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Ден на Българската
община

Уважаеми съграждани,
Навършиха се 20 години, откакто
Националното сдружение на общините в Република България взе
решение 12 октомври да се чества
като Ден на българската община.
136 години ни делят от друг 12-ти
октомври, когато Княжество България приема Закон за общините
и градското управление. С него се
поставят основите на дейността на
местните и държавни власти. Идеята за установяване на местното самоуправление е заложена и приета
още в Търновската конституция
– първата демократична конституция на самостоятелната българска
държава, където на 16 април 1879 г.
в гл. 1, чл. 3 е записано, че „територията административно се дели на
окръжия, околии и общини“.
През годините идеята за местно

самоуправление претърпява значително развитие - през 1991 г. в
новата Конституция е записано, че
„Република България е единна държава с местно самоуправление“
и „общината е основна административно-териториална единица,
в която се осъществява местното
самоуправление“.
Този Закон за общините и градското управление е с историческо, икономическо и обществено значение
и за Мездра, която преди приемането му е била само селище, управлявано от кмет, но без подкрепата
на самостоятелна общинска администрация. На 11 декември 1898
г. княз Фердинанд издава Указ №
264, с който се създава Мездренска община, а девет дни по-късно
– на 20 декември 1898 година, се
провеждат и първите общински

Атракционен влак вози мездренчани

ривно свързани с развитието
на железниците. Усещането да
бъдеш в този влак и да се пренесеш с машината на времето
130 години назад е невероятно“, сподели инж. Събков. Той
напомни на учениците от дуалната форма на обучение от ПГ
по МСС – Мездра, които имаха
удоволствието да пътуват с атракционния влак, че железничарската професия винаги ще
бъде търсена, защото железни
пътища и метрополитени ще
продължават да се изграждат
интензивно.
„Вагоните пораждат ностал-
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Актуално

Годишна среща на
местните власти
Кметът на Общината инж.
Генади Събков взе участие в
традиционната XIII-та годишна среща на местните власти в
курортен комплекс „Албена“.
Първия ден от програмата
инж. Събков посети панел №1
„Възможности на общините
за привличане на инвеститори
чрез развитие на индустриалната инфраструктура“, където
се обсъждаха темите:
·Общините като равностойни
партньори на бизнеса;
·Държавна подкрепа за развитие на индустриалния сектор
в регионите – моделът на НК
„Индустриални зони“;
·Инициативата на частния
бизнес: интегриран подход за
насърчаване на икономическата активност в индустриалния и аграрния сектор – моделът на Икономическа зона
„Тракия“;
·Как да привлечем високотехнологични производства
и световно утвърдени индустриални производители.
На срещата бе засегната и
темата за източниците на финансиране за развитие на индустриална инфраструктура с
общинско участие.
В края на деня инж. Събков
бе сред гостите на Специализирано изложение „Общинско
ЕКСПО 2018“, където много фирми предлагаха своите
иновативни предложения за

избори.
Първият избран кмет на Общината е Иван Мишев, който встъпва в длъжност на 12 януари 1899
година, когато се конституира и
първият Общински съвет. Първото
кметуване на Иван Мишев продължава едва 5 месеца, тъй като
правителството на Константин
Стоилов пада от власт, но впоследствие заема поста още 3 пъти. Управлява общо 7 години и половина,
през което време са водоснабдени
Мездра и районът на гарата, построени са прогимназията „Тодор
Балабанов“, днес училище „Христо Ботев“, енорийският храм „Св.
Георги Победоносец“ и училището в с. Боденец. Когато умира, е
погребан в двора на мездренската
църква.
на стр. 2 Ден на будителите

130 години железница

Десетки мездренчани имаха
възможност да изживеят неповторимото усещане на пътуването с парен локомотив. По
случай 130 години български
железници „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД пусна в
движение атракционни влакове,
теглени от парни локомотиви.
В съставите им бяха включени
вагони от царската композиция
„Корона експрес” и правителственият влак от 80-те години
„Витоша експрес”. На гара Мездра, теглен от парния локомотив № 05.01 пристигна личният
вагон-салон на царица Йоанна.
Кметът на Общината инж. Генади Събков посрещна влаковата композиция с вълнение и
интерес.
„Усещането е страхотно и
това преди всичко е свързано
с един решаващ за развитието
на Мездра факт – ако нямаше
Български държавни железници, нямаше да я има и Мездра
в съвременния й вид. Бъдещето
и миналото на Мездра са нераз-
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гични асоциации и възможността да видиш как преди хората са
пътували и какво са преживявали, ни кара да се чувстваме като
кралски особи. По този начин се
доближаваме до нашите предци
и можем да вникнем в нещо,
което за тях е било ежедневие.
Първото нещо, което се появи в
съзнанието ми като влязох, беше
обстановката, която си представях, четейки „Убийство в Ориент Експрес“ на Агата Кристи“,
допълни младото момиче.
Незабравимото преживяване за
учениците беше подарък от техния бъдещ работодател – БДЖ.

модернизиране и подобряване
работата на общините.
През втория ден от срещата кметът посети панел № 6
„Образователната и социалната системи – интеграция
на общински терен“ със специалното участие на двама
министри Красимир Вълчев
– на образованието и науката
и Бисер Петков –на труда и
социалната политика. „Обхват
на децата в задължителната
предучилищна и училищна
възраст“ и „Общинското образование и социалните услуги“
бяха засегнатите теми. Важен
момент в обсъжданията бяха
и предизвикателствата пред
общините при предоставяне
на услугата „Личен асистент“
като делегирана от държавата
дейност.
Кметът присъства и на двете
пленарни сесии по въпросите
на електронното управление
и „Силни общини – силна
държава“. След приключване на пленарните сесии бе
направена демонстрация от
дирекция „Аварийна помощ
и превенция“ от Столична
община.
В традиционната XIII-та годишна среща на местните
власти от Община Мездра
участие взеха и председателят
на Общинския съвет Яна Нинова, общински съветници и
общински служители.

Най-добрият поздрав

Галя Василева
В суматохата на първия учебен ден и след тържествената обстановка, в учителската стая в СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино погледът ми привлече един лист. Прочетох – благодарствено писмо от абитуриентката Николета Стеева. Не бях виждала
много такива, затова се зачетох с интерес…и направих снимка.
Девойката, като едно птиче, излетяло от старото гнездо, но още
не намерило сламки да вие ново, се връща с пърхащи криле към
познатото и отваря сърцето си за благодарности. Тя още не е там,
някъде, но вече не беше и тук…Това струеше от написаното и ме
върна в годините назад, когато за кратко бях учител.
Когато видиш такова нещо, разбираш, че целият труд и нерви,
безсънни нощи и тревоги, са си заслужавали!
Честит празник, скъпи учители!
До: учителите на СУ„Св. Климент Охридски“ – с. Зверино
Благодарствено писмо
Първият 15/17-ти септември от дванадесет години насам, в който не съм на училище...и, честно казано, изпитвам лека носталгия, дори определена тъга. Но в живота тепърва ми предстоят
редица върхове за покоряване, затова ще отстъпя място на благодарността в сърцето ми.
Мили учители, искам да ви благодаря за това, което съм. За
всички знания и уроци — благодаря! За всичките ни добри и
лоши моменти — благодаря!
Без вас може би нямаше да съм същият човек днес, който с нетърпение чака новия старт в живота си и всичко непознато, което му предстои. Благодарна съм и винаги ще бъда.
Но от всичко най-много съм щастлива, че ви имам в живота си
и че ми позволихте да грабя с пълни шепи от знанията ви. А пък
всички останали, които се опитват да ме спъват, ме правят посилна и ми показват какъв човек не искам да бъда.
17.09.18 r.
С уважение: Николета Стеева

Ремонт на водопроводи

Кметът подписа
договор

Проект на обща стойност 5
519 670 лв. за реконструкция
на водопроводи в Общината
бе одобрен за финансиране
по Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) 20142020 г. На 8 октомври кметът
инж. Генади Събков подписа
договор с ДФ „Земеделие“ след
повече от 2 години чакане.
Общината внесе проекта през
2016 година при първия прием
по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването
или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“.
Проектът предвижда реконструкция на водопроводната
мрежа в селата Брусен, Долна
Кремена, Зверино и Моравица,
както и пречиствателно съоръжение в последното населено
място. В Брусен ще бъде подменена 1 744 м от ВиК мрежата, в
Зверино – 1 246 м, в Д. Кремена
– 2 395 м и в Моравица – 8 090
м При помпената станция в с.
Моравица, каптаж „Макрешница“, откъдето селото черпи
вода, ще бъде изградено и пречиствателно съоръжение. Така
ще се използват по-ефективно
водните ресурси и ще се подобри средата и качеството на
живот на над 3500 души.
на стр 2

Официално подписване на
партньорско споразумение

„Добре дошли в средновековието“ („Welcome to the
middle-ages”) между Община
Мездра и Община Добрословени, Румъния
На 27 септември 2018 г. в Огледалната зала на Музея на
изкуствата в гр. Крайова (Румъния) бе подписан официално договор за безвъзмездна
помощ и партньорско споразумение по проект „Добре дошли
в средновековието“ („Welcome
to the middle-ages”). Договорът
е между Управляващия орган
на програмата Interreg V-A Румъния – България (2014-2020)
– Министерство на регионалното развитие и публична
администрация (Румъния) и
Община Мездра, представени
съответно от заместник министър-председателя и министър
на регионалното развитие и
публична администрация на
Румъния Пол Станеску и заместник-кмета на Община Мездра Сашо Илиев.
От страна на Териториална
административна
единица
(ТАЕ) – община Добрословени, договорът за мониторинг
бе подписан от кмета на Общината Георге Тодорашку.
на стр. 2
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Светлина

Ден на Българската община
от стр. 1
Сегашният кмет – инж. Генади
Събков е 44-ят по ред кмет на
Община Мездра. Избран е през
ноември 2015 година.
Част от успешното развитие на
Общината до момента е свързано
с кандидатстването по различни
програми и проекти за външно
финансиране. С такива грантове
и собствени средства бе подобрен обликът на града. До края
на годината 66 многофамилни
и обществени сгради ще бъдат
санирани и 36 улици в града и
селата – ремонтирани. Съпричастността и солидарността са
в основата на провежданата социална политика. Подпомагат се
клубове на възрастни хора за поактивен живот на хората в третата възраст. В селата се провеждат
безплатни медицински прегледи,
подпомагат се и ученици в семейства в затруднено финансово
положение, продължава безплатното транспортиране на децата
и учениците до и от учебните
заведения.
Последният голям успех е подписването на договор за реконструкция на водопроводите в
четири села.
Обявяването на Мездра за об-

щина е паметен момент, в който
градът получава самостоятелност, отговорност и ангажираност с грижи насочени към благоустройството, просвещението,
здравеопазването, хигиенизирането, реда и управлението на
средствата от общинските данъци и такси.
Икономическото развитие на
Общината получава силен тласък, след като се прокарва железопътната линия и Мездра
става важен железопътен възел.
Вследствие на това расте и броят
на жителите, които идват в този
нов център на региона, тъй като
се създават условия за по-добър
съвременен живот. Общината
днес е събирателно понятие за
администрация, за местна власт
– институция, обединяваща хората и работеща в техен интерес.
В навечерието на 120-та годишнина от официалното обявяване
на Мездра за община с основание можем да се гордеем с постигнатите резултати в обслужването на гражданите, в работата
по подобряване на инфраструктурата, в реализирането на мащабни проекти, в стремежа ни да
предоставяме все повече и по-качествени услуги за гражданите.

Ремонт на водопроводи

Кметът подписа
договор
живот на жителите и търси всич-

от стр. 1
Високото ниво на „ВиК“ услугите и успешното управление на
отпадъчните води са важен показател за качеството на живот,
което е в основата на проекта,
подготвен от Общината.
Стремежът на кметa инж. Събков е да подобри качеството на

Ден на отворените врати

Ученик на кметския стол

В Деня на Българската община
сградата на Общинска администрация – Мездра отвори врати
за учениците на града.
Представителна група ученици
и учители тържествено беше
посрещната в заседателната
зала от кмета инж. Генади Събков, секретаря г-жа Севдалина
Джамбазка, директора на дирекция „Социални и хуманитарни
дейности“ г-жа Елена Нанова и
общински служители.
„Всеки един, който пристъпи
прага на Общината, да се чувства като у дома си“ – с тези
думи за „Добре дошли“ започна
непринуденият разговор между
кмета и учениците. Инж. Събков каза още, че в залата, в която се намират, се вземат важни
решения, решава се съдбата на
Общината.
„Кметската длъжност е лесна
само първия ден, когато те поздравяват“, сподели инж. Събков.
Полезен и интересен беше разговорът между кмета и младите
хора. Актуалните и интелигентно поднесени въпроси бяха

ки възможности за финансиране,
които предоставя Програмата за
развитие на селските райони.
Нови три проекта на Община
Мездра по подмярка 7.2 от ПРСР
на стойност близо 950 000 лв.
бяха внесени в ДФЗ през лятото
Обучителна програма
на 2018 година.

Официално подписване на
партньорско споразумение
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насочени към спецификата на
кметската длъжност и местното
самоуправление.
Учениците получиха свитък,
съдържащ информация, свързана с историята на Деня на българската община и със 120-годишнината от обявяването на
Мездра за община. Професионално направена филмова презентация потопи присъстващите
в миналото на стара Мездра,
която преди приемането на Закона за общините е била само
селище, управлявано от кмет,
но без подкрепата на самостоятелна общинска администрация. Учениците с любопитство
следяха черно-белите снимки на
родния град и усилията, положени от първия кмет Иван Мишев
да постави основите на неговото
благоустрояване.
Контрастно-цветна, подредена
и красива, е представената Общината днес, по време на мандата на 44-я кмет – инж. Генади
Събков. През 120-те години икономическото развитие на Общината е получило силен тласък,

нараснал е броят на жителите,
създадени са условия за по-добър съвременен живот.
Днес общинското ръководство
е насочило усилия и грижи
към благоустройството, образованието, здравеопазването и
хигиенизирането на населените
места.
На стола в кметския кабинет
седна деветокласничката от СУ
„Иван Вазов“ Силвия Йолова,
на която кметът пожела един
ден с усилия, труд и интелект да
заслужи това място.
„Секретар на Общината“ за
кратко стана и Дейвид Николов
от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Учениците посетиха още
кабинетие на зам.-кмета Сашо
Илиев и на Елена Нанова.
На раздяла със служителите в
Общинска администрация учениците се запознаха с ритуалните и административно-информационните услуги.
Инициативата „Ден на отворените врати“ идва да покаже Общината не само като територия,
но и като общност от хора.

Подкрепа за малкия
бизнес в Северозапада

Регионалното сдружение
на малкия и среден бизнес
– Враца /РСМСБ/ започна
обучителната си „Програма BASE – моят бизнес е
моето бъдеще“. Откриването бе във врачанския хотел
”Лева“, където ще се провеждат и лекциите. Проектът, подкрепен от Фондация

„Америка за България“, е
безплатен, предназначен за
начинаещи предприемачи.
Срещата откри първият
лектор на обучението – Елеонора Негулова – председател на Националното сдружение на малкия и среден
бизнес и предприемач в сектора, с 25 годишен опит.

На срещата присъства лично президентът на Фондация „Америка за България“
Нанси Шилър, която разказа
за успешния модел в Америка с повече от 60-годишна
история. В България Фондацията работи предимно в
градовете Враца, Габрово и
Търговище.

Признание
Заместник-кметът на Община Мездра Сашо Илиев и кметът на Община Добрословени Герорге Тодорашку след подписването на договора.
от стр. 1
Подписването на документите
съвпадна с годишната конференция на Програмата Interreg
V-A Румъния – България, проведена също в Огледалната
зала на Музея на изкуствата.
Конференцията е инициатива
на съвместния Секретариат в
рамките на Регионалния Офис
за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата

Румъния – България (РОТГС
Кълъраш) за популяризиране
на Interreg V-A Румъния – България.
Официалните представители
на общините-партньори имаха
възможността да се запознаят
и лично да бъдат поздравени за
реалното начало на съвместния
проект от ръководителя на съвместния Секретариат г-н Богдан Мушат.

Здравеопазване

Грижа за подрастващите

Медицински специалисти от
Общината проведоха работна
среща на 3 октомври. На нея те
обсъдиха проблемите, които стоят на дневен със започването на
новата учебна година.
21 медици обслужват подрастващите в детските градини и
училища на територията на Об-

Продължавам да бъда ловец

щината, без които не би могъл да
се води нормален учебно-възпитателен процес.
Според нормативната уредба
медицинските специалисти в
учебните заведения работят по
договор, сключен с кмета на Общината и с финансиране от общинския бюджет.

http://mezdra.bg

Неотдавна на поляните в местността „Емирски мост“ се проведе поредният Ловен събор.
По случай 80-ата годишнина от
създаването на „ЛРД МездраРоман“ бяха връчени значки
на ловците от дружеството. За
изключителен принос и забележителни заслуги в развитието
на ловно-рибарското движение
с плакети и грамоти бяха удос-

тоени седем ловци.
Ето какво сподели един от тях
– бай Любен Генов, популярен и
уважаван ловец, за силата и бодростта, които черпи от досега си
с природата:
„Моето детство в родното ми
село Малчика, Плевенско, е
свързано с тучните ливади, зелените гори и бистрите ручеи,
с песента на птиците. Когато
тръгвахме на водопой с животните, по пътя ни често изскачаха яребици, зайци, че понякога
даже и сърни, и бързо се скриваха в шубрака, подгонени от
кучета. В ония времена гъмжеше от дивеч – и нивята, и гората бяха като живи... вече няма
дивеч. И трудно ще се завъди
отново. Много често си мисля,
че ние, хората, сме по-хищни
от животните. Нарушихме не
само хармонията в природата,
но и между себе си, в обще-

ството. И ще плащаме за това...
Да си ловец и риболовец е голяма отговорност, която носим
всички ние. От нас зависи да
опознаем и опазим природата, дивеча, водите и горите във
вида, в който можем да им се
радваме и наслаждаваме дълги
години. Ловните излети дават
самочувствие, създават атмосфера на доверие и укрепват
приятелските отношения между
членовете на всяка една ловна
дружинка.
Ловът за мен не е самоцел, а
спорт, възможност за разтоварване и общуване с природата,
дори лек. Почивам си сред зеленината на гората, сред птичите
песни и ловджийските приказки. Продължавам да бъда ловец
до края на живота си. Ако предам на младите любовта и общуването с природата, ще бъде
венецът на моя живот.“

Милосърдие
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Навреме сторено добро
Милосърдието е водеща
християнска добродетел. За
едни от нас пътят към доброто е дълъг и трънлив, за други
– кратък и естествен.
Наш съгражданин се бори
за живота си. За да оцелее,
се нуждае от пет банки кръв.
Викът за помощ е болезнен и
крещящ. Даниел Драганов е
кръводарител, един младеж
от групата на безвъзмездните
кръводарители. Едва преди
четири месеца с кръвта си е
спасил живот. Днес друг живот е на ръба. И Даниел тръгва….не се замисля, не коментира, не афишира. Сякаш
тръгва да върши ежедневно
свое задължение.
Кой ни учи да бъдем добри?
И какво днес значи да сториш
добро? Доброто е в навреме
подаденото залче хляб, в добрата дума, в протегнатата
ръка. Човек се ражда добър,
но трудно съхранява късчето
доброта в кръвта и сърцето
си. Даниел го е опазил и го
раздава – капка по капка –
като росата, без която цветето
изсъхва; като обичта, която
ни крепи; като светлинката,
която ни води.
Човешкият живот е път, черно-бял, лъкатушещ, но никога прав и безкраен. Лутаме се
и трудно го извървяваме, ако
някъде, съвсем ненадейно, не
срещнем хора като Даниел,
които ни подават ръка, за да
оцелеем. И да повярваме, че
добротата ни прави Човеци.

Пенсионери
празнуваха в НДК
50 души от Общината участваха в тържеството по повод
Международния ден на възрастните хора – 1 октомври.
Събитието, организирано от
Българската асоциация на
пенсионерите, се състоя в
зала 11 на НДК. Сред официалните гости бяха председателят на БСП Корнелия
Нинова, омбудсманът Мая
Манолова, зам.-министърът
на труда и социалната политика Султанка Петрова. На
откриването бе прочетен и
поздравителен адрес от президента на Република България Румен Радев.
Фолклорна група „Искрица“
към клуб на пенсионера „Мездрея“, мъжка вокална група „Калето“ с ръководител
Милчо Романски и квартет
„Искърски надежди“ пяха на
една сцена с Йорданка Христова, Христо Паскалев –
Паскал, Илия Луков, Йосиф
Цанков и дъщеря и др.
Представителите от Мездра
участват за трета поредна година в събитието.
Първи октомври е обявен за
Международен ден на възрастните хора на 14 декември
1990 г. с решение на Общото
събрание на ООН.

Обява

Продавам едноетажна къща
в с. Боденец - 90 кв. м, 4 стаи,
баня, маза, канализация, 3
декара селище, летна кухня,
стопански постройки, овошни дръвчета.
Тел: 0895/183-496

http://facebook.com/mezdra

Тенис на маса

Годишнина

В памет на Колката

Времена

18 ОКТОМВРИ - 1 НОЕМВРИ 2018 г.
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Втори общински турнир
• Ивайло Василев и Марио Петров станаха шампиони

Има стотици имена в нашата многострадална история, които не могат да бъдат забравени, не могат да
бъдат изтрити от страниците ѝ, колкото и да се мъчат някои да го направят. В нашия роден край такова
е името на Никола Марков – Колката.
Роденият в с. Люти брод преди 95 години младеж,
едва навършил 20 години, е окачен на бесилото заради своите идеали за справедливост, равенство и
братство, заради всеотдайната си борба за елементарното право на хората да живеят по-добре.
Убииците му извършват престъпление според тогава действащия Закон, като го осъждат на смърт,
а той не е навършил пълнолетие. Впоследствие нарочно променят този свой закон и само два часа след
като е започнала неговата 21-ва година, го умъртвяват. Грешат! Колката е жив и днес! Саможертвата му
не може да бъде заличена от народната памет!
Множество от признателни негови съселяни и жители на Мездра, София и Враца се събраха на 13
октомври – деня на неговата гибел – пред родната
му къща в Люти брод и положиха венци и цветя на
гранитния му паметник, издигнат преди повече от
четири десетилетия в двора.
Възпоменателното тържество откри неуморимата
Василка Стойкова, а председателят на Общинската
организация на БСП в Мездра д-р. Илияна Михайлова произнесе пламенно слово за краткия живот,
борбата и трагичната гибел на героя. Председателят
на Областния съвет на БСП Иво Лилов в словото си
подчерта, че „имената на онези, които са дали живота си за народната свобода, няма как и не могат да
бъдат забравени. Нека помним – каза той, - че днес
много неща от миналото са на път да се повторят...“
Тържеството в памет на Никола Марков – Колката, на което присъства и кметът на Общината инж.
Генади Събков, завърши с кратка литературно-музикална програма.

окичи Ивайло Василев.
Кметът на Общината поздрави
участниците и пожела все повече
бъдещи и настоящи тенисисти да
намерят възможност да спортуват и да се развива този интересен
спорт.

ОФК “Локомотив-Мездра”

Победа и загуба

След края на турнира беше демонстрирана и новата придобивка на СУ „Иван Вазов“ – автоматизиран робот за тенис на маса. С
неговата помощ играчите могат
да тренират посрещане на сервиси, фалцове и забивки.

Тъга
На 5 ноември 2018 г. се навършват 8 години от смъртта
на инж. Даниела Иванова Драгановска - еколог в Общинска
администрация - Мездра

ди като един от топ-реализаторите на ОФК “ЛокомотивМездра” - 4:0
Последваха пропуски на
Браиан Стоянов и Румен Рангелов.
Две минути преди края на
първото полувреме защитникът Камен Каменов изскочи
зад гърба на защитата и се
разписа за 5:0.
Секунди преди Петров да
свири края на първото полувреме футболистите на “Левски” направиха отчаяна атака, в която след шут на Ангел
Ангелов топката срещна крак
на защитник от “червено-черните” и топката се озова зад
гърба на Веселин Цветковски.
Второто полувреме започна
с тотална хегемония в центъра на терена от страна на
ОФК “Локомотив-Мездра”.
В 52-ата минута младокът
Димитър Димитров получи
извеждащ пас от Браиан Стоянов и с прецизно насочена
топка покачи на 6:1. “Червено-черните” доиграха срещата с 10 души, след като Румен
Рангелов получи контузия.
В 88-ата минута капитанът
Марио Иванов също записа
името си в графата на голмайсторите, пробивайки през
трима защитници на “Левски” 2007 и оформяйки крайното 7:1.

***
В 11-ия кръг на първенството на Северозападната
Трета лига футболистите на
ОФК “Локомотив-Мездра”
гостуваха на ОФК “Трявна”.
Играчите на Христо Коилов
започнаха срещата динамично, с няколко по-остри атаки.
Браиан Стоянов шутира на
сантиметри от лявата греда,
а Румен Рангелов пропусна
златна стрелкова възможност.
Постепенно футболистите на
ОФК “Трявна” установиха
Времето безсмислено си
контрол в средата на терена
отминава,
и обостриха атаката по двата часовникът не спира-все напред
фланга. Именно при атака по
върви.
дясното крило Борислав Сто- Животът си тече и продължава,
илов остана сам срещу вратаала твоето място празно все
ря на “червено-черните” и от
остава!!!
границите на малкия пеналт
Дните си минават, времето
прониза Цветковски за 1:0.
лети,
До почивката двата отбора как искаме да се върнат щастлиси разменяха владението на
вите дни,
топката, но до гол така и не се
И пак с радост, да те прегърстигна.
нем!
Втората част на срещата заЗнаем, ти си там някъде, къде
почна с отявлен натиск от
не знаем,
футболистите на ОФК “Трявно където и да си, знай, че ние
на”. В 54-ата минута Илко
до теб смe –
Трифонов овладя топката в
сама не си.
наказателното поле на “же- И в мислите,и в сърцето ни
лезничарите” и подаде на винаги и завинаги, оставаш ти!!!
Александър Дамянов, който Като изгряваща звезда в небето,
покачи резултата на 2:0.
като стичаща се сълза на лицето.
В 83-ата минута на срещата Като недостижим бряг в морето,
след пряк свободен удар Ни- като несбъдната мечта в сърцето!!!
колай Банов оформи крайния От колегите в Общинска адрезултат - 3:0
министрация

Наближава крайният срок за плащане на данъци

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 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 во-

С подобрени условия
за тренировка
Близо 9 тона гумени гранули бяха разпръснати върху
игрището с изкуствена настилка в спортния комплекс
на стадион „Локомотив“. Това е част от задължителната поддръжката на терена. По този начин се гарантира
дълготрайно и безопасно използване на материалната
база. Игрището може да се използва от всички спортни
клубове на територията на общината, както и на организации, желаещи да наемат инфраструктурата на
спортен комплекс „Локомотив“.
Общината продължава да полага грижи за доброто
състояние на терените на стадион „Локомотив“, където, освен мъжките формации, занимания провеждат и
5 отбора от детско-юношеската школа.

Продавам къща на два етажа и стопанска постройка
(груб строеж) в с. Долна
Кремена, под боровата
гора, до спирката. Цена поспоразумение.
Тел. 0899159419

де при миналогодишния шампион Марио Петров.
При мъжете на трето място се
класира Стивън Мильов, първи
подгласник на победителя стана
миналогодишният шампион Веселин Вълков, а със златото се

ОФК “Локомотив-Мездра”
разгроми тима на “Левски”
2007 със 7:1 в мач от десетия
кръг на шампионата в Северозападната Трета лига.
Още с началото на срещатата “червено-черните” смазаха
надеждите на гостите от град
Левски за равностойна игра.
В осмата минута на мача Браиан Стоянов и Кирил Кръстев
направиха чудесна комбинация, завършила с изстрел на
Кръстев на сантиметри от
горната греда на вратата на
гостите.
В 14-ата минута Илия Илиев
преодоля защитата на “Левски” и от непосредствена
близост преодоля вратаря на
гостите и откри резултата 1:0. Осем минути по-късно
Браиан Стоянов с техничен
изстрел покачи на 2:0.
В 23-ата минута при навлизане на скорост Румен
Рангелов бе повален в наказателното поле от защитник
на “Левски”. Главният съдия
на срещата Ивайло Петров
посочи бялата точка. Браиан
Стоянов не се поколеба и направи резултата класически.
Седем минути по-късно
главният рефер отново показа бялата точка, този път - за
игра с ръка на футболист на
“Левски”. Кирил Кръстев добави още едно попадение в
головия си актив и се затвър-

Изкуственото игрище

Обява

На 13 октомври във физкултурния салон на СУ “Иван Вазов”
в Мездра се проведе второто издание на Общинския турнир по
тенис на маса. В него взеха участие деветима мъже и петнадесет
юноши, разделени в 2 групи при
мъжете и в 4 групи при юношите.
За спазване на правилата и
спортсменската игра наблюдава
главният съдия Евгени Йоловски. Негови помощници бяха
Христо Иванов и Цветомир Георгиев. Секретар на турнира беше
Жанета Маринова.
След 49 оспорвани срещи и над
1500 отбелязани точки най-добрите трима от всяка възрастова
група заслужено бяха наградени с купи, медали и грамоти от
кмета на Общината инж. Генади
Събков.
При юношите с бронз се окичи
Мартин Петров, среброто грабна
Димитър Николов, а златото оти-

На 31 октомври изтича срокът за плащане на данък недвижими имоти и
такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и патентен
данък.
Община Мездра напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси
гражданите могат да платят задълже-

нията си на касите на Oбщина Мездра
в Информационния център / и чрез
ПОС устройство/. Данъците могат да
се платят още:
по банков път; „Български пощи”
АД; офисите на „Изипей”; Банка
„ДСК”; Банка ОББ; в кметствата на
Община Мездра.

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра
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Община
Мездра

Откровение

Несметно богатство

Марияна Йорданова
В редакцията се почука
плахо. Влезе елегантен възрастен мъж, видимо притеснен. В ръка държеше ситно
изписани листа. Забързано
започна да обяснява колко е
ядосан на себе си, понеже е
закъснял за откриването на
учебната година в училище
„Христо Ботев“, а с такова нетърпение е чакал този
ден и така старателно се е
подготвял за него. И заразказва...
Дарил го е Господ с несметно богатство – внуци
и правнуци. Те са неговата радост и гордост и едва
прикрита болка. Правнучка
му Мартина Тихомирова
Володиева вече е първолаче
и дядо Ачи (ще си позволя занапред да го наричам
така, защото думата „дядо“
за него е и призвание, и титла) ѝ е посветил стихотворение с обичливи и мили
думи. Решава, че не е редно
с него да я поздрави пред
развълнуваното множество,
изпълнило площада пред
любимото училище, разтворило днес щедро врати и за
неговото правнуче. По-приляга поздравът до всички
да е с римушките на Дора
Габе. И старателно ги преписва на белия лист, който
ни носи. Знае стихотворението наизуст, но от листа
е по-сигурно. И се стяга, и
бърза но... закъснява. И оттогава мира няма. Хубава
работа, ама несвършена. И
решава да я довърши чрез
вестника. И за да е по-убедителен, и да ни склони да
му помогнем, като напишем нещо добро за всички
първолачета, след като не е
могъл да рецитира на тях,
да прочете стихотворенията поне на нас. И започва.
Чете и преживява. И аз го
слушам... и го обиквам. Заприличва ми на баща ми –
със спретнатия вид, с младежкия дух, с пооределите
мустаци. И с безпределната
любов към деца и внуци.
Слушам го... и той разбира,

че ще откликна на молбата
му. Сърцето му се отпуска и с обич, и тъга започва
разказа си и за другата си
внучка, голямата Мартина
– отличничката на випуска в
Колумбийския университет,
на чиито успехи вестник
„Индипендънт“ в бр. 48 от
5.06.2008 г. посвещава цяла
страница. И как по неведоми пътища той се сдобива
с вестника и ми го донася
запъхтян – да го видя, да
повярвам, да се порадвам
заедно с него. И го държи с
такава обич, гали страниците му, сякаш гали любимото
дете, което от 16 години не
е виждал, а само е чувал и е
чакал вест, че е добре. Гордостта му е смесена с тъга
и с крилата надежда, че Господ ще е добър с него, ще го
държи над земята, докато тя
се върне. Един път да я прегърне, пък после – каквото
ще става, да става.
Гледам го и му се радвам.
Чета изписаните със старческата му ръка редове и
за първи път не ме дразни
недотам прецизният стих,
неуловената рима. Важно
е друго – умението да обичаш, великото търпение да
чакаш, благодарността, че
още те има, че ще пребъдеш
с челядта си.
Преписвам за вас куплет
от стихотворението на дядо
Ачи. За всички, които с натъжени очи и надежда чакат
вест от децата си, и се надяват да я дочакат. За всички
, които притежават най-голямото богатство – внуци и
правнуци. И умеят да обичат, защото обичта е онова,
без което не можем.
Из „Тъга за моята внучка“
Благодарим ти, че те
има, скъпа,
на баба и на дядо ти да
си сполука.
Бъди ти първа в този
труден свет,
със здраве и разум да вървиш напред.
На 25 октомври дядо Ачи
(Иван Петров Иванов) навършва 87 години. Присвоих си привилегията с много
уважение и почит да му ги
честитя и да му кажа, както
бих казала на своя баща:
Господ здраве да ти дава!
Да те пази от забрава!
И да те дари с късмет,
с дни спокойни занапред.
Благодаря за обичта, която
раздаваш! Ще я запазя и подаря на своите внуци и правнуци, които, дай Боже, като
теб да дочакам...

26 ноември - Димитровден
Празнуват: Димитър, Димитрина, Митко, Митка,
Митра, Димо, Драган.
Заедно с Димитровден народът ни чака снега и зимата.
Днес стопаните зазимяват инвентара си, прибират всичко
на сушина. Обикновено от Димитровден в миналото са
започвали годежите и сватбите. На мегдана момите извивали „сглядно хоро“ пред погледите на ергените и техните
родители. Така възрастните избирали бъдещите си снахи.
Произход: Димитър - от старогръцското demetrios „посветен на Деметра“ (богинята на плодородието).
На Димитровден ще празнуват жителите на селата Царевец, Боденец и Цаконица.
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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.

Пресияна - на 5
години.
Култура на поведението ни

Мъдрости за
просвещението

Походното облекло трябва да
бъде леко, просто и здраво. Взима
се само най-необходимото. Снарежението, принадлежащо на цялата група, като палатки, аптечка
за първа помощ, карти, компас,
спортни принадлежности и други, се разпределя между всички.
Палатките се поставят на подходящо място, където няма да
пречат на никого, далеч от забележителности. Трябва да се спазват
правилата за безопасност при запалване на огън. Преди да се напусне лагерната площадка, огънят
се загасява и покрива със земя.
Не трябва да се късат цветя. В

остава безплоден.

На поход и отношение Както плодородната почва не
дава плодове без обработка,
към природата
така и умът без просвещение
отдалечени места трябва да се
поздравяват и онези, които не
познаваме, вежливо да отговаряме на приветствията на селските жители, тъй като по селата е
прието да се поздравяват всички
срещнати.
Пътешествайки с група, не е
прието да се отделяме от другите.
Походният живот се подчинява
на свои, малко по-свободни правила на поведение.
Правилно постъпват онези родители, които още от първите години приобщават децата си към
природата, учат ги да я обичат,
ценят и пазят.

Прочетено в старите
мездренски вестници

„Бял автобус
Една отдавнашна мечта на мездренските скиори е вече реалност. Всяка неделя по предварително дадена заявка пътува автобус от Мездра до хижа „Пършевица“ и обратно с цел обучение в
ски-техника на деца, които са в школата по ски към туристическо дружество „Искър“. Ски-клубът към същото дружество осигурява безплатно дежурни ски-учители и инструктори по ски.
Автобусът направи вече първият си курс с 35 деца. Условията
на обучение бяха прекрасни, организацията отлична. Всичко
това стана възможно благодарение отзивчивостта и проявеното
разбиране от Димитър Воденичаров – председател на Комисията по духовно развитие към Общинския народен съвет.
Т. Кирков“
в. „Искърска комуна“ бр. 7 от 16 февруари 1990 г.

Цицерон
Всяко образование трябва да
се свежда до добри нрави.
Фонвизин
Образованието е съкровище,
трудът - ключ към него.
Буаст
Главната задача на образованието е да направи човека не
учен, а делови.
Спенсър
Всяко истинско образование
се придобива само по пътя на
самообразованието.
Рубакин
Народът трябва да се самопросвещава: един непросветен
народ е враг на себе си: непросветеният народ, колкото и
каквито права да има, се самолишава от тях.
Т. Г. Влайков
Няма пари, с които бихме
могли да оценим добрия учител.
М. Лутер
Лошият учител поднася истината, добрият учи да я намират.
Дистервег
За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш
онова, което преподаваш и
тези, на които преподаваш.
Ключевски

4

Исторически дати
22 октомври 1855 г. –
Христо Г. Данов поставя
началото на организираното книгоиздаване в България.
24 октомври – Международен ден на Организацията на обединените нации.
Влиза в сила Уставът на
ООН.
25 октомври 1878 г. – Основан Българският червен
кръст.
29 октомври 1914 г. –
Умира Пейо К. Яворов.
31 октомври 1973 г. – Официално е открита новата
административна сграда
на ВиК-Мездра. Технически ръководител на строежа е Любен Генов.
Октомври 1990 г. – Отпечатан последният брой
(699) на вестник „Искърска комуна“ – най-продължително просъществувалото печатно издание в
Мездра. Първият брой излиза на 21 април 1960 г. От
следващия брой вестникът
е преименуван на „Искърски страници“ с редактор
Теменужка Йоцова.
1 ноември – Ден на Народните будители.
1929 г. – Излъчени са първите радиопредавания в
България.
1960 г. – По случай 60-годишния юбилей на скулптора Иван Фунев в родната
му къща в с. Горна Бешовица е открита ретроспективна изложба от негови
творби. Присъстват писателите Богомил Райнов,
Орлин Василев и Николай
Марангозов, скулпторът
Секул Крумов и художникът Ненко Балкански.
1904 г. – Открита е цигларната фабрика „Янко Тасев“ в Мездра.
1927 г – В Мездра се създава самодеен театър – в
салона на текстилната фабрика „Бахава“ се играе
пиесата „Службогонци“.
1943 г – Чрез Министерството на вътрешните работи и народното здраве
Общината ни иска за Мездра статут на град.

За рождения си
ден почерпи
Д-р Владимир Цеков – на
11 октомври.

Община Мездра обявява три конкурса за 120-та
годишнина от обявяването на Мездра за община В следващите дни
І. КОНКУРС ЗА ДЕТСКА
РИСУНКА
за възпитаниците на детските
градини в Общината под надслов
„Рисуваме нашия роден край”
В срок от 15 октомври до 15 ноември 2018 г. всяка детска градина подготвя рисунките по темата
и подрежда своя изложба. Комисия в състав от преподаватели
в детското заведение излъчва
5-те най-добри рисунки, с които
участва в конкурса. Те ще бъдат
предадени до края на месец ноември в ЦПЛР за експониране на
обща изложба. Тя ще бъде открита през месец декември в Център
за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/. Журито ще излъчи
детските заведения, които ще
заемат І, ІІ и ІІІ-то място. Всички
детски градини ще получат гра-

моти за участието си.
ІІ. КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ
за възпитаниците на учебните
заведения в Общината под надслов „Разказваме за нашата Община”
В срок от 15 октомври до 15
ноември 2018 г. всяко училище
събира ученическите текстове
по темата, в обем до 1 стандартна
страница всеки, извършва свое
вътрешно класиране и излъчва
5-те най-добри текста. Те ще бъдат предадени до края на месец
ноември в ЦПЛР за журиране.
Общото литературно четене
ще бъде през месец декември в
ЦПЛР, когато ще бъдат излъчени
учебните заведения, заемащи І, ІІ
и ІІІ-то място. Всички училища
ще получат грамоти за участието

си.
ІІІ. КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ИЛИ КРАЕВЕДСКО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
за автори над 18 години
под надслов „Нашата Община”
В срок от 15 октомври до 15 ноември 2018 г. авторите предават
в Библиотеката на НЧ „Просвета-1925-Мездра” своето художествено или краеведско произведение в обем до 3 стандартни
страници. Конкурсът е явен и
текстовете трябва да са придружени с трите имена и телефонния номер на автора. През месец
декември ще бъде организирано
литературно четене, на което ще
бъдат наградени участниците в
двата раздела с І, ІІ и ІІІ-то място. Всички автори ще получат
грамота.

рожденици са:

Божко Александров, дългогодишен служител на
БКС – на 18 октомври.
Георги Георгиев, поет – на
19 октомври.
Димитър
Пъраванов,
бивш председател на ПК
„Труд“ – на 28 октомври.
Светла Дамяновска, главен експерт в Общината –
на 31 октомври.
Лили Николова, председател на ЖКХГ „Анелия“
и старши треньор по художествена гимнастика – на 1
ноември.
Д-р Галя Тодорова, личен
лекар – на 1 ноември.
Христо Йорданов, бизнесмен – на 1 ноември.
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