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Училище, любимо

Звънчето пак звъни...

Под пъстри арки от цветя и балони
учениците от Общината прекрачиха прага на родното училище, а
128 малчугани за първи път чуха
училищния звънец. Празничното
настроение беше обхванало множеството родители, учители и деца,
застинали под звуците на националния химн, прегърнали букети за любимия учител.
Кметът инж. Генади Събков в приветственото си слово пред ученици,
учители и родители, събрани пред

прага на ОУ „Христо Ботев“ в Мездра, изказа вяра в младото поколение:
„Нашата надежда е свързана с нашето бъдеще, с нашите деца. Това
е нашето съкровище и ние сме го
поверили на вас, скъпи учители – на
вашия професионализъм, на вашето човешко отношение към тях“.
Откривайки новата учебна година
и посещавайки водените от г-жа
Димитрина Драганчева първокласници в СУ „Св. Климент Ох-
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ридски“ в с. Зверино, инж. Събков
пожела на азбукарчетата лек преход
от света на приказките към света на
науката. Той поздрави колектива и
се запозна с напредващия ремонт
на спортната площадка в двора на
училището.
Отслужените традиционни водосвети, детските музикални и танцови
изпълнения, огласили училищните
дворове на Мездра, Моравица и
Зверино, направиха слънчевия есенен ден усмихнат и запомнящ се…

На добър час!

Марияна Йорданова
В първия учебен ден всяко
българско семейство разтваря
в душата си най-българската
книга - „Под игото“ на Вазов и
в паметта и сърцето му нахлуват Радините вълнения...
Само че сега учебната година
не завършва, а започва. И пак
е празник – даже и в селцето,
където училището отдавна е
порутено. И под притихналата стряха, забравила почти детската гълчава. Започва
учебната година – за всички,
държали в ръка букварче и будени от училищен звънец. За
малките, които се нагърбват с
тежките ученически чанти. За
майките и бащите, за бабите и
дядовците, за всеки грижовен
българин, успял с цената на
всичко за този топъл есенен
ден да набави за челядта си
„дрехи и обувки здрави“ и „тетрадки и писалки за дечицата
си малки“.
Здравей, училищно звънче!
Здравей, учителко! Честит
празник, деца и родители!
Спокойна и спорна учебна година, мили учители! Късметът
да е с вас! И Бог да ви пази...

Съединението

Игнатица

Укрепване на свлачище

http://mezdra.bg

Първият в областта кризисен център за жени и деца, жертви на
насилие, официално отвори врати на 1 август 2018 г. Съвместният проект на Фондация „Бъдеще и надежда“ и нашата Община „Стартиране на Кризисен център в община Мездра“ спечели
финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на
труда и социалната политика.
Началната пресконференция по проекта бе открита от представителя на Фондацията Емилия Гарванска, а ръководителят на
проекта Нина Савова разказа повече за целите му.
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. 17 962, 08 лв. са от Фонд „Социална
закрила” и 10 %, в размер на 3795,79 лв. – собствени средства
на Фондацията.
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 нуждаещите се
жени, деца и майки с деца от цялата област и страната в сграда,
собственост на фондацията, с подходяща локация, добри битови
условия и спокойна атмосфера за възстановяване на пострадалите физически и емоционално потребители. Организацията ще
подготвя деца от проблемни семейства, вкл. от малцинствени
групи, както и напускащи специализирани институции за трудностите на живота.
Средствата ще бъдат използвани предимно за обучение на персонала и доброволците и оперативна дейност на екипа. Всички
останали разходи се поемат от дарения, предоставяни от Фондацията.
на стр 2

се изпълни с певци
и танцьори

Четете на стр. 4

Патриотичният
импулс в сърцата
С вълнуващо тържество
чествахме 133 години от
Съединението на Княжество България с Източна
Румелия. Десетки жители
на Общината се събраха на
централния площад „България“ за празника.
Датата 6 септември 1885 г.
е преломна в най-новата история на България. Съединението ревизира Берлинския договор и установения
с него несправедлив ред
в Европейския югоизток.
След Съединението България има 96 345 кв. км територия и над 3 милиона души
население“.
Кметът на Общината инж.
Генади Събков издигна националния флаг под звуците

представи дейността
на Кризисния център

Типченица

Общински съвет демонстрира
мнима защита на частни интереси

Упоритите действия на Общината за намиране на средства
за укрепване на свлачището на пътя за с. Игнатица стигнаха
до успешен финал. Вчера в базата на Управляващия орган на
Програма за Трансгранично сътрудничество в гр. КаларашРумъния, кметът инж. Генади Събков и полк. Даниел Никосур Манолеа – главен инспектор на жандармерията на окръг
Мехединци подписаха договор по проект „Съвместни усилия
срещу природни бедствия“.
Проектът е на обща стойност 937 151,73 евро. 453 175, 58
евро ще бъдат вложени в нашата Община. Освен укрепване на
свлачището до Игнатица ще бъде изградена и система за ранно оповестяване. В рамките на 30 месеца всички предвидени
действия трябва да приключат.
Свлачището в Игнатица е регистрирано в края на 2006 г. като
периодично се активира и е засегнало почти цялата ширина на
външната лента на пътното платно в участък с дължина около 85 метра. Под него, в зоната на стръмния бряг на дерето,
е формирано друго свлачище с по-малка площ и дълбочина.
При активация на свлачището, изградената през 2008г. подпорна стена се е деформирала в участък с дължина 48 м, като
по пътното платно са отворени пукнатини.
Предвидените средства за другия партньор ще бъдат оползотворени за закупуване на високопроходим автомобил и модернизиране на техниката в жандармерията на окръг Мехединци.
Проектът се реализира в подкрепа на Общинския план за
развитие 2014-2020, стратегическа цел: 3 „Устойчиво развитие на община Мездра чрез подобряване на техническата
инфраструктура, околната и селищна среда“, приоритет 3.5
„Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия“.

Фондация „Бъдеще и надежда“

на националния химн.
В словото си той отбеляза:
„Присъствието на всички
нас в Деня на Съединението на този площад е сигурен
знак, че се прекланяме пред
светлите дати в българската
история и обичаме своя род
и Родина…
Припомняме си днес, 133
години след възторженото
обявяване на Съединението тези исторически факти,
защото е важно не само да
помним исторически дати,
но и да можем да си отговорим на въпроса ЗАЩО
са се случили тези събития,
какъв е бил патриотичният
импулс, довел до промяната….
на стр. 2

В деня на Малка Богородица, 8 септември, жители и гости
на изпълниха площада на мездренското село Типченица за
единадесета поредна година. Семенцето, посято през 2007 г.
кмета Божидар Големанов, председателя на местното читалище Иванка Георгиева и много ентусиасти, вече е порасло,
пуснало мощни корени и дава плодове. Целта на фолклорния
фестивал да съхранява, популяризира и предава на поколенията българското фолклорно наследство, е изпълнена.
На площада в селото се стекоха над 500 самодейци 58 певчески състава, двугласни и тригласни хорове и танцови състави.
Фестивалът започна с поднасяне на венци и цветя на войнишкия паметник и едноминутно мълчание в памет на 57-те
жители на Типченица, дали живота си в борбите за освобождение и независимост на България.
Кметът на Типченица Георги Георгиев откри единадесетото
издание на „Типченица пее“ с приветствени думи към всички
участници, организатори и спонсори, без които празникът на
Типченица не би могъл да се състои:
„Това е ден, в който почитаме паметта на нашите герои, отдали живота си за свободата и независимостта на България,
Балканските, Първата и Втората световни войни. Днес прекланяме глави пред тяхната саможертва, защото през мрачните периоди от историята ни, пропити от страхове и безмилостни събития, най-ярко са горели идеалите на онези, чиито
сърца са горели за България.“, каза Георгиев.
Тази година „Типченица пее“ се проведе с конкурсен характер. Да оценяват изпълненията на самодейците бе възложено
на преподавателката по солфеж Светла Йорданова, Георги
Евденов – художествен ръководител на Ансамбъл за народни
песни и танци „Вратица“ и Теодора Пламенова – музикален
терапевт и вокален педагог.
на стр. 2

http://facebook.com/mezdra

Простори

Фондация „Бъдеще и
надежда“ представи...
от стр. 1
Дейностите реално са започнали от 1 май т.г. именно с такива
средства. Оттогава кризисният център е предоставил услугата
на 6 потребители.
Екипът на центъра е съставен от психолог, педагог, социален
работник и трудотерапевт.
„За мен е чест и удоволствие, като представляващ Община Мездра, да бъдем партньор при реализирането на този проект“, каза
в обръщението си кметът инж. Генади Събков. „Община Мездра
е социална не само на книга. В програма за управление сме заложили точно такива индикатори за развитие на социални услуги.
С професионализма на екипа от Фондация „Бъдеще и надежда“
успехът е гарантиран. Ясно е, че без надежда, без вяра в собствените сили, без професионализъм, не може да има и бъдеще“.
Той благодари на екипа за всичко, което прави, и изрази увереност, че „това не е експеримент, не е краткотраен проект, това е
стъпка в правилната посока, която ще се реализира на територията на нашата Община“.
Със съдействието на Общината социалната услуга „Кризисен
център“ ще кандидатства за делегирана от държавата дейност и
след приключване на проекта. Тя е включена в Годишния план за
действие за 2018г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра в периода 2016 -2020.
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Патриотичният
импулс...

от стр. 1
Днес, когато разделението в
българското общество се задълбочава по много причини
и на което влияят редица фактори от икономически, социален и културен характер,
е още по-важно да припомним и да следваме завета на
предците си: „Съединението
прави силата.“ Защото само
единни и целеустремени ще
пребъдем във времето като
народ и като държава!
Честит празник скъпи съграждани!“
Възпитаникът на Експерименталния театър към НЧ
”Про света-1925-Мездра”
Генчо Драголов изпълни емоционално поемата „ИзповедСътрудничество
та на България” от Стефан
Стамболов.
Последваха изпълнения на
Обучение по проект „Българо-сръбски гурме влак“ се проведе в Вокална група „Искрица” и
мездренската Професионална гимназия „Алеко Константинов“. Мъжка вокална група „КалеУчилището е партньор по проекта, в който участват Висшето
бизнес училище в сръбския град Лесковац, Търговско промишлена палата – Враца и Регионална търговско-промишлена палата
– Лесковац.
Домакинът Христинка Минова – директор на професионалната
гимназия, представи накратко историята на учебното заведение и
основните цели по проекта. Горан Йович, който е ръководител на
проекта, разказа за традиционните гастрономически продукти на
Лесковац, които ще бъдат сертифицирани като „Лесковашки грил“.
20 професионални готвачи от двете страни, преподаватели и ресторантьори наблюдаваха как се прави хляб от лимец, демонстриран
от обучителя Борис Тасев. В рамките на проекта хлябът от лимец
също ще бъде регистриран като търговска марка със специален
знак. Присъстващите следяха внимателно замесването на хляба и
слушаха за разликите между месене на питка с мая и с квас. Утре
готвачите ще правят дърпана баница от Северна България.
Общата цел на проекта по програма INTERREG-IPA CBC България – Сърбия е да се увеличи броят на туристическите продукти
в трансграничния район, чрез прилагане на иновативни подходи от стр 1
в областта на туризма, включващи разработването и защитата на Перлата на самодейството
културното наследство. Проектът завършва през октомври 2018 г. на Типченица – Тригласен
Специфични цели на проекта са: Сертифициране и защита на народен хор „Типченски
кръстосани туристически продукти и услуги, които отразявате майки“ откри музикалната
специалния характер на дестинациите, като традиционни кулинар- част на фестивала, доказвайни продукти от българска и сръбска страна, подобряване качество- ки за пореден път професиото на кулинарните изделия и услуги.
нализма си.
Кухнята на ПГ “Алеко Константинов“ и на Висшето бизнес учи- Последваха изпълнения на
лище в Лесковац са оборудвани със съвременни и високо техноло- певчески и танцови състагични уреди, част от дейностите по проекта.
ви от цяла Северозападна
В продължение на 15 месеца партньорите са участвали в тре- България, а специални гости
нинг-обучения и семинари, гастро-туристически форуми в двете бяха певиците от село Врастрани, където са се запознали със спецификата на българската и чанци, община Добричка.
сръбската кухни.
В раздел „Индивидуални/
Програмата за Трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП дуетни изпълнения“ бяха
България- Сърбия финансира проекти, свързани с развитието на присъдени две първи наустойчив туризъм, младежи и околна среда.
Девети септември

Българи учиха сърби

Наказани търговци

12 акта на нередовни търговци бяха съставени на традиционния седмичен пазар в Мездра. Най-големи нередности
проверяващите от Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор откриха при търговците, продаващи сезонни плодове и зеленчуци. „Ужилени“ граждани коментираха, че неточностите в измервателните уреди на търговците
достигат до 30% от теглото на стоката, която са купили.
Общината съдейства на органите на Агенцията, с което се
цели превенция и контрол на търговията на стоки на мездренския пазар.
Главният експерт „Общинска собственост, икономика и търговия“ Стилиян Тотков отчете факта, че голяма част от нарушенията идват от незаверени теглителни уреди, но за пръв
път се забелязва и бум на манипулациите в теглилките.
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Приятелска дума
Кирил Радовенски
Преди няколко години проф.
Огнян Герджиков като председател на Народното събрание
се зае със задачата да накара
депутатите да присъстват на
заседанията с официално облекло. И донякъде успя. Днес
обаче госпожа Цвета Караянчева е по-далеч от тази амбиция и от екраните на телевизорите може да видите недотам
спретнати народни представители. Все още обаче поне аз
не съм видял някой депутат да
отиде на работа по бермуди. И
слава Богу! Само този резил
ни остава. Спомнете си какъв
вой до небето вдигнаха медиите, когато една телевизионна
камера засне президента Радев
по тениска и бермуди, макар
че човекът ползваше отпуск.
Трябваше ли и тогава да ходи с
костюм и вратовръзка.?!
Разумните хора ще разберат,
че едно е да си на почивка,
друго е да си на работното си
място. За съжаление не така
разсъждават някои членове на
нашия Местен парламент. На
редовното заседание, което се
проведе на 30 август т.г., измежду добре облечените дами
и господа, се появиха двама
общински съветници по бермуди и тениски. Вярно, навън
беше страшна жега, но в заседателната зала с пълна мощ
действаше климатикът и температурата беше под 24 градуса – да ти е кеф да работиш
и законоразпореждаш! Дали
на тези двама наши избраници не им измръзнаха кълките,
те си знаят, а пък аз ще кажа,
че подобна гледка не е от найлицеприятните – най-вече за
присъстващите на заседанието
простосмъртни, които са гласували за тях и които ги имат
за нещо повече от себе си.
Оставам с надеждата двамата
наши уважавани господа да не
се разсърдят. Написах горните
редове с добронамерената препоръка да не повтарят подобно
„модно“ ревю. Дано ме разберат!
П. П. На 11 септември се
проведе извънредно заседание на Общинския съвет.
Двамата наши избраници отново се появиха по бермуди.

то”, с художествен ръководител Милчо Романски.
Тържеството завърши с изпълнението на химна на град
Мездра.
Нашата гордост
Марияна Йорданова
Съединението на Княжество България с Източна
Румелия през 1885 г. е изключително важен исторически и политически акт,
дал възможност на държавата ни да съхрани своята
цялостност и национална
идентичност.
По традиция всяка година
в нашия град го отбелязваме с подобаваща тържественост. Притихнали пред националния флаг, заслушани
в химна, неволно се вглеждаме в очите на стоящите
до нас наши съграждани.
Погледите им са различни
– угрижени на по-възраст-

ните, питащи – на младите,
възторжени – на децата. Но
съпричастни към ставащото. Защото територии могат
да бъдат разединени само,
ако не са обединени хората.
Ако нямат общи цели, общи
мечти, обща сила.
Днес Съединението ни събира на площада в родния
ни град. Почти всички се
познаваме, но сега се чувстваме не само познати, но и
близки. Ще се поздравим с
празника, ще сложим в ръката на детето трицветното
флагче и с по-твърда и погорда стъпка ще се запътим
към къщи, към празничната софра, където празникът
продължава с „Наздраве!“.
Това е Съединението – то
ни прави съобщност, то е
повод за национална гордост и крепи човешкото ни
достойнство.

гради – на Мария Иванова
от село Охрид и на Дичко
Медньов от Царевец. Втора
награда бе връчена на дует
„Малорад“ от едноименното
село. Журито връчи и две
трети награди – на Иванина
Иванова от село Литаково,
и на Елизабет Виталиева от
Мездра.
При народните хорове и
певческите групи първо
място зае Женска певческа
група „Белокаменица“ - село
Царевец. Втори бяха класирани певците от Мъжка
фолклорна група „Змей

Горянин“ - Зверино. Бяха
присъдени и две трети места
– на Група за автентичен
фолклор - село Врачанци, община Добричка, и на Женски
народен хор - село Челопек.
При танцовите състави
с първо място се окичиха
танцьорите от Група за народни хора „Здравец“ - село
Спанчевци и Танцов състав
„Огнище“ - Челопек, втори
се наредиха Детски танцов
състав „Звънче“ - Спанчевци, а трети се класира
Вандалска проява
Юношески танцов състав село Гложене.
Новото осветление по пътя
към стадион „Локомотив“ издържа в пълен обем по-малко
от две седмици. Четири лампи
вече са счупени. Глобусите са
бяха партизаните и ятаците, разбити, а лампите –изгорели
ако не бяха десетките хиляди от дъжда, излял се през нощта.
бойци от тази Съпротива, ако Така част от пътя на спортуване беше Съветската армия, щите деца няма да бъде осветен
днес Южна България щеше да след вечерните тренировки. Осе гръцка – допълни в привет- ветлението се поддържа от ОП
ствието си към присъстващи- „Чистота“ и, за да се подменят
те Иво Лилов – председател осветителните тела, е необхона Областния съвет на социа- димо да се отдели допълнително техника и човешки ресурс,
листите.
Тържеството продължи с бо- така нужни за плануваните регата художествено- музикална монти. А това всичко бърка в
програма. За завършек на праз- нашия джоб! Сигурно трябва да
ника млади и стари се хванаха отделим пари и за усмирителни
ризи на вандалите!
на кръшно българско хоро.

Типченица се изпълни...

Мерки и теглилки

Вместо реплика
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Социалистите празнуваха

На този паметен ден десетки
наши съграждани, сред които
и кметът на Общината инж.
Генади Събков, изкачиха височината над гимназията, за
да се поклонят пред паметника на героите Тотка Илиева –
Роза и Никола Марков – Колката. С поднасяне на цветя и
едноминутно мълчание обикновените хора изразиха своята
признателност пред паметта
на хилядите загинали в антифашистката борба и за свободата на Родината ни.

Прозвуча
националният
химн.
В своето пламенно слово
председателят на Общинския
съвет на БСП д-р Илияна Михайлова не само припомни
подвига на тези народни синове и дъщери, но и подчерта,
че от тяхната пролята кръв е
възкръснала една нова, просперираща България.
Напразно днес някои се опитват да зачеркнат тази страница от историята ни, да я
преиначат и омърсят. Ако не

http://facebook.com/mezdra

Реалности
128 първолаци

Футбол

Готовност за новата
учебна година

Сразихме „железничарите“
от Дряново
Отборът на ОФК „Локомотив-Мездра“ успя да
грабне трите точки насред
Дряново след победа с 2:1
над другия дебютант в Северозападната Трета лига
ОФК „Локомотив“ - Дряново.
Играчите на Христо Коилов излязоха на терена в
балканския град готови за
битка. Още с първата си
атака, „локомотивци“ бяха
на косъм от откриване на
головата си сметка, но изстрелът на Румен Рангелов
мина покрай страничния
стълб на вратата на дряновци.
Последваха още няколко
опасни положения, но вратата на домакините оставаше суха.
В 20-ата минута Алексзандър Петров направи пробив
по дясното крило и намери
свободния в центъра Илия
Илиев. Капитанът на мездренчани отправи топовен
изстрел от около 30 метра,
оставяйки вратаря на дряновци в безпомощна ситуация и откри резултата.
Пресата на мездренските
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„локомотивци“
продължи, като на три пъти върхът на мездренската атака
Валдемар Стоянов остана
на стрелкова позиция, но
спасяванията на вратаря не
позволиха головата сметка
да набъбне значително.
В 38-ата минута на срещата след грешка в отбраната
на ФК „Локомотив“ - Дряново, Кирил Кръстев намери с точен пас Илия Илиев,
който успя да промуши
топката зад защитната линия, където набиращият
скорост Валдемар Стоянов
прониза с воле вратаря на
дряновци. До полувремето
до по-интересни положения не се стигна.
През втората част на срещата пресата на мездренските футболисти продължи, изнасяйки нападението
предимно по крилата. Домакините се прибраха в
своята половина и разчитаха предимно на контраатаки и статични положения.
В 58-ата минута на срещата, при изнасяне на
топката в предни позиции
от странично хвърляне,

централният нападател на
ФК „Локомотив“ - Дряново Рачо Генков бе оставен
непокрит и върна едно попадение, въпреки напълно
основателните претенции
на играчите на Христо
Коилов за игра с ръка при
овладяването на топката от
Генков.
Срещата се доигра при
видимо преимущество от
страна на мездренските
„железничари“, които до
края на срещата продължиха нападателната си игра,
но до повече голове така и
не се стигна.
За отбора на ОФК „Локомотив-Мездра“ играха: Веселин Цветковски, Димитър Димитров, Любослав
Петров, Камен Каменов,
Алексзандър Петров, Румен Рангелов/60‘ Стелян
Иванов/, Марио Иванов,
Илия Илиев, Николай Михайлов/68‘ Иван Велчев/ ,
Кирил Кръстев/83‘ Момчил Манчев/ и Валдемар
Стоянов.
На 16 септември нашият
отбор победи „Партизан“ Червен бряг с 1:0.

128 първокласници ще прекрачат прага на училищата в
Общината. Това стана ясно на
проведена среща на кмета инж.
Генади Събков с директорите
на училища и детски градини
на територията на Общината и
транспортни фирми, превозвачи
на ученици.
56 ученици, разпределени в три
паралелки са първокласниците в
ОУ „Христо Ботев“. 25 деца постъпват в първи клас в ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“, формиращи една паралелка. В СУ „Иван
Вазов“ първолаците са 22-ма.
В СУ „Св. Климент Охридски“
– с. Зверино 19 деца ще влязат за
пръв път в класната стая.
ОУ „Васил Кънчов“ – с. Моравица ще посрещне 6-ма първокласници.
Основателно притеснение по
приема в ПГ по МСС изрази директорът на учебното заведение.
За 8 клас са записани 18 ученици,
разпределени в двете специализирани паралелки. Приемът в
на ПГ „Алеко Константинов“ е
както следва: „Кетъринг“ - 19
ученици, „Ресторантьорство“
– 20. Всички учебни бази са в
готовност за първия учебен ден.
Финални усилия полагат в ОУ
„Христо Ботев“ по приключване
на СМР по програма „Региони в
растеж“. Направеният ремонт ще
подобри енергийната ефективност, което ще ограничи разходите и ще подобри комфорта. В
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е
наложителна подмяна на главен
кран, за което директорът потърси
съдействие от кмета. Предстои да
се направи ремонт на покрива на
една от сградите и да се укрепят
платната на оградата над спорт-

ното игрище. В СУ „Иван Вазов“
има проблем с улуците, който
води до повреждане на фасадата.
Проблем има и с отводняването
на спортната площадка. Училището в с. Зверино ще се сдобие
с модерно футболно игрище за
новата учебна година.
С ремонтирани два кабинета ще
започне учебният процес в ПГ по
МСС.
На съвещанието бе обсъдена и готовността за безопасно
придвижване и състоянието на
техниката на четирите фирми,
обезпечаващи транспортното
обслужване на учениците. Изслушани бяха предложенията
на директорите на училища и
детски градини за оптимизиране на транспортната схема. На
превозвачите беше предоставена
сборна справка за пътуващите
ученици. Отговаряйки на предложенията на директорите, кметът
инж. Генади Събков информира
за поставянето в близко бъдеще
на светещи знаци за пешеходни
пътеки, изграждане на трайни изкуствени препятствия на пътните
ленти след официалното разрешение на Агенция „Пътна инфраструктура“. Кметът подчерта,
че автобусите трябва да бъдат 100
% безопасни. От докладите на
директорите на детски градини,
стана ясно, че ще има проблеми предимно с отоплителните
системи, персоналът е наличен.
На някои места е намален броят
на децата. Кметът увери, че ще
съдейства своевременно за наложителните ремонти, търсейки
компетентната намеса на специалисти и пожела на всички
успешен старт на новата учебна
година.
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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 01.10. до 26.10.2018 г. в Единен център за начална подготовка - Плевен
• 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
2018 г.
• Обявен е конкурс за 204 вакантни
длъжности в Сухопътните войски за
приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
- в.ф.28610 - София - 10 длъжности;
- в.ф.38220 - Плевен - 18 длъжности;
- в.ф.34750 - Карлово - 47 длъжности;
- в.ф.26400 - Благоевград - 28 длъжности (от тях 4 длъжности за в.ф.54990
- Враца)
- в.ф.26240 - Сливен - 9 длъжности;
- в.ф.24620 - Свобода - 20 длъжности;
(от тях 1 длъжност за в.ф.24620 - Белоградчик)
- в.ф.28880 - Белене - 14 длъжности;
- в.ф.28330 - Смолян - 15 длъжности;
- Гарнизон Пловдив - 43 длъжности.
Документи се приемат до 28 септември
2018 г.
• Обявен е конкурс за 2 войнишки
длъжности в Съвместното командване на силите (в.ф.22980 - София)
Срок за подаване на документи
26.09.2018 г.
• Обявени са 2 вакантни длъжности
за офицери, 2 вакантни длъжности
за сержанти и 1 за войник в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на
военна служба на лица, изпълнявали
военна служба (кадрова военна служба)
Документи се приемат до 28.09.2018 г.
• Обявен е конкурс за 4 вакантни длъжности в Централния артилерийски
изпитателен полигон (в.ф.26940-Стара
Загора) за приемане на военна служба
на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в
чужбина.
• Обявен е конкурс за 110 вакантни
длъжности във Военноморските сили
за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
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 /ст. 308/ или
на тел. 0910 / 9 23 56; 09123 23 10;
0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211;

Обучение по собствен малък бизнес
Енергийно обновяване на детски градини и училища в град
Мездра по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Приключи проект BG16RFOP001- тези детски градини и училища.
2020 г., съфинансирана от ЕС чрез
2.001-0180-C02 „Енергийно-спес- Изпълнени са и редица съпът- Европейския фонд за регионално
товни мерки в сгради на обра- стващи дейности като подготвяне развитие.
зователната инфраструктура в и съгласуване на инвестиционните Изпълнението на проекта има
град Мездра“, по който бяха об- проекти на обектите, извършени са безспорни социални, икономиченовени сградите на три училища оценка за съответствие на инвес- ски и екологични ползи за Община
и две детски градини: ДГ „Мир“, тиционните проекти и строителен Мездра. В резултат на неговото
ДГ „Слънчице“, ОУ „Св. Св. Кирил надзор, въвеждане на обектите в изпълнение е обновена образои Методий“, СУ „Иван Вазов“ и ОУ експлоатация, одит на проекта.
вателната инфраструктура, като
„Христо Ботев“.
Общата стойност на проекта е е подобрен класът на енергийна
По проекта е поставена топлоизо- 970 692,71 лв., от които 814 644,01 ефективност на пет сгради на училация, подменени са отоплителни лв. европейско финансиране чрез лища и детски градини. Брутният
инсталации и осветителни тела, ЕФРР и 143 760,70 лв. национално годишен разход на енергия ще се
внедрени са възобновяеми енер- съфинансиране.
намали с 551 671 КWh, а емисиите
гийни източници - соларни системи Средствата са осигурени по на въглероден диоксид - с 123,98
за битова гореща вода. В резултат договор за безвъзмездна фи- тона годишно.
на това значително се намаля- нансова помощ BG16RFOP001- Още през тази учебна година над
ват разходите за електрическа и 2.001-0180-C02,
процедура 1400 деца и ученици, както и техтоплинна енергия и се повишава BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ните учители, ще учат и работят
качеството на работната среда на ефективност в периферните райо- при по-комфортни условия в обнодецата, учениците и работещите в ни” на ОП „Региони в растеж” 2014- вените сгради.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0180-C02 „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра“ , който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията 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 ОП РР 2014-2020 г.

Регионалното сдружение на
малкия и среден бизнес-Враца /
РСМСБ/ започва през октомври
изпълнението на проект „Програма BASE - моят бизнес е моето бъдеще“, подкрепен от Фондация „Америка за България“.
Проектът кореспондира с нуждата от създаване на предприемаческа култура, умения и
практически знания към представителите на целевата група:
пълнолетни активни граждани
предимно от Северозападния
район, които имат желание да
започнат свой малък бизнес.
Със съдействието на Община Мездра, организаторите ще
представят проекта на 27 септември. Срещата ще се проведе
в заседателната зала на IV етаж
от 10 часа.
Предприемачеството у нас се
явява идея, желание, старание,
но без материални и финансови
средства, често пъти бързо се
ражда и още по-бързо умира.
Така много инициативи, предприемани от хора, фирми и
организации в България, не са

дали положителни резултати, а
и много от тях са пропаднали.
Тази картина е още по-вярна за
Северозападния район на България, който е и най-бедният район на Европейския съюз. Именно в тази връзка с настоящия
проект се търси прилагането на
модел, който да открие възможности за успешно стартиране на
собствен малък бизнес от страна на участниците като практически резултат от проведеното
обучение по предприемачество.
РСМСБ -Враца е работодателска организация, чийто членове
са самонаети лица, микро- и
малки предприятия, опериращи на територията на област
Враца и Северозападния район
на планиране. В своето развитие организацията е натрупала
ценен опит в обучението на
стартиращи предприемачи, найвече благодарение на споделените казуси и научени уроци от
фирмите-членки, но и благодарение на ресурсите, до които
има достъп като колективен
член на Националното сдруже-

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра
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ние на малкия и среден бизнес.
РСМСБ-Враца предлага възможност на стартиращите
предпремачи да преминат през
структурирана система от обучения, да получат персонални
съвети от професионалисти и
предприемачи във всички сфери на бизнеса.
Успешният модел обхваща
курс от 12 обучителни лекции,
показващи практически пътя
от идеята за бизнес до реализацията на успешна услуга или
продукт. Обучителната програма е интерактивна, включваща
ментори от реалния бизнес. В
края на обучението най-добрите 5 бизнес идеи ще получат и
парични награди, които ще подпомогнат успешния им старт и
развитие.
Приканваме всички заинтересовани да се включат в
безплатната обучителна програма. Координатор по проекта е магистър инж. Димитър
Симеонов За контакти:
rasmb.vratsa@gтmail.com,
+359 888 741954

Адрес на
редакцията:
Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27,
ет. 4, Радиоцентър

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra
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Общинският съвет демонстрира
мнима защита на частни интереси
Извънредно заседание на Общински съвет - Мездра се проведе
на 11 септември т.г. по искане на 1/3 от общинските съветници. Проектът за дневен ред бе от една точка – „Промяна в общия устройствен план на община Мездра, касаеща землището
на с. Дърманци“. Докладната по този въпрос бе оттеглена от
кмета инж. Генади Събков на редовното заседание на ОбС на
30 август. Действието му предизвика недоволство сред част от
съветниците и така се стигна до извънредното заседание. Незаконосъобразно според Закона за устройство на територията,
общинският съветник от „Народен съюз“ Георги Валентинов
внесе същата докладна за разглеждане на извънредното заседание.
Докладната е за промяна на Общия устройствен план на Мездра за землището на с. Дърманци и изработване на Подробен
устройствен план- ПУП за транспортен достъп от новия скоростен път до два имота в същото землище.
„Компромисни и непоследователни решения на местни и
държавни органи през последните 20 години са в основата на
проблемите с достъпа до имотите на каменообработващото
предприятие и хотелския комплекс. „Услужливи“ администратори са работили „на парче“, без притеснение за ред, законност
и безопасност на движението. С промяна в общия устройствен
план /ОУП/ и изработването на ПУП за общински път за достъп
до имоти от предвиденото кръгово кръстовище, има възможност съществуващите към момента проблеми да бъдат решени.
Необходимо е да се изготви задание за промяна на ОУП, което
да гарантира защитата на правата и възможностите на всички
заинтересовани страни. Заданието трябва да се съгласува задължително с РИОСВ и АПИ.
Следва внасяне на проекта и заданието в Общински съвет за
одобрение. Това е пътят, който трябва да извървим, за да решим
трайно и в съответствие със законите нерешените в миналото
проблеми“ – сподели кметът на Общината.
Въпреки обширното и аргументирано със законови разпоредби
изложение на инж. Събков и уверението му, че въпросното конфликтно място е с приоритетно значение и че въпросът ще бъде
отново разгледан, когато има пълна проектна готовност, за да се
намери най-доброто решение, вносителите настояха на своето.
Те дори игнорираха факта, че върху едни от имотите, за които
се иска достъп, незаконно е изграден и се ползва ТИР-паркинг.
С прибързаните си искания съветниците пропуснаха и факта, че
с промяната ще се нарушат интересите на други собственици на
имоти. Те не пожелаха да се съобразят със становището, че за
подобна промяна е необходимо да се отдели малко повече време, за да се реши проблемът, професионално отчитайки всички
дадености на терена и гарантирайки в максимална степен безопасността на движението.
Логично съветници от БСП зададоха въпроса не е ли това бързане продиктувано от стремежа да се угоди на един местен бизнесмен? Който също така е и общински съветник.
Емоциите на част от общинските съветници преди и по време
на заседанието взеха връх над прагматизма и професионализма.
Общинският съветник от групата на „БСП- Лява България“
Катя Йотова заяви оттегляне от групата си. Наталия Христова
от своя страна поиска още преди заседанието докладната, внесена от Георги Валентинов, да бъде оттеглена като незаконосъобразна.
Каквито и да бяха мотивите на вносителите, след нарочна
15-минутна почивка за сверяване на часовниците, поисканата
„Промяна в общия устройствен план“ беше гласувана и приета.
Против се обявиха присъствалите на заседанието четирима общински съветници от БСП.
Предстои да разберем дали с това решение Общински съвет
– Мездра помага на Димчо Йотов и Светослава Токяй или сътвори нов правен и проектен хаос.

С изложба на Кристина Котларска се открива тазгодишният творчески сезон на Градската художествена галерия.
Изложбата бе открита от Светла Дамяновска – уредник на
ГХГ на Кръстовден – 14 септември, имен ден на авторката.
Самостоятелната изложба е представена с 26 творби - 7 акварелни рисунки, 15 класически графични творби и 4 рисунки, изпълнени със смесена техника.
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В рубриката „Децата на
Община Мездра“ вестникът продължава
да публикува снимки на
деца до 10-годишна възраст.
Очакваме вашите снимки
на адреса на редакцията.

Йоан Баев и Филип Енев - на 2 години

„Сигнал“ събра три поколения
Легендарната група „Сигнал“
зарадва жителите на нашия град
за празника „Вяра, Надежда и
Любов“. Данчо Караджов, Георги
Янакиев, Владимир Захариев и
Александър Мариновски взривиха сцената на площад „България“ на 17 септември.
Програмата започна с изпълнения на певчески и танцови
детски формации. Възпитаниците на клуба за източни бойни
изкуства „Лотос“ демонстрираха
уменията си, а с 30-минутен
концерт се представиха децата
от Център за подкрепа за личностно развитие.
Последното изпълнение от детския концерт бе танцът „Гергьовден“ на средношколската група
на Представителен танцов ансамбъл „Мездра“.
Кметът инж. Генади Събков
честити празника на събралото
се множество:
„Мили деца, уважаеми съграждани, скъпи гости, честит празник! Специални поздравления
на всички именници с пожелания
за здраве, много щастливи мигове и нека вярата, надеждата и
любовта бъдат с всички нас през
по-голямата част от живота ни.
От името на Общината искам да
благодаря на всички вас, които
уважихте нашата покана и тази
вечер сме заедно, тук, на нашия
площад, за да споделим всички
красиви мигове, които ни очакват и които вече се състояха.
Този концерт организирахме за
всички хора, за които доброто
е в душите и сърцата. За всички непоправими оптимисти. За
всички добронамерени хора. За

„Да изчистим
България заедно“

Близо 27 тона отпадъци бяха
събрани в Мездра и селата в Общината в тазгодишната кампания
„Да изчистим България заедно“. По
традиция част от Общинска администрация също се включи.
Общинските служители се заеха с
почистване на „Алеята на кестените“, продължило в района на автогарата, стария пазар, бирената фабрика, бившата текстилна фабрика
и по стария път за село Моравица.
Положените усилия дадоха резултат бяха събрани 106 чувала с
пластмасови и битови отпадъци.
Кметът на Общината инж. Генади
Събков изказа своята благодарност към хората от администрацията и към всички граждани, отделили част от своето време за каузата

всички, които вярват, че сами
коват своето бъдеще и своето
щастие, тоест, за всички вас. Добре дошли и на онези, към които
животът не е бил достатъчно
благосклонен, към тези, на които
съдбата е обърнала гръб и ги е
поставила под различни изпитания.
Огромната положителна енергия, която генерираме днес и тук,
е способна да се справи с всички негативи, които сме скрили в
една или друга част в душите и
сърцата си. Защото след магическите изпълнения на талантливите наши деца се пренесохме в
друго измерение - на духовното,
на възвишеното – благодарение
на трите магически думи - вяра,
надежда и любов. Защото без
вяра ще бъдем самотни по пътя
към успехите си, без надежда е
безсмислено да съществуваме,
а без любов животът на земята
е невъзможен. За това нека с
огромна вяра, надежда и любов
да продължим напред своето
бъдеще и търсенето на щастието, което всички ние заслужаваме“. Кметът завърши с пожелания за страхотно настроение.
Мощен рев на мотори от мотоклуб „Кан Аспарух 681“ изведе
на сцената легендите от група
„Сигнал“ и тогава „Светофарите
светнаха зелено“, давайки начало на двучасов концерт, предизвикал силни емоции. Неслучайно публиката извика два пъти
музикантите на бис.
Публика и група завършиха
заедно концерта с любимата на
поколения българи песен „Да те
жадувам“.

Вяра, Надежда и Любов

Марияна Йорданова
Рядко локомотивна свирка пронизва тишината в малкия железничарски град. Ваканцията едва
е свършила, а улиците вече
притихват. Но ясен звук на китара мами навън... И градът оживява... Традиционно в деня на
християнските великомъченици
Вяра, Надежда, Любов и майка
им София Община Мездра организира запомнящ се концерт и
възражда традицията „Да празнуваме заедно“.
Любимите хитове на група „Сигнал“ и неостаряващият Данчо
Караджов ни дават чувството за
сигурност, че Любовта остава, че
Вяра и Надежда има. Толкова ни
се иска да повярваме, че тук е
хлябът на децата ни, че домовете ни ще оживеят, че погледите
ни ще грейнат. С благодарност
слушаме песните на „Сигнал“ за
жадуваната любима и оставаме
с усещането, че много от нас
отнасят в своя дом онова ключе на душата си, с което, когато
празнуваме заедно, отключваме
света на Вярата, Надеждата и
Любовта. За всички...

Радушен прием
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Исторически дати
21 септември 1919 г. – В с.
Люти дол е открит един от
първите войнишки паметници в Искърския край,
изработен от неизвестен
майстор-каменоделец. Върху постамента са изписани
имената на 36 загинали от
селото в Балканската, Междусъюзническата и Първата
световна войни.
1940 г. – По случай връщането на Южна Добруджа /
по силата на Крайовската
спогодба между България
и Румъния/ в Мездра се
провежда голям митинг. В
църквата „Свети Георги“ е
отслужена литургия, а на
централния площад – молебен.
22 септември 1908 г. –Ден
на Независимостта на България.
26 септември 1996 г. – Общинският съвет в Мездра с
председател инж. Делян Дамяновски утвърждава нов
герб и знаме на Общината.
Проектът е дело на студенти от Националната художествена академия. Той
съдържа четири символа
на града: Калето, Ритлите,
река Искър и железницата.
За знамето е предпочетен
хоризонтален трикольор на
бял фон, върху който е изобразен гербът на Общината.
29 септември 1898 г. – Роден поетът Христо Смирненски.
1 октомври - Международен ден на музиката, Празник на поезията и Международен ден на възрастните
хора.
2 октомври 1916 г. – Загинал на фронта поетът Димчо Дебелянов.
1923 г. – Братя Бошнякови
електрифицират жп гарата
в Мездра и хотелите около
нея.
1950 г. – С Указ № 435 Президиумът на Народното събрание обявява Мездренска
селска община за Мездренска градска община.

За рождения си
ден почерпиха:
Борис Борисов, Почетен
гражданин на Мездра – 10
септември.
Сашо Христов, кмет на с.
Старо село – 11 септември.

В следващите дни
рожденици са:

Основателят на танцовия
състав на град Мездра Теменужка Тинчева бе гост на
Общинска администрация.
Макар и разделена за дълго
от родния град, 86-годишната
дама с умиление си спомни
първите години на танцовия
състав, проблемите и радо-

стите, които й е донесла хореографската работа.
Първият хореограф на танцовия състав в Мездра, създаден на 17 юни 1947 г. госпожа
Тинчева, бе приета от Секретаря на общината Севдалина
Джамбазка, пред която сподели вълнуващите си спомени.

Мирчо Мирчев, общински
съветник – 23 септември.
Иван Владимиров, музикант – 24 септември.
Д-р Галина Лещарска – 26
септември.
Мария Йотова, директор
на ПГ по МСС – 27 септември.
Гошо Петров, бизнесмен –
28 септември.
Лили Коловска, педагог – 1
октомври.
Светла Кръстева, педагог
– 3 октомври.
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