно практикуващите ветеринарни лекари. Те разясниха, че, за разлика
от Класическа чумапо свинете (КЧС) , за АЧС няма ваксина,
но и двете не са опасни за хората. Ветеринарите уведомиха
кметовете и кметските наместници, че е необходима регистрация на всички свине от домашните стопанства. Регистрацията е много нужна за по-голям контрол и за обезщетение
при наложително умъртвяване, както и че всеки жител трябва да съобщава за умряла свиня – било домашна или дива.
Сигналите се приемат на телефоните на д-р Калина Христова, и д-р Иво Иванов, както и на дежурния по Община на
телефон 0885695504.
„Държавно горско стопанство (ДГС) – район Мездра осигурява по 9 комплекта на всяка ловна дружина за вземане
на проби за АЧС и Трихинелоза. При отстрел на диво прасе
е абсолютно задължително по правилен начин да се вземат
пробите, да се представят в Горското стопанство за улеснение и ние ги придвижваме за изследване“, каза инж. Евгения
Христова, директор на ДГС – Мездра, която също присъства
на срещата.
Известно е, че през 2007 г. АЧС навлиза в Грузия и бързо се
разпространява в региона, като засяга Кавказките страни и
Русия. През 2014 г. болестта прониква в държави-членки на
ЕС, граничещи с Русия и Беларус – Полша, Естония, Литва и
Латвия. Последното ново огнище на АЧС е установено през
лятото на 2016 г. в Украйна във ферма със 700 прасета, като
поразява 55. Фермата е разположена в непосредствена близост до границата с Румъния.
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Пълнолетие

Студентската
бригада

За 18-а поредна година
Общината организира лятна бригада за студенти. В
работата се включиха седем момичета и момчета.
Те участваха в дейности
по благоустройството и
поддържане на чистотата
в града, изработване на бетонови изделия, ремонт на
тротоари и полагане на пътна маркировка.
Една група започна работа
по благоустройството на района около бл. „Сердика“ 2.
„Част от студентската бри-

коренно различен начин.
Положихме бетонни тротоари, боядисахме оградата,
подобрихме инфраструктурата в целия район, така
че собствениците, на тази
сграда да имат едно добре
подредено пространство –
допълни той. – Останалите
студенти работеха в зоната
на ОП „Чистота“, където изработиха бетонови изделия.
Необходими са ни доста
плочки, за да ремонтираме
тротоарите в града“.
Кметът високо оценява же-

Поклон
пред
Апостола

С организирано шествие
до паметника на Апостола
на свободата в Мездра на 18
юли бе чествана 181-та годишнина от рождението на
Васил Левски.
Специално за тържеството
деца от инициативата „Забавно лято в библиотеката“,
организирани от НЧ „Просвета – 1925 – Мездра“, бяха
подготвили кратък рецитал.
Кметът инж. Генади Събков
подари на малките родолюбци подаръци със заръката да
помнят и почитат паметните
дати на великите хора.
Цветя и венец бяха поднесени от Общината, децата
от читалището, граждани.
За първи път това направиха
и 7-годишният Радослав и
3-годишните Никола и Благовест.

Празник на
селото

гада работи на този обект
– каза кметът инж. Генади Събков – Направихме
всичко възможно инфраструктурата да изглежда по

ста на младежите и приноса
им към родния град и Общината като цяло. Той смята, че това, което постигат
със собствени сили и труд,

Да помогнем на
изпаднали в беда!

На зов за помощ откликна
кметът на Общината инж.
Генади Събков. След като пожар изпепели дома на Никола
Джорошки от с. Люти дол, започнаха редица инициативи в
помощ на семейството.
Огънят лумнал на 9-ти срещу 10-ти юли т.г., докато стопаните на къщата отсъствали.
При пожара са изгорели покривът и цялата покъщнина.
Пострадалият Никола Джорошки получи уверение от
кмета, че ще му бъде доставен дървен материал за направата на нов покрив.
Близките отправят апел за
помощ и прилагат документ

различни специалности и
форми на обучение, които
са с постоянна адресна регистрация на територията
на Общината.

Човещина

Благородна
постъпка

150 души се прегледаха
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Ребърково

Здравна профилактика

Галя Василева
Три дни Фондация АДРА- България бе в услуга на жители
на Мездра, като предлагаше изследване на костна плътност.
Инициативата се осъществи със съдействието на общинската администрация, а прегледите се провеждаха в общинската сграда. Мениджър-проекти на фондацията Симеон Гугутков бе приятно изненадан да установи, че сред
пациентките има само няколко случая на намалена костна
плътност, което е в рамките на нормалното. Той го отдава
на спецификата на населеното място, където хората сами
отглеждат екологично чиста храна – важен фактор за здравето. „Повечето питаха какви лекарства да вземат, а никой
не попита дали и колко вода трябва да пие, прави анализ
Гугутков, което показва колко сме отдалечени от природосъобразния начин на живот“.
От болестта са застрашени предимно хора с нисък социален
статус, самотно живеещи и такива, за които здравната система е далечна и недостъпна, допълва ситуацията специалистът, като уточни, че в България има много такива хора.
Това е предпоставка за следващите дейности на фондацията, която планира за най-бедния регион – Северозападна
България, прегледи с оборудвана мобилна поликлиника „Зелена линейка“, както и услуга „Социален асистент“. Инициативата е предвидена за есента.
Мениджър-проекти на Фондация АДРА изказа благодарност на Общината за съдействието. Прегледите продължават в Кюстендил, Кърджали, Нова Загора, Плевен.

ще бъде много добре оценено и в бъдеще.
За две от девойките това
е последна година на бригада, тъй като им предстои
дипломиране. Натали Михайлова и Силвия Петкова
участват за четвърта година
и са доволни от научените
нови неща и запознанствата с нови хора. „Харесва ми
идеята, че работим за града
и помагаме той да стане покрасив“, сподели Натали.
В бригадата имаха право
да се включат студенти от

Жива памет

от полицията, че се касае за
умишлен палеж.
Желаещите да дарят финансови средства на семейството, могат да го направят по
набирателната сметката на
Община Мездра
Банка „ДСК“-клон Мездра.
IBAN:
BG82STSA93003325414500
BIC STSABGSF
Необходимо е в основанието
за плащане да се посочи, че е
дарение за Никола Христов
Джорошки.
Други видове дарения ще се
приемат в Общинския център
за социални услуги и дейности /ул. „Ив. Вазов“ № 2/.

Поредно дарение прие семейството от с. Елисейна, чийто
дом изгоря през месец април
т.г. Росица и синът ѝ Тихомир
получиха обзавеждане – гардероб, секция и легло с ракла за
новото си жилище.
Вестта, че семейство Ирина и
Иван Канови от Мездра сменят
мебелите си, била чута в Общинския център за социални
услуги и дейности /ОЦСУД/,
където се събираха дарения за
Росица и Тихомир. Социалният работник Светла Николова
провела разговори със семейство Канови, които изразили
желание да дарят старата си
мебелировка на някой нуждаещ
се. Така семейство Стоянови от
Елисейна обзаведе една стая от
новата си къща.
Семейството остана без дом,
след като на Цветница пожар
изпепели къщата им. Общината организира мащабна кампания, благодарение на която те
се сдобиха с нов дом и обзавеждане, получиха голяма обществена подкрепа.

Жителите на Ребърково
отбелязаха своя празник на
14 юли– Петровден /стар
стил/. Тържествената част
започна с приветствие на
кмета Петър Петков пред
обновената сграда на читалището. Той поздрави
присъстващите и изрази
задоволството си от обновения площад и читалищната сграда, изказа благодарност на ребърковчани,
включили се безвъзмездно
в облагородяване на селото.
Гост на тържеството беше
кметът на Общината инж.
Генади Събков, който в
словото си похвали местните жители и многото гости за създадената празнична атмосфера и им пожела
здраве, добронамереност и
позитивизъм.
Богата програма бяха подготвили местните кметство
и читалище с участието на
деца от селото, танцов клуб
„Мераклий“ и формация на
Представителен танцов ансамбъл „Мездра“.
Денят на светите равноапостоли Петър и Павел
е един от най-почитаните
летни празници в традициите на българския народ. Обредите и ритуалите,
които се извършват на този
ден, предпазват от огън и
пожари.

Частна обява
Продавам шевна крачна
машина, произведена в
Русия, добре запазена.
Цена 50 лв.
За контакт:
0897830395

http://facebook.com/mezdra

Динамика
ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
ИНФОРМИРА
Обявен е конкурс за 253
(двеста петдесет и три) вакантни длъжности в Сухопътни войски
Документи се приемат до:
14   август 2018г. включително.
За повече информация за условията за кандидатстване и
подаване на документи се обръщайте към старшия експерт
в офиса за водене на военен
отчет в Община Мездра стая
/308/ или на тел. 0910 / 9 23
56;    09123 23 10; 0910/5 57
18; 092/62 40 44; 09117/2211;
0888 218 242;
ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
ИНФОРМИРА
Обявен е конкурс за 27(двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване
на силите
Документи се приемат до:
24 август 2018 г. включително.
За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшия експерт в офиса
за водене на военен отчет в Община Мездра /стая 308/ или на
тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23
10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44;
09117/2211; 0888 218 242;
ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
ИНФОРМИРА
Набира български граждани
без военна подготовка за участие в курсове за начална военна подготовка
от 23.07. до 17.08.2018 г. във
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Варна
от 01.10. до 26.10.2018 г. в
Единен център за начална подготовка-Плевен
За информация и подаване на
документи се обръщайте към
старшия експер в офиса за водене на военен отчет в Община Мездра /стая №308/ или на
тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57
18; 09123 23 10; 092/62 40 44;
09117/2211; 0888 218 242;
ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
ИНФОРМИРА
Обявен е конкурс за приемане
на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс
от български граждани, освободени от военна служба както
следва:
- за Сухопътни войски
– 225 длъжности;
- за военноморски сили
– 50 длъжности;
- за Централно военно окръжие
– 25 длъжности;
Документи се приемат до:
30 септември 2018г., включително.
За повече информация за условията за кандидатстване и
подаване на документи се обръщайте към старшия експерт в
офиса за водене на военен отчет
в Община Мездра /стая 308/ или
на тел. 0910 / 9 23 56;    09123
23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44;
09117/2211; 0888 218 242;
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Стартира подготовката на
ОФК „Локомотив-Мездра“

ОФК „Локомотив-Мездра“ организира родителска
среща във връзка с началото на подготовката на детско - юношеската школа към клуба.
Каним родителите и децата от отбор юноши старша
възраст, юноши младша възраст , U15, Футбол 9 – родени 2007 и Футбол 8 – родени 2008-2009 г. на 16 август 2018 г. от 17:30 ч. в ритуалната зала на Общината.
Детско – юношеската школа набира нови попълнения
за групите си.
Първата тренировка на младите футболисти се проведе на 20 август т. г. от 15:30 ч. на стадион „Локомотив“.

Достойно представяне

ХК „Локомотив“ - на
международен турнир
Състезателите на мездренския спортен клуб „Атлет“
постигнаха високи успехи в
Балканиадата, провела се в
Стара Загора.
Митко Ценов стартира в коронната за него дисциплина –
3000 м стипълчейз. В началото той поддържаше нормално
темпо, а колоната бе водена
от съотборника му Иво Ба-

лабанов. Обиколка преди
края на състезанието Ценов
направи чудесен финален
пробег и закова хронометъра
на 8:45,30 мин., осигурявайки си трета балканска титла,
след тези през 2013 и 2015
година. Балабанов завърши
трети с време 9:01:44
„Доволен съм, защото днес
се опитах да направя една

тренировка като имитация
за сериите на Европейското
първенство. Топлото време
не ми се отрази много добре,
но като цяло мога да кажа, че
съм доволен от последното
си състезание преди най-отговорния старт за сезона.“,
сподели Ценов след края на
състезанието.

Футбол

Две ремита в контроли

ОФК „Локомотив Мездра“
не успя да надделее над
отбора на „Ком“ /Берковица/ в оспорвано дерби. В
19-ата минута на срещата
Илия Илиев изведе зад гърба на защитниците Кирил
Кръстев, който майсторски
намери вратата зад стража
на „Ком“ Юлиан Рачев.
В 21-та минута вратарят
на ОФК „Локомотив Мездра“ Боян Данов извърши
нарушение срещу крилото Александър Соколов и
главният съдия на срещата
Владимир Палански посочи точката за изпълнение
на наказателен удар. Зад
топката застана Соколов и
с премерен изстрел изравни
резултата в срещата.
Мачът се премести в центъра на терена с много извеждащи пасове, но без
удари към вратите на двата отбора. Все пак в 37-та
минута Илия Илиев изведе
новото попълнение на „железничарите“ Алексзандър
Петров.
Видинчанинът

успя да преодолее вратаря
на „Ком“ и покачи головата сметка за „Локомотив“ци – 2:1. При този резултат
завърши и първата част на
срещата.
След почивката темпото се понижи, а футболът
стана по-техничен, като
„Локомотив“-ци сгъстиха
разстоянието между халфовата и защитната линия.
След редица опасни положения пред двете врати в
77-ата минута, след контраатака по дясното крило,
Цветан Цветанов изведе
в дълбочина Александър
Соколов, който отбеляза
второто си попадение и
възстанови равенството в
срещата. Така завърши и
двубоят.
В другата среща, играна
по същото време на изкуствения терен на стадион „Локомотив“, новакът в
„А“ ОФГ „Ботевъ“-Брусен
постигна обрат срещу тима
на „Скала 2015“ - Оселна.
Дербито започна остро, с

немалко чисти голови положения.
В 11-ата минута при атака
по лявото крило Владимир
Стоянов центрира в наказателното поле, където Иван
Крумов засече с глава и
остави вратаря на „Ботевъ“
безпомощен. 5 минути покъсно Станислав Иванов
върна равенството в срещата с топовен изстрел извън
границите на наказателното
поле.
Оселчани взеха превес в
игрово отношение и заслужено достигнаха до 2 гола
преднина до почивката, отново дело на Крумов. Таранът
на „Скала 2015“ първо успя
да изпрати топката в мрежата
на „Ботевъ“ след разбъркване
пред малкия пеналт, а след
това успя да закове топката
отново зад вратаря на бруснени след асистенция на
Емил Манолов.
След почивката играта се
уравновеси, като топката
рядко стигаше наказателните полета на двата отбора.
В 78-ата и 86-ата минути
голмайсторът на „Ботевъ“Брусен Габриел Петров
преодоля с два фамозни изстрела вратаря на оселчани
Лидиян Тодоров, с което
върна новакът в четвъртото
ниво на българския футбол
обратно в играта. До края
на срещата до нов гол така
и не се стигна.

Даниел Драганов
Отбор №1 на Община Мездра за 2016 и 2017 г. юноши
старша възраст на Хандбален клуб „Локомотив“ - Мездра
достигна до 4-то място на 46-ото издание на Международния турнир по хандбал за младежи „Interamnia World Cup
2018“. Събитието се проведе в периода от 5 до 11 юли в
гр. Терамо, Южна Италия, като в него взеха участие 151
отбора от 29 държави, представители на 4 континента.
Тимът стартира шампионата на 5 юли с победа над
„Lanester“ - Латвия с резултат 27:15, а в изиграната на 6
юли среща с „MSPR Siodemka” от Полша- завърши при
равен резултат 15:15. След служебната победа над „A. O.
Kozanis“ - Гърция с 6:0 и победата над „Salaspils S. S.“ от
Латвия с 23:15 младежите ни достигнаха до първо място в
предварителна „А“ група.
Във фазата на директните елиминации възпитаниците на
треньора Евгени Йоловски победиха втория отбор от група
„Б“ „Chenois Geneve“ от Швейцария с 19:11 и само загуба
от победителите в група „Б“ „Cesson Rennes Métropole“ от
Франция, попречи на нашите момчета да достигнат до големия финал.

Щедрост

Получиха дарение
Капитанът далечно плаване Владимир Коловски зарадва
спортистите от СК „Атлетик“ – Мездра с нова придобивка.
Съоръжението е за скок височина и включва батут, 4 стойки, 4 професионални летви от фибростъкло, както и метална
конструкция за съхранение. Те са разположени на спортната
площадка в двора на СУ „Иван Вазов“ в града.
Дарителят пожела на спортистите в клуба с помощта на новото скочище скоро да подобрят световния рекорд на Стефка
Костадинова от Рим през 1987 г.

Йоана Лиловска

На път към звездите
Малката певица от Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ Йоана Лиловска грабна най-високото отличие
– звезда на „Музите” на XIII-я Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите” – Созопол 2018. Отличието бе
присъдено в оспорвана надпревара в първа възрастова група
до 7 години. Йоана участва в категория „народно пеене“ и
категория „забавна песен“. Наградата си тя получи навръх
7-я си рожден ден – 14-ти юли.
Талантливата звезда на „Музите“ се подготвя в ЦПЛР под
ръководството на музикалния педагог Анета Петкова. Песните, които изпълни и спечели сърцата на журито бяха „ Цъфнало цвеке шарено“, „Мятало ленче ябълка“, „Шепа светлина“ и „Без радио не мога“.
Международният младежки фестивал на изкуствата “Музите” е традиционен форум на изкуствата, който събира хиляди
участници от цял свят. Тази година заявки за участие бяха
получени от 17 държави.

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра
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Първо писмо до отеца Паисий
от стр. 1
За „юроде“, това не го знам точно какво е, но един, беше министър на културата каза, че не ставаме „за чеп за зеле“, друг
професор, депутат, ни нарече „дебили“, сигурно и ти тогава,
някога си, си имал нещо такова предвид, но от твоето време
няма изследвания на агенция за някаква образованост и книжовна изученост. Та за юрода, може и да си прав, но значи
и тогава е имало дупки в книжнината, май благодарение на
южните комшии и други техни помощници, само дето сега
специалистите са изотвъд континента ни, па и от него, даже.
Ама ше ми е интересно, какво ше са получи от съешването
на дебил и чеп за зеле, може политик или депутат, знам ли
какво ша излезне, ама требва да се опита?
Питаш: „поради що се срамиш“? Е, как нема да се срамим,
като сме първенци по болести, умрелости, престъпности и
завистничество. Като кандидатираха една наша госпожа за
ООН-то, с братска помощ се навре още една, та да провали първата. И успе! Не стана ни едната, ни другата, ама на
втората ѝ дадоха голема длъжност зад една Висока порта. Е,
кажи г-н Хилендарски, това не е ли за срам, а?!
Ше речеш – не срам, ами резил! Резил, ама, де тоя резил,
да гушнеш двайсе милиона евра, дето го пише по сайтовете.
Платия ѝ да скрои кюляфа на първата. Айде да видим сега
как да я е срам, като иде на Малдиво, като си уреди живото
и децата дорде твоята история стане на хиляда години, брате
Паисий, това е. Ти ше речеш, грешно е, грешно е, ама я заедно с родата тия пари нема да ги видим до края на света.
Като как да не ме е срам, като целият народ гледа как се
краде от европейски пари, от заплати на хората, от хазната, от
банките, от проектите, от магистралите, от бабички и старци,
а виновни нема и нема. Сички праведни, кръстат се редовно
пред камерите, режат лентички и венци разнасат насам-натам. Не е ли срам това, а, кажи сега, не е ли?!
У чужбина ни имат сички за мургави джебчии и те гледат
като пладнешки обирджия, ако кажеш, че си българин. Та се
снискаме, докато некой ни земе на работа и зорлем се правим
на ингилизирани по заднио край на континента. Не е ли за
срамотите тая работа, а, г-н Хилендарски?
Как да се наричаш, като си в общия кюп, айде кажи, как?
Ни си научен, анатемосан си от европейските ценности, па
кой ше те пита, каква ти е историята, като ти гледа съдраните
гащи днеска?! Тя твоята история е написана там, на съдраните ти гащи, я!
От ЕС ни пращат макарони, по стандарт – криви, та да си
гледаме бъдещето, а през тех се не види ни утрето, ни вчерато, да ти кажем, въобще се не види, ако не знаеш, г-н Хилендарски.
Верно, ако си на червенио килим, там се гордееш, ама ти свири музика и те приемат с почести. Така е, ама сички не мое да
сме на червенио килим, нема как, а и место нема. То и това е
за парлама. Срещат ни, свират „Милата родина”, ама какво си
мислат, като ни гледат срамотиите, само они си знаат.
Гледам и млади момчета професорчета. В науката ни има
по света, ей, и в пеенето, абе, къде ли не сме, това добре. За
гордост е. Ама като видиш лидерите на партиите как се плюват и храчат - и в парламента, и по телевизора, и у фейса, кой
краднал, кой бил мафия, кой се борил за народа, кой против
него, кой си направил палат с парите на хората, кой вдигнал
вила по наши бивши земи, абе да се чудиш, да се гордееш ли,
да се правиш на извънземен ли или да се маскираш като снежен човек? Сега така стана, че избират кебапчетата. Който
повече плати печели, това е, отче, нема какво да се лъжеме.
Те затова от Северозапада, край Дунава, рекоха да се присъединат към северните комшии, по-справедливо било там.
Е, като нема барем справедливо Отечество, каков да се наречеш, а, г-н Хилендарски?!
Та гледам и ония, кадърните наши момчета и момичета, и
они се снискат, работат за световната наука, ама за нас файда
има ли, а? Или е другите държави печелат от българските
умници, май така иде работата?
Та добре си я сбрал и написал ти историята ни, ама ако речеш сега да я опишеш, не знам, брате, каква ще я изкараш,
не знам.
И накрая да те питам и аз - „поради що...“Това малко нещо
ми намирисва на руско влияние, да ти кажа, което днеска не
е най-правилното на наша територия. Не знам и г-н Сорос,
дето прекроява истории и географии, какво мисли по въпроса, ама сигурно не е най-доброто, защото и в сегашните учебници си поставен под съмнение, това между нас, де, нали, г-н
Хилендарски.
С уважение,
Бай Онзи
Материалът е публикуван в електронното издание :http://
analizi.bg/. Авторът, който е родом от Мездра, ни го изпрати
специално за в. „Мездра XXI век“

http://mezdra.bg

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

Пламена и Браян на
2 и 5 години
Традиция

Ден на железничаря
Даниел Драганов
140 души от Общината,
както и гости от Нови Искър и Плевен отпразнуваха
на 26 юли т. г. „Деня на железничаря“ в Мездра.
Председателят на Управителния съвет на пенсионерски клуб „Железничар- Мездра“ Марин Събков откри
официалната част, представяйки интересни факти за
железницата.
„Имам честта и удоволствието да ви поздравя по
повод
професионалния
празник на българските железничари. В историята на
българската държавна железница има големи постижения, много предизвика-

телства и трудни моменти.
По вашия път към бъдещето
с висок професионализъм
създавайте по-добра перспектива и бизнес среда.
Мездра е град, пряко свързан
с железницата и много хора
и съдби са преплетени с нея.
Но БДЖ е богата най-вече с
хората, отдавали най-доброто от себе си за развитието
на железопътния транспорт.
Пожелавам ви здраве и сили
при изпълнение на отговорните ви професионални задължения“, каза Сашо Илиев, зам.-кмет на Общината,
който връчи поздравителен
адрес.
Наталия Христова, директор на Общинския център

за социални услуги и дейности също поздрави присъстващите.
Традицията да се чества
Деня на железничаря датира от средата на миналия
век. Изборът на деня, в който се отбелязва професионалния празник, е свързан
с историческия факт, че в
началото на август 1888 г.
железопътната линия Цариброд – София – Белово
е открита за международни превози, като същевременно държавата откупува
и линията Русе – Варна и
започва нейната експлоатация. Така се учредяват
Българските държавни железници.

Инж. Илия Николов - на 80 години

Навръх Илинден в село
Крапец
бе
отбелязана
80-годишнината на местния благодетел инж. Илия
Николов. Организатори на
събитието бяха председателят на читалище „Светлина
2007“ Дафина Цветкова и
председателят на църковно-

то настоятелство към храм
„Св. Димитрий Мироточец“
Бистра Банкова-Георгиева.
Организаторите взели решение кръглата годишнина
да честват на имения му
ден.
Инж. Илия Николов е дългогодишен изпълнителен

директор на металургичния
комбинат в с. Елисейна–
благодетел, общественик и
дарител.
За неговата всеотдайност
и изключителен принос в
изграждането на с. Крапец,
рожденикът получи плакет
и поздравителен адрес от
кмета на Общината инж.
Генади Събков.
Бистра Георгиева беше
подготвила колажи от снимки за юбиляря – един с фотографии от неговите обществени изяви, другият – с
обектите и символите, които е подпомогнал и е инициатор за възстановяването
им - храм „Св. Димитрий
Мироточец” и Ритуалната
зала в с. Крапец, скулптурата на „Кавалджията“ и
др. Рожденикът получи и
тритомника „Българска история в 100 събития“.
Присъстващите пожелаха
на юбиляра да е здрав и да
ги събере отново на своята
стогодишнина.
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Исторически дати
13-14 август 1943 г. – В Мездра гостува министърът
на войната ген.-лейтенант
Никола Михов, който през
септември с.г. става регент
на престолонаследника Симеон II. Министърът е приветстван на ж.п. гарата от
кмета на Общината Иван
Тошев, от представители
на местните патриотични
организации и общински
съветници.
19 август 1930 г. – В Мездра
е положен първият камък
за построяване на църквата
„Св. Георги Победоносец“.
21 август 1877 г. Начало
на епичните боеве на връх
Шипка.
23 август 1925 г. – В центъра на Мездра започва
изграждането на училищна сграда. Първоначално
тя носи името на основния
дарител – индустриалеца
Тодор Балабанов, а днес на
поета-революционер Христо Ботев.
1981 г. – Открит е величественият Дом – паметник
на връх Бузлуджа.
Юли – август 1992 г. – Петима членове на клуба по
пещерно дело към туристическо дружество „Искър“
вземат участие в двуседмична експедиция в планината „Проклетия“ в района
на албанския град Шкодра.
Съвместно със свои колеги от Плевен и София те
откриват и проучват 30
пропасти и пещери, на 20
от които правят подробни
топографски карти. Това е
третата експедиция зад граница на мездренските спелеолози, след тези в Чехословакия`85 и Германия`89.
През 1996 г. те отново посещават Албания.

За рождения си ден
почерпиха:
Стилиян Тотков, гл. експерт
в Общината - на 1 август;
Димитър Доков, педагог и
краевед на - 2 август.

В следващите дни
рожденици са:
Валентин Илиев, бивш кмет
на с. Елисейна – на 10 август
Рени Митева, поетеса – на
10 август
Дилян Добрев, общински
координатор на КНСБ – на
14 август
Александър Тошев, бизнесмен – на 15 август
Васил Христов, управител
на „Техкерамик М“ – на 15
август
Димчо Йотов, общински
съветник – на 15 август
Данаил Димитров, общински съветник – на 18 август
Д-р Николай Венковски,
офталмолог – на 19 август
Д-р Петко Петков, личен
лекар – на 21 август

http://facebook.com/mezdra

