
ЦЕНА: 0,40 ЛВ.МЕЗДРА, 25 ЯНУАРИ - 8 ФЕВРУАРИ 2018                       БРОЙ 2 (420), ГОДИНА XVII

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

Албена Миланова
Амбициозен, оптимис-

тичен и реалистичен - така 
обобщи проектобюджета 
на Общината кметът инж. 
Генади Събков по време на 
публичното му обсъжда-
не, което се проведе на 12 
януари. На представянето 
на финансовите показатели  
присъстваха председателят 
на Общинския съвет г-жа 
Яна Нинова, кметове на на-
селени места в Общината, 
директори на учебни заве-
дения, управители на звена, 
второстепенни разпореди-
тели с бюджетен кредит, об-
щински служители, гражда-
ни и медии.

„Проектът на бюджета 
за 2018 г. е в размер на 14  
992 146 лв., като заложе-
ните параметри  са реалис-
тични и позволяват пости-
гането на основните цели 
при спазване на фискалните 
правила. Бюджетът е раз-
работен в съответствие с 
целите и мерките, заложени 
от мен и екипа ми в Про-
грамата за управление на 

Общината за периода 2015-
2019 година“, каза в начало-
то инж. Събков.

Кметът обобщи, че Об-
щината е приключила 2017 
г.  с  преходен остатък  от 
926  хил. лв., от който 430 
хил. лв. за делегираните от 
държавата дейности и 496 
хил. лв. за дейностите, фи-
нансирани с местни при-
ходи.  Доброто изпълнение 
на собствените приходи е 
позволило покриване на те-

кущите разходи през годи-
ната, като  просрочията са  
в размер на 82 хил. лв., от  
тях  61  хил. лв. са от 2015 
г. През последните 2 години 
дълговете на Общината са 
намалени с 4,2 млн. лв. Към 
момента общинският дълг е 
в размер на 4 302 306 лв. От 
тях 2 613 306 лв. – дълго-
срочен дълг и 1 689 000 лв. 
– краткосрочен дълг.

Политиката на прихо-
дите е ориентирана към по-

стигане финансова устой-
чивост при запазване на 
непроменени данъчни став-
ки. Заложените собствени 
приходи са в размер на 3 
659 957 лв.

Разходите в бюджета за 
2018 г. са в размер на 14  992 
146 лв., като 1 911 422 лв. са 
предвидени за финансиране 
на общи държавни служби, 
165 440 лв. - за  отбрана и 
сигурност.

на стр.4

68 обекта са включени в

Инвестиционната 
програма на Общината

Престижно отличие 
получи Общината от Министерството 

на туризма по проект „Отлични 
европейски дестинации“ (ЕДЕН)

Пет български общи-
ни получиха награди по 
проект „Културно-турис-
тически ЕДЕН дестина-
ции в България“ на Ми-
нистерството на туризма. 
Община Мездра е една от 
подгласниците на големия 
победител в проекта об-
щина Ямбол. Церемонията 
по връчване на наградите 
се състояна на 15.01. т.г. 
в Гранд хотел „София“, а 
отличията бяха връчени 
лично от зам. министъра на 
туризма Ирена Георгиева и членове на екипа на Минис-
терството. Престижното отличие  получи кметът на Об-
щината инж. Генади Събков, а на церемонията присъства 
и инж. Димитър Павлов - ръководител на АК“Калето“.

 „Благодаря на Министерството на туризма за честта, 
която ни оказва с тази награда. Благодаря и на ръково-
дителя на АК“Калето“ инж. Павлов, който успешно по-
пуляризира и развива това богатство, което имаме в Ме-
здра. Искрено се надявам и вярвам, че все повече хора ще 
посещават нашия комплекс, за да усетят духа на времето, 
духа на 70-вековната история на АК“Калето“, каза инж. 
Събков след получаването на наградата.

 Проект „Културно-туристически ЕДЕН дести-
нации в България“ е финансиран по инициативата 
„Отлични европейски дестинации“ (EDEN- European 
Destinations of Excellence) на Европейската комисия.

„ЕДЕН дес-
тинациите са 
н а й - д о б р и т е 
туристически 
дестинации на 
Европа и осъ-
ществяват мо-
дел на устой-
чиво развитие, 
каза зам.-ми-
нистър Георги-
ева. Тя поясни, 
че конкурсът 
е посветен на 
културно-ис -
т о р и ч е с к и т е 
д е с т и н а ц и и , 
които са по-
малко известни 
и правят първи 
стъпки в утвър-
ждаването си. 
Няма кътче от 

страната, което да не заслужава да бъде разкрито пред 
погледа не само на чуждестранните туристи, но и пред 
българите, защото трябва да си признаем, че и ние не 
познаваме добре родината си и нейното богатство“, до-
пълни пред гости и наградени зам. мин. Георгиева.

 Възпитаниците на Центъра за подкрепа и лично-
стно развитие, с ръководител Анета Петкова, предста-
виха блестящо Община Мездра. Изпълненията им пре-
дизвикаха умиление, възторг и бурни аплодисменти.

                                                                             Соб. инф.

ХОРА, С КОИТО ЖИВЕЕМ

ВЕТЕРАН НА 
СТО ГОДИНИ

Иван Братинов
В слънчеви и топли дни 

минаващите по улиците на Ме-
здра могат често да срещнат 
висок, слаб и снажен възрастен 
човек да се движи по посока на 
гимназията и обратно. От пръв 
поглед осанката му според 
годините е добронамерена, а 
стъпките бодри. При среща 
широко се усмихва и винаги 
първи поздравява. Това е ве-
теранът от Втората световна 
война, младши подофицер 
Испиридон Йорданов Ива-
новски, познат на съседите си 
като бай Спиро. Роден е на 30 
декември 1917г. в  село Ере-
мия, Кюстендилска област, 
в средно селско семейство-
третото дете измежду двама 
братя и четири сестри.

на стр. 2

Обсъждане

Мездра има потенциал-
на възможност да се пре-
върне в обучителен център 
на специалисти, необходи-
ми за ж.п. сектора, които 
да започнат работа веднага 
след завършване на сред-
ното си образование. Това 
стана ясно на работна сре-
ща на кмета инж. Генади 
Събков с началника на Ре-
гионалното управление на 
образованието-Враца Гали-
на Евденова и директорите 
на училищата в Общината, 
предоставящи професио-
нално образование. На сре-
щата бе обсъден държавни-
ят план-прием за учебната 
2018/2019 г. след VII клас.

 Г-жа Евденова пояс-
ни, че през новата учебна 
година по предварителни 

данни 139 деца от Общи-
ната ще преминат в ново 
учебно заведение. За целта 
тя  предлага сформирането 
на 6 паралелки - по една в 
СУ “Св.Климент Охрид-
ски“ – с. Зверино и в СУ 
“Иван Вазов“ - Мездра и 
по две в Професионалната 
гимназия по механизация 
на селското стопанство и 
Професионална гимназия 
„Алеко Константинов“.

 Кметът заяви, че при-
оритет на Общината е 
да подпомогне учебните 
заведения да предлагат 
обучение, чрез което да 
се задоволят нуждите на 
бизнеса от професионал-
но подготвени и търсени 
кадри. 

на стр. 2

Развитие на 
професионалното образование

МИСЪЛ  НА 
БРОЯ

„За ниските натури няма 
нищо по-приятно от това да 
отмъщават за своето нищо-
жество, хвърляйки калта на 
своите възгледи в святото и 
вечното.“

В. Г. Белински

В ТОЗИ БРОЙ ЧЕТЕТЕ:
ПОДАРЪЦИ ЗА ПЪРВИТЕ БЕБЕТА              
 на.стр.2
КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА РЕМОНТ 
НА ПОЛИКЛИНИКАТА на стр.2
ОТНОВО ВАНДАЛСКИ АКТ
 на стр.2
ПОЖАР В ГИМНАЗИЯТА
 на стр.3
ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР ЗА ЯВОРОВ
 на стр.4
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По случай Деня на ро-
дилната помощ ( Бабинден) 
кметът посети мездренска-
та болница и поднесе по-
даръци на първите бебе-
та, родени от началото на 
2018г. в Общината. Инж. 
Генади Събков подари на 
малките Калоян, Йоанна и 
Валентин плюшени играч-
ки и гривнички от червен 

конец със сребърен еле-
мент на Богородица, която 
да ги закриля и да бди над 
тях. А щастливите майки 
Петя Александрова, Вели-
зара Якимова и Серафима 
Илиева получиха по една 
червена роза в знак  на при-
знателност.

Кметът връчи поздрави-
телен адрес, цветя и кошни-

ца с лакомства на управи-
теля на МБАЛ д-р Илиана 
Михайлова и на екипа на 
Акушеро – гинекологично 
отделение. Инж. Събков 
пожела на медиците успех 
и удовлетвореност в про-
фесионалния им път и още 
много новородени българче-
та да проплачат  през 2018г.

                             Соб. инф.

от стр.1 
Учи в селото си до вто-

ри клас (дн. шести клас), 
след което се включва в зе-
меделската работа в помощ 
на семейството си. И така до 
навършване на 20-годишна 
възраст, когато е повикан в ка-
зармата.

Военната служба отбива 
в артилерийското отделение 
на поделението в град Дуп-
ница през 1936/1937 година. 
След уволнението се завръща 
на село и продължава работа 
в земеделското стопанство на 
родителите си. През 1940 го-
дина със съседката си Илин-
ка създава семейство и им се 
раждат дъщеря и син. През 
1943 година е привикан запас 
в окупационния корпус в град 
Скопие, Македония, където 
служи до 9 септември 1944г.

Новото отечествено-фрон-
товско правителство обявява 
война на Хитлеристка Герма-
ния и отзовава нашите части 

да се приберат в България. 
По време на придвижва-
нето им изтеглящите се 
от Гърция хитлеристи ги 
обезоръжават и вземат в 
плен. С хитрост и наход-
чивост една нощ наши-
те войници, сред които 
е и младши подофицер 
Испиридон Ивановски, 
успяват да избягат и се 
придвижват до щаба на 
Народоосвободителната 
Югославска армия, къде-
то получават храна и по-
чивка. На следващия ден 
са преведени от югослав-

ските партизани до границата 
и се разотиват по домовете си.

Около месец по-късно бай 
Спиро  отново е мобилизиран 
в новата българска войска, в 
състава на която участва в ос-
вобождаването на Югославия, 
Унгария и Австрия. Примири-
ето го сварва в околностите на 
град Грац. Няколко дни след 
капитулацията на Германия 
поделението, с което воюва 
младши подофицер Иванов-
ски, тръгва за България.

След уволнението си през 
1945 година Испиридон Ива-
новски се установява да рабо-
ти и живее в родното си село. 
При основаването на ТКЗС 
през 1956г. е избран за по-
мощник бригадир на овощар-
ската бригада. Пенсионира се 
през 1960 година, остава на 
село и продължава да се гри-
жи за личното си стопанство. 
В началото на 2000-та година 
идва да живее при дъщеря 

си Малинка в Мездра. Тук е 
приет радушно в Общинската 
организация на ветераните от 
Втората световна война, сред 
членовете на която се ползва с 
уважение и доверие. Особено 
е доволен от благоразположе-
нието на тогавашния предсе-
дател – Йордан Иванов (бай 
Данчо), а сега от инж. Стефчо 
Симеонов и кмета на Община-
та инж. Генади Събков.

В навечерието на стотната 
годишнина от рождението му 
Общинският съвет на вете-
раните от войните - Мездра 
желае на Испиридон Йорда-
нов Ивановски, крепко здра-
ве, дълголетие и благотворен 
живот!

Честит едновековен юби-
лей, бай Спиро!

П.П.
Както вече съобщихме в ми-

налия брой, навръх 100-годишни-
ната си бай Испиридон Ивановски 
бе посетен от кмета на Общината, 
който му връчи поздравителен 
адрес, парична премия, реплика 
на златната монета на император 
Север Александър, намерена при 
разкопките на Калето и топло 
поздрави ветерана. Той получи 
поздравления и от председателите 
на Областния и Общинския съве-
ти на СВВБ във Враца и Мездра 
о.з.полк. Л.Генов и о.з.кап. Ил. 
Григоров, които му подариха пла-
кет, книгата „Повест за победите-
ля“ и реплика на сребърен ритон 
от Рогозенското съкровище. О.з. 
полк. Генов връчи на юбиляра По-
здравителен адрес и Почетен знак 
на Министерството на отбраната.

ВЕТЕРАН НА СТО ГОДИНИ ОБЯВА
О Б Щ И Н А      М Е З Д Р А,

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ,
ПЧЕЛАРСКО ДРУЖЕСТВО „НЕКТАР” – 

ГР. МЕЗДРА ОРГАНИЗИРАТ И З Л О Ж Б А 
– Б А З А Р „П Ч  Е Л А Р С Т В О – 2018 г.”

на 15 февруари /четвъртък/ от 9.30 часа 
пред сградата на Общината

Развитие на 
професионалното образование
от стр.1

Той защити идеята в СУ“Иван Вазов“ да се даде въз-
можност за сформиране на две нови паралелки - едната 
с чуждоезиков профил, а другата специалност „Елек-
тронна търговия“ с професия „Организатор интернет 
приложения“.

 В тази връзка на срещата бе обсъдено Заявление 
от Пламен Пешаров, управител на „БДЖ-Пътнически 
превози“ ЕООД до г-жа Евденова. В него се предла-
га в Мездра да се разкрият паралелки за обучение и 
подготовка на кадри за експлоатация на железопътния 
транспорт в 2 професии. Те са „Техник на жп техника“ 
- специалност „Локомотиви и вагони“ с допълнителна 
правоспособност „Заварчик“, „Помощник –локомоти-
вен машинист“, „Ревизор вагони“ и професия „Елек-
тротехник“, специалност „Електрообзавеждане на же-
лезопътна техника“.

 „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД заявяват жела-
ние и за разкриване на паралелка с ½ професия „Техник 
на жп техника“ и  ½ професия „Електротехник“ дуална 
форма на обучение. За целта дружеството ще осигури 
стипендии за постигнат отличен успех през учебния 
срок и с до 5 неизвинени отсъствия; реални практи-
чески познания по специалността чрез надграждане на 
базовата учебна подготовка по теория; сключване на 
индивидуален трудов договор в XI   и XII клас, с вклю-
чени клаузи-заплата.

 Железопътният превозвач е готов да поеме и запла-
щането на осигуровки, намирането на работно място 
и наставник. „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД пред-
лага добра и гарантирана професионална реализация 
след завършване на обучението според придобитата 
професионална квалификация; много добра учебна и 
професионална подготовка – отлична основа за бъдещо 
продължаване на образованието във ВУЗ, включително 
възможност за стипендии при обучение в университет 
по специалности, необходими за дружеството, както и 
професионално израстване.

 През март в Мездра ще се проведе традиционната 
„Панорама на образованието“, на която учебни заведения, 
осъществяващи прием след завършен VII и VIII клас, ще 
представят профилите и професиите за учебната 2018/2019 
учебна година. Общината ще окаже съдействие на екипите 
на учебните заведения чрез изготвяне на интерактивни пре-
зентации и брошури, представящи възможностите за про-
фесионално обучение и привличане на ученици от региона. 

                                                                           Соб. инф.

Подаръци за първите бебета
ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ

Cъбpaли ce xopa oт paзлич-
ни гpaдoвe нa Бългapия и вceĸи 
дoнecъл нeщo зa ядeнe oт нeгo-
вия ĸpaй. Бypгaзлиятa дoнecъл 
п a л a м y д . Г o p н o o p я x o в e ц ъ т 

дoнecъл cyджyĸ. Coфиянeцът 
дoнecъл пeчeнo пилe. Tpoянeцът 
дoнecъл cливoвa. Paзгpaдчa-
нинът дoнecъл ĸиceлo мляĸo.  
Гaбpoвeцът дoвeл бpaт cи.
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Албена Миланова
Йордан Манчев

Общината ще кандидат-
ства за извършване ремонт на 
местната поликлиника. Внесе-
ното от кмета предложение бе 
прието с пълно мнозинство на 
извънредно заседание на Об-
щинския съвет.

Инж. Генади Събков пред-
стави мотивите за внасяне на 
докладната записка. Той об-
общи, че сградата на полик-
линиката се посещава от над 
90 000 души годишно, а в нея 
работят 57 души. Към момента 
сградата е в лошо техническо 
състояние. По част от стените 
ѝ липсват изолационни мате-
риали. Мазилките, шпаклов-
ките и дограмите са компроме-
тирани и се налага подмяната 
им. Необходимите строител-
но-монтажни и ремонтни дей-
ности могат да бъдат извър-
шени съгласно определението 
за „текущ ремонт“ в Закона за 
устройство на територията, без 
да се изисква одобрен инвести-
ционен проект с разрешение за 
строеж. В случаите на „Текущ 
ремонт“ се изискват: проект-
заснемане на обекта с размери 
и описания, доказващ предви-
дените СМР; становище от ин-
женер-конструктор и доклад за 
енергийна ефективност. Пред-
видените СМР и ремонтни 
работи са: частична подмяна 
на дограма, частично полагане 
на топлоизолация по външни 
стени, частично изпълнение и 
ремонт на външна мазилка, бо-
ядисване на фасади и частична 
подмяна на обшивка по бордо-
ве на покрив. Общата стойност 
на  ремонта е 131 326,00 лв. 
Общинският съвет даде съгла-
сие Общината да осигури 55 % 
от необходимото съфинанси-
ране -  72 230,00 лв.

След изпълнение на пла-
нираните строително – ре-
монтни дейности, предназ-
начението на обекта няма 
да се променя за срок от 
минимум 5 години.

Кандидатстваме 
за ремонт на 

поликлиниката

За пореден път спирка-
та на градския транспорт, 
намираща се в близост до 
читалището в Мездра бе 
изпочупена. 

Наскоро учители от ОУ 
„Христо Ботев“  подадоха 
сигнал, че пейките на съ-
оръжението са строшени. 
Щетите бяха своевременно 
възстановени от работници 
на ОП „Чистота“. Дни по-
късно чакащите граждани 
се натъкнали на нова па-
кост - изпотрошени стъкла, 
намиращи се в задната част 
на спирката и предпазващи 
от вятър.

„Това е поредният ван-
далски акт  за последните 
няколко месеца. Имахме  
случаи на изкоренени кра-
сиви растения, счупени 
пейки и дори каменни сак-
сии, бутнати  във фонтана 
на пл. „България“, както 
и запалени кофи за смет в 
района. Апелирам всички 
ние да бъдем коректив на 
подобно деструктивно по-
ведение и да подаваме сиг-
нали, когато станем свиде-
тели на подобни действия, 
а не едва когато вандалски-
те прояви  се случат“, каза 
директорът на ОП „Чисто-

та“ Николай Несторов.
Днес кметът на Общи-

ната издаде заповед да се 
направи оглед на всички 
спирки на територията на 
града , за да се опише акту-
алното им състояние и при 
необходимост да се пред-
приемат действия за въз-
становяване.

Апелираме към всич-
ки граждани, които станат 
свидетели на вандалски 
прояви от какъвто и да е ха-
рактер, да сигнализират за 
това на телефон 0885 69 55 
04 или в Районно управле-
ние „Полиция“ – Мездра.

АГРЕСИВНО
Отново вандалски акт 
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Албена Миланова
Йордан Манчев
Вътрешна повреда, при-

чинена от претоварване на 
подсилени предпазители, 
на 8 януари предизвика по-
жар в централното табло на 
СУ “Иван Вазов“ в Мездра. 
Инцидентът се размина без 
пострадали лица. Учениците 
и колективът на учебното за-
ведение бяха своевременно 
евакуирани, докато екип на 
РС “ПБЗН“ – Мездра потуши 
пламъците.

Според „Чез Електро Бъл-
гария“ най-вероятната причина 
за пожара е неправилно експло-
атирана електропреносна мре-

жа и нейното прекомерно нато-
варване. Защитните устройства 
са били неправомерно усилени. 
По този начин многократно се 
надвишава максимално допус-
тимата сила на тока, на която 
предпазителите могат да устоят.

„В случая се касаеше за 
възникнало късо съединение в 
главното табло на училището. 
Своевременно загасихме пла-
мъците с пожарогасители и не 
се стигна до инциденти“, пояс-
ни Васил Иванов, началник на 
РС “ПБЗН“.

Предстои да бъде извър-
шена проверка по случая и да 
се потърси отговорност от съ-
ответните длъжностни лица. 

Социални услуги
Удължен срок
С една година се удължава 

срокът на предоставяне на со-
циалните услуги „Личен асис-
тент“, „Социален асистент“ и 
„Домашен помощник“ на те-
риторията на Общината. Нуж-
даещите се, на които ще бъдат 
предоставяни социалните услу-
ги са 71.

В периода 01.02.2016 г. – 
30.09.2017 г. услугите се предос-
тавяха чрез проект „Независим 
живот в Община Мездра“.  Цел-
та му бе да допринесе за подо-
бряване качеството на живот и 
на последиците от социалното 
изключване и бедността на хора 
с увреждания и хора над 65 го-
дини, чрез подобряване на дос-
тъпа до интегрирани услуги за 

социално включване. В периода 
10.10.2017 г.-31.12.2017 г. трите 
социални услуги се предоста-
вяха съгласно Постановление 
№137/05.07.2017г. на Минис-
терски съвет. 

На 22.12.2017г. кметът 
инж. Генади Събков подписа 
допълнително споразумение 
с Агенция за социално подпо-
магане за продължаване пре-
доставянето на социалните 
услуги. На 05.01.2018г. кметът 
подписа и анекс към споразу-
мението, съгласно който  Об-
щината получава първият 
аванс от 18 249 лв. за предос-
тавяне на услугите, а общата 
сума, която ще бъде предоста-
вена през 2018 г. е 218 988 лв.

 Думата „Благодаря“

Клуб „Приятели на БМЧК“ 
отбеляза световния ден на 

тази дума 
Йордан Манчев
 На 11. януари ученици от 

ОУ „Христо Ботев“ в Мездра , 
които са част от клуб на прияте-
лите на БМЧК, по ефектен начин 
отбелязаха международния ден 
на думата „БЛАГОДАРЯ“. Въз-
питаниците на основното учили-
ще  прочетоха по радио уредбата 
в учебното заведение философ-
ски мисли, разясняващи значе-
нието на думата и нейната сим-
волика. Ръководител на групата 
доброволци бе педагогическият 
съветник Христинка Иванова.

След презентацията децата 
пуснаха знаменитата песен на 
Емил Димитров „Ако си дал“. 
В коридорите и класните стаи 
учители и ученици  разгова-
ряха за смисъла на доброто 
и  защо трябва да подаряваме 

добрина.
В инициативата на децата 

от клуб „Приятели на БМЧК“-
Мездра се включиха дирек-
торът на основното училище 
Иван Иванчев и учители, които 
дадоха кратки интервюта на до-
броволците.

„Човек трябва винаги да 
е благодарен на семейство-
то и хората, с които съдбата 
го среща. Благодарен съм на 
всички вас, че учите в ОУ “Хр.
Ботев“ и постигате набеляза-
ните цели. Благодарен съм на 
колегите си, защото без тях 
вие няма да станете личности. 
Не се колебайте да изказвате 
благодарност, защото, когато 
човек чуе добра дума, е дово-
лен и отговаря на околните с 
доброта“, каза Иванчев.

Пожар в гимназията
Произшествие

Kreta Run

За втора поредна година лю-
бителите на планинското бягане 
имаха възможността да се вклю-
чат в състезанието „Kreta Run”, 
част от годишния спортен ка-
лендар на  BG Events & Guiding 
за 2018г. и на Община Мездра. 
Атрактивното състезание стар-
тира на 21.01.2018г. от 11:00ч. от 
площада в центъра на с. Крета, а 
финалът беше около 13:00ч.

„Kreta Run 2018” се ор-
ганизира от любителите на 
бягане в пресечени местно-
сти  Александър Алексан-
дров, Станислава Цветкова и 
планинския водач, инструк-
тор по планинско колоездене 

и екскурзовод Иван Стоянов. 
Състезанието се проведе със 
съдействието на Община Ме-
здра и Кметство Крета.

Участниците преминха по 
трасе с дължина 11 км и 200 
м с денивелация 370 м. Марш-
рутът беше дело на единстве-
ния бегач, живеещ в с. Крета 
– Николай Ралчов.

Включилите се в атрак-
тивното планинско бягане 
сред красивите местности на 
с. Крета, бяха 39 мъже и 17 
жени.

Най-бърз сред предста-
вителите на силния пол бе 
Кристиян Кирилов от Бер-

ковица, а негови подгласни-
ци станаха Цветко Митов от 
Враца и Георги Георгиев от 
София. Сред дамите най-бър-
за се оказа Тоня Цветкова от 
София, следвана от Вероника 
Вълканова от София и Елео-
нора Тодорова от Монтана.

Най-малкият участник 
в надпреварата бе 9-годиш-
ният Емилиян Георгиев от 
Враца, а най-възрастният - 56 
-годишният Лъчезар Христов 
от Русе.

Наградите връчиха кме-
тът на Общината инж. Ге-
нади Събков и кметът на 
с.Крета Виолета Панова.

Събра любители на планинското бягане Роден  на 8 февруари 
1898 година в с. Върбешни-
ца, където завършва основно 
образование. Учи шивашкия 
занаят във Враца. Участник 
в Първата световна война, 
а през 1923 година заедно с 
баща си организират първо-
то Септемврийско възстание 
в родния край. По време на 
Съпротивата многократно 
е арестуван и инквизиран 
от полицията. Преминава в 
нелегалност на 5 февруари 
1943 година и става партиза-
нин в отряд „Гаврил Генов“. 
Назначен е за командир на 
5-та чета на отряда.

След победата на 9 сеп-
тември 1944 година се запис-
ва доброволец в гвардейска-
та част на гаврилгеновци и 
воюва в Нишката операция. 
Произведен е в чин поручик. 
При сражението за завзема-
нето на връх “Турски Тача-
вац“ (на границата между 
Албания и Югославия) на 
25. окт. 1944г. е тежко ранен 
и умира от раните си. За про-
явен героизъм посмъртно 
е награден с орден „За хра-
брост“ - Първа степен и про-
изведен в чин капитан.

 Памет
Динко Петров - Юшан

Най-младият партизанин 
от отряд „Гаврил Генов“ е 
роден на 9 февруари 1921 
година в село Кален. За-
вършва Врачанската мъжка 
гимназия, където става член 
на РМС. По-късно следва в 
Свободния софийски уни-
верситет. През януари 1944г.  
при опит да бъде арестуван, 
бяга и става партизанин с 
партизанското име Радко. 
Задочно е осъден на смърт 
чрез разстрел. 

След победата се записва 
доброволец в гвардейска-
та част на гаврилгеновци 
и заминава за фронта. При 
атаката на „Остри връх“ в 
Сърбия е тежко ранен. За 
проявен героизъм е награден 
с орден „За храброст“. 

През 1965 година е обви-
нен за участие в заговорни-
ческата група на Горуня и е 
интерниран за дълги години 
в Хасковско, без право да се 
завръща в родния край. 

След промените на 10 
ноември е избран за първи 
председател на Общинската 
организация на БСП в Ме-
здра. Починал на 27.05.1999г 

Петър Тодоров Петров 

СКРЪБНА ВЕСТ
Почина Илия Ива-

нов Йорданов - Линчо, 
роден 1925г., ветеран от 
Втората световна война.

Дълбок поклон пред 
паметта и делата му!

Албена Миланова
От началото на януари 

възпитаниците на ОУ “Св. св. 
Кирил и Методий“ и младите 
хора в Мездра вече могат да 
използват пълноценно юж-
ния двор на учебното заведе-
ние. Със съдействието на ОП 
“Чистота“ бе възстановено 
осветлението, чиято липса 
възпрепятстваше използва-
нето на пространството за 
приятна почивка и спортни 
занимания. Инициативата е 
на Галя Богданова, директор 
на учебното заведение, която 
подаде сигнал в Общината. 
„От близо 30 години в юж-
ния двор на учебното заведе-
ние няма осветление. Откак-
то съм директор исках да го 
възстановя, но все не успявах 
да заделя средства от бюдже-
та, а и смятах, че електри-
ческата инсталация е силно 
амортизирана. Сега успях да 
заделя финансов ресурс за 
закупуване на необходимите 
материали и поисках помощ 
от Общината. Благодаря 
на екипа на ОП “Чистота“, 
които оказаха съдействие за 
възстановяване на осветле-
нието“, каза  Галя Богданова.

Южният двор 
е осветен Читалищен конкурс 

„Георги Тодоров” – 2018 г.

ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА

Регламент: Право на участие имат всички жители на Об-
щина Мездра, навършили 18 години, включително учениците 
от 11 и 12 класове.  

Конкурсът е анонимен – творбите се подават неподписа-
ни, придружени със запечатан плик, съдържащ личните данни 
на автора (трите имена, адрес, телефон и e-mail). Неанонимни 
текстове няма да бъдат разглеждани.

Раздели:
1.Поезия – приема се до 1 (едно) непубликувано стихотво-

рение;
2.Художествена проза – приема се до 1 (един) непублику-

ван разказ, не по-дълъг от 3 машинописни страници;
3.Краезнание - приема се до 1 (един) непубликуван текст, 

не по-дълъг от 3 машинописни страници;
Срок: Приемането на творбите приключва на 20.04.2018 г.
Текстовете се предават на Валентина Цекова в НЧ ”Про-

света 1925-Мездра” или по пощата, на адреса на читалището:  
гр. Мездра - 3100,  
ул.”Просвета” № 2  
НЧ”Просвета 1925-Мездра”  
(за литературния конкурс)
Тържествено отчитане на конкурса ще се състои на 

27.04.2018 г. в родната къща на Георги Тодоров в с. Боденец.  
Награден фонд: И в трите раздела се връчва по една па-

рична награда „Георги Тодоров”.
Всички автори получават грамота за участие в конкурса.

СЪОБЩЕНИЕ
На 8 февруари от 11:00 ч. пред памет-

ника на Динко Петров-Юшан ще се про-
веде възпоменателно тържество по повод  
120-годишнината от рождението на героя.

Награждаването на победителите.
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от стр.1
За обезпечаването на об-

разованието в Общината са 
предвидени  6 286 070 лв. 
От тази година настъпват 
промени в системата на де-
легираните бюджети, като 
финансирането ще зависи 
не само от броя на децата и 
учениците, но и от броя на 
паралелките и групите, и от 
спецификата на района, в 
който се намира учебното 
заведение. През настоящата 
година Общината планира 
да облекчи  младите семей-
ства, като поеме разходите 
за посещение на детски 
ясли. По този начин жите-
лите ще имат по-голям сти-
мул децата им да посещават 
детски заведения и повече 
деца ще бъдат обхванати 
от системата на образова-
нието, въпреки отрицател-
ния демографски прираст в 
България като цяло.

217 572 лв. от общин-
ския бюджет са заложени за 
здравеопазване, 1 253 985 
лв. – за  соц. осигуряване, 
подпомагане и грижи,  3 
446 917 лв. - за жилищно 
строителство и БКС.

По бюджета се пред-
виждат 507 418 лв., от кои-
то за делегираните от дър-
жавата дейности 308 248 
лв. в това число: Дейност 
„Спорт за всички“ – 6 748 
лв., Дейност „Читалища“- 
301 500 лв. С дофинанси-
ране в размер на  29 520 лв. 
Общината предвижда сред-
ства за участие в национал-
ни и международни изяви 
на читалищните колективи, 
средства за обезщетения 
при пенсиониране, за чита-
лищата в с. Люти брод и с. 
Лик и за ремонт на читали-
щето в с.Зверино.

169 650 лв. са заложени 
за спорт, култура и обред-
ни дейности, 80 750 лв. са 
разчетени за покриване на 
спортния календар и подпо-
магане дейността на спорт-
ните клубове, 4 000 лв.- за 
дейностите на обредните 
домове и зали, а 84 900 лв. – 
за реализация на мероприя-
тия от културния календар 
на Общината.

1 063 190 лв. са предвиде-
ни за пътна маркировка, зимно 
поддържане и основен ремонт 
на четвъртокласната пътна 
мрежа; средства,  осигурява-
щи дейността на Археологи-
чески комплекс „Калето” и за  
ограничаване популацията на 
бездомните кучета.

Приоритетите на Бю-
джет 2018 г. са фокусира-
ни върху мерки, целящи 
постигане на съвременна 
инфраструктура  и  привле-

кателна  жизнена  среда. За 
първи път Общината има 
изключително амбициоз-
на инвестиционна програ-
ма, в която са предвидени 
ремонтни дейности на 68 
обекта. За реализирането 
им са заложени 1 518 746 
лв. от общинския бюджет.

С 416 348 лв., предос-
тавени съгласно ПМС 
– 260/24.11.2017 г., ще бъ-
дат ремонтирани улици 
в Мездра и още 13 малки 
населени места. Това са : 
ул. „Принчовец“ /Мездра/, 
ул, „Шипка“ /Боденец/, ул. 
„Извор“ /Брусен/, ул. „Пър-
ви май“ /Върбешница/, ул. 
„Витиня“, /Горна Кремена, 
ул. „Петко Маринов“ /До-
лна Кремена/, ул. „Мари-
ца“ /Дърманци/, ул. „Сто-
ян Коцов“ /Елисейна/, ул. 
„Стара планина“ /Зверино/, 
ул. „Искър“ /Крапец/,  ул. 
„Драва“/Крапец/, ул. „Ален 
мак“ /Крета/, ул. „Георги 
Димитров“ /Игнатица/, ул. 
„Янко Николов“ /Ребьрко-
во/, ул. „Ал. Стамболийски“ 
/Руска Бяла/, ул. „Маршал 
Толбухин“ /Руска Бяла/.    

Допълнително в бю-
джета на Общината са 
включени 606 488 лв. за 
поддържане на общинска 
собственост, ремонт на тро-
тоари и улици. Дейностите 
ще  се извършват от ОП 
„Чистота“ и  30 000 лв. за 
финансиране на малки про-
екти, инициирани от мест-
ни  инициативни  групи по 
Програма „Малки мест-
ни инициативи – Мездра 
2018“.

Предвидени са средства 
за благоустрояване на меж-
дублокови пространства и 
ремонти на улици, с които 
да се подобри обликът на 
всяко от малките населени-
те места и Общината като 
цяло да стане по-привле-
кателна. Това стана ясно 
на работна среща на кмета 
на Общината с кметовете 
и кметските наместници 
на 27-те прилежащи села. 
Инж. Генади Събков пре-
достави детайлна инфор-
мация за проектобюджет 
2018г. и акцентира на зало-
жените ремонтни дейности 
в града и малките населени 
места. 

91 271 лв. са заложени 
за благоустрояване на меж-
дублокови пространства в 
квартал 101 А между блок 5 
и 6, в квартал 84 /блок „Ле-
деник“ 2, 3, 4/ и квартал 84 
А /блок „Леденик“ 1/.

311 865 лв. са предви-
дени за ремонт на основни 
улици в Мездра, като 79 
360 лв. се очаква да бъдат 

вложени в проектиране на 
сгради и съоръжения на те-
риторията на Общината. В 
инвестиционната програма 
за 2018г. е включено про-
ектиране на покрит пазар с 
трафопост, сервизно поме-
щение и паркинг в града, 
площадка - градина за от-
дих и сцена за обществе-
ни мероприятия в Оселна, 
открита спортна площадка 
в Боденец, стадион в Мора-
вица.

Предвидено е и изра-
ботката на проект за укреп-
ване на свлачище в района 
на  Люти дол, проектиране 
на стадион „Локомотив“ в 
Мездра, изработка на ПУП- 
парцеларен план за подпор-
на стена за пътя до стадион 
„Локомотив“ и проект за 
АК „Калето“ – туристиче-
ски информационен център 
„Български Северозапад“.

В Проектобюджет 2018 
са разчетени средства за из-
пълнението на   проектите  
по ОП „Региони в растеж” 
и проект по ОП „Разви-
тие на селските райони“. 
В Общината ще бъдат ин-
вестирани 6 963  042.72 лв. 
по ОП „Региони в растеж”. 
Предстои да бъде финализи-
ран ремонтът на сградата на 
Общинска администрация, 
ремонтът на сградата на 
бившия АПК,  да се въведат 
енергоефективни мерки в 
31 многофамилни, 20 едно-
фамилни жилищни  сгради, 
три училища и две детски 
градини в  града,  да се по-
виши административният 
капацитет на служителите в 
администрацията във връзка 
с изпълнението на проекти 
за енергийна ефективност. 
Ще бъде реализирана и про-
цедура „Подкрепа за деин-
ституционализация на гри-
жите за деца“, проект  „Нови 
услуги за децата на  Мездра 
и техните семейства“.

1 951 533,16 лв. ще се 
влеят в Общината за рехаби-
литация и реконструкция на 
инфраструктура в града чрез 
ОП „Развитие на селските ра-
йони“. Това стана възможно, 
след като кметът подписа до-
говор с Държавен фонд „Земе-
делие“ за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ.

Реално през 2018г. ще 
се осъществяват ремонтни 
дейности във всички части 
на града и всяко от прилежа-
щите 27 села. По този начин 
Общината ще придобие още 
по-привлекателен вид.

Представеният Про-
ектобюджет`2018 ще 
бъде гласуван на заседа-
ние на Общинския съвет 
в края на януари.

Инвестиционната 
програма на Общината

Светла Дамяновска
На 18 януари т.г. в Биб-

лиотеката на НЧ „Просве-
та-1925-Мездра” се състоя 
творческа вечер, посветена 
на 140 години от рождение-
то на големия български 
поет Пейо Яворов. Биогра-
фични бележки за Яворов 
прочете Николай Ненов. 
За творчеството на автора 
говори Павлина Русева. 
Интервю на Магдалена 
Гигова с праплеменницата 
на поета Ганка Найдено-
ва-Стоилова прочете Рени 
Митева, а Тодорка Василе-
ва запозна присъстващите 
с текст по спомени на Дора 
Габе. За една малко позна-
та част от творчеството на 
Яворов - публицистиката 

му говори Николай Ненов 
и прочете кратката статия 
„Ако имахме само един 
враг”, публикувана през 
1903 г. Калин Топалски 
беше подготвил сравните-
лен анализ между творби 
на Йохан Волфганг Гьоте 
и Пейо Яворов, изтъквай-
ки идейните и изразни-
те им сходства. Емилия 
Гарванска се спря върху 
личността на поета и спе-
цификата на творчеството 
му. Йордан Борисов за-
върши вечерта с изказва-
не за непреходното зна-
чение на Пейо Яворов за 
българската литература. 
Водещ на вечерта беше 
Светла Дамяновска.                                                  

ВЕЧЕР ЗА ЯВОРОВ

Александър Марков 
– бизнесмен, на 26 януари

Цветан Марковски - 
читалищен деец и хорео-
граф, на 31 януари

Д-р Антоанета Стан-
кова – личен лекар, на 1 
февруари

Цветелина Дилко-
ва – служител във фирма 
„Цветина“, на 3 февруари

Йоло Николов – ле-
коатлет и треньор, на 4 
февруари

Георги Дизов – об-
щественик, на 6 февруари

Евтим Евтимов – 
прокурор, на 9 февруари

Тошко Цондашки – 
общественик, на 10 фев-
руари

26 януари 1930 г. - С 
Определение номер 1196 
от 24 август 1930 година 
на Врачански окръжен 
съд е основана кредитна 
кооперация „Подем“ в 
село Долна Кремена.

27 януари 1967 - на-
правена е първата копка 
на МЗ „Искър“ .

1938г. - В Мездра след 
провеждането на търг е 
доставена първата модер-
на водоноска за новосъз-
дадената противопожар-
на команда от АД „Братя 
Габровски“. За правил-
ната експлоатация на во-
доноската тогавашният 
кмет Йордан Христов за-
вършва специален курс в 
София .

30 януари 1948г. - В 
Мездра е основана ши-
вашка кооперация „Труд“.

Януари 1856г. - В 
град Свищов е основано 
първото българско чита-
лище.

1 февруари 1885г. - 
В Русия излиза брой 1 
на вестник „Рабочий“, 
първият руски социал-
демократически вестник, 
редактиран от Димитър 
Благоев.

2 февруари 1943г. - 
Съветската армия унищо-
жава фашистките войски 
в района на Сталинград 
(дн Волгоград)

4 февруари 1945г. - 
Открита Ялтенската кон-
ференция на ръководите-
лите на Съветския съюз, 
Великобритания и САЩ.

74г. преди Новата ера 
– Начало на въстанието 
на робите в древния Рим 
под водачеството на тра-
киеца Спартак.

6 февруари 1878г. - 
Руските войски освобож-
дават град Бургас от Ос-

Исторически 
дати

В СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ 
РОЖДЕНИЦИ СА:

Община Мездра и 
Общински съвет на БСП 

о б я в я в а т 
традиционната Изложба-конкурс „Же-

ните в изкуството 2018”, посветена на Меж-
дународния ден на жената 

Условия за участие:
Конкурсът е явен. Всяка авторка участва с 

до 3 художествени произведения с размери до 
50/50 см., предадени в срок до 28 февруари 
2018 г. на Светла Дамяновска (Община Ме-

здра, ет. 2, стая 216). 
Отчитане на конкурса и откриване на из-

ложбата - 7.03.  (сряда) от 17.30 ч. в Голямата 
заседателна зала на Община Мездра.

Община Мездра и 
Общински съвет на БСП 

о б я в я в а т 
традиционния Общински поетичен 

конкурс „Жената - майка и любима 2018”, 
посветен на Международния ден на жената 

Условия за участие:
Конкурсът е явен. Всяка авторка участва с 

до 3 стихотворения, предадени в срок до 14 
февруари 2018 г. на Светла Дамяновска (Об-

щина Мездра, ет. 2, стая 216). 
Отчитане на конкурса и рецитал на участ-

ничките - 7.03.  (сряда) от 17.30 ч. в Голямата 
заседателна зала на Община Мездра.

ПРОЧЕТЕНО В СТАРИТЕ МЕЗДРЕНСКИ ВЕСТНИЦИ
„Самодейни колективи-първенци
в окръжния преглед от Четвъртия републикански фес-

тивал на художествената самодейност. Званието първенец 
заслужиха следните колективи от Мездра и района: Жен-
ски народен хор при читалище „Васил Коларов“, Вокално 
инструментален съства „Комбо“ и Театрален състав при 
Дома на културата в  ДПТК „Станке Димитров“, Четириг-
ласен смесен хор при завод „Г. Димитров“ - Елисейна и 
Ученически духов оркестър от Зверино.“

в. „Искърска комуна“-10 януари 1974г., брой 1 


