МЕЗДРА, 15 - 29 НОЕМВРИ 2018 г.
141 години от Oсвобождението

Сърдечна
признателност

На 7 ноември празнувахме
141 години от освобождението на Мездра от турско робство. Тържеството се проведе
за втори път в новата история
на града, като тази година програмата бе с преобладаващо
руски репертоар – начин да
се изрази преклонението пред
освободителите на мездренския край.
В словото си зам.-кметът
Сашо Илиев направи историческа ретроспекция на събитията, довели до тази дата, когато
поделение на Левбгвардейския
Драгунски полк командвано от
полковник Лихтански, влиза в
малкото тогава селище Мездра
и обявява освобождението му
от османска власт.
„Днес, ние, съвременните жители на разрасналото се и придобило статута на общински
център селище Мездра, сме се
събрали да отдадем почит на
святото дело, да почетем подвига на руската армия и храб-

рите български опълченци…
В ден като днешния ние сме
горди, че сме потомци на тези
храбри българи. Прекланяме
се пред героичния подвиг на
борците за свобода, които с
върховна саможертва и любов към Отечеството, рамо до
рамо с братския руски народ
извоюваха свободата ни! Честит празник, скъпи съграждани!“ – завърши словото си
зам.-кметът.
Отбелязвайки паметните ноемврийски дни на далечната
1877 г. с признателност и гордост си припомняме имената
на 19-те доброволци от мездренския край, взели участие
в Българското опълчение:
от с. Типченица – 5: Вълчо
Иванов Гайдарски, Вацо Иванов, Иван Тончев, Стоян Вълков, Цеко Петков;
от с. Лик – 5: Георги Лилов,
Иван Попов, Иван Пелов, Михаил Христов, Петко Стойчев;
от с. Ребърково – 4: Вуто Ву-

тов, Димитър Романов (Рожанов), Димитър Ташов, Цеко
Петков; от с. Моравица – 2:
баща и син Кръстьо Тончев
и Цветко Тончев. от с. Долна
Кремена – 1: Георги Бочаров;
от с. Дърманци – 1: Димитър
Николов; Мездра – 1: Иван
Илиев.
В тържествата по случай
освобождението
участваха
деца от групата за изучаване
на руски език към ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“, с ръководители Доля Попова и
Юлия Иванова, вокална група
„Слънчице“, вокална група
„Детски свят“ с ръководител
Анета Петкова и мажоретен
състав, ръководен от Христина Стоянова от Център за
подкрепа за личностно развитие. Талантливите мездренски
деца завоюваха престижни
награди на V-я Национален
фестивал на руската поезия,
песен и танц „Пуст всегда будет солнце“.

Нови възможности

Договор за компостираща инсталация
Кметът на Общината инж.
Генади Събков, заедно със
своя колега – кмета на Враца
Калин Каменов и министъра
на околната среда и водите
Нено Димов, подписа Договор за изграждане на инсталация за компостиране
на разделно събрани зелени
отпадъци на стойност 4 400
662 лева.
Финансирането на изграждането на инсталацията е по
Процедура „Проектиране и
изграждане на компостиращи
инсталации“, по приоритетна
ос 2: „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
„Това е още една спечелена
битка, с която ще гарантираме на нашите съграждани
по-чиста околна среда и целесъобразно
оползотворяване на зелените отпадъци.

Компостиращата инсталация
също ще намали таксите,
които плащаме към депото
за изхвърляне на отпадъци.
Такива инсталации работят
изключително добре в цяла
Европа“, каза инж. Събков.
В рамките на проекта ще
бъде изградена инсталация за
разделно събиране на зелени
и биоразградими отпадъци,
както и тяхното рециклиране
и оползотворяване. За нуждите на двете общини ще бъдат

http://mezdra.bg

ЦЕНА: 0,40 ЛВ.

БРОЙ 22 (440), ГОДИНА XVII

закупени четири сметоизвозни машини и над 500 контейнера за зелени отпадъци.
С изграждането на инсталацията значително ще се намалят количествата отпадъци,
депонирани в регионалното
депо във Враца, както и ще
се даде възможност голяма
част от отпадъците да бъдат
рециклирани и използвани
за нуждите на общинските предприятия „Чистота“ и
„БКС“ в Мездра и Враца.

Политически
нюанси

Гражданска отговорност

дателна зала на Общината се
проведе среща на мездренското гражданство с проф. полк.
Димитър Иванов. Срещата бе
организирана от ръководствата на местните структури на
БСП и Българския антифашистки съюз.
Близо двa часа професор
Иванов, който е издател на
вестниците „Земя“, „Русия
днес“, „Китай днес“ и преподавател във Висшия библиотекарски институт, говори
за сложните международни
отношения и политическата
обстановка в нашата страна.
С цифри и факти обрисува
провежданата неолиберална
политика, която води до концентриране на световния и националния капитал в ръцете
на определен кръг олигарси,
като тази тенденция продължава да се увеличава. Населението на планетата е 7,5 милиарда, а олигарсите владеят
над 90% от богатствата. Ако
този капитал се разпредели
равномерно, на Земята няма
да има бедни. Всеки човек ще
има свой дом, земя и лека кола
и по 80 000 евро спестявания.
Много аргументирано професорът доказа как външнополитическите сили оказват пряко
влияние на вътрешнополитическата обстановка у нас. Това
го усещат и нашите управляващи и затова вече започват
да търсят нови приятели, а не
безропотно да слушат брюкселските чиновници.
По-нататък се спря на новата програма на БСП „Визия
за България“, която предлага
посоките за развитие на страната и чувствително увеличаване дяловата собственост на
държавата в икономиката. Докато в западните страни тази
собственост е над 30% при
нас едва достига 10%. Много
са грешките на провежданата
крайно дясна политика – унищоженото селско стопанство,
провалената приватизация,
въвеждането на плоския данък и пр., и пр. Това са грешки
не на едно и две правителства,
а на всичките досегашни, които упрарвляваха и управляват
България. Затова, за да тръгне
страната напред, е необходимо да се изпълнят пет приоритетни задачи: работа и труд за
всички; здравеопазване; образование; пенсионно осигуряване; реиндустриализация.
На срещата с проф. Димитър
Иванов бяха зададени интересни въпроси от страна на
присъстващите, на които той
изчерпателно и аргументирано отговари.

дане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Мездра. На срещата присъстваха
кметовете на населени места,, общински служители и
граждани. Зам.-кметът Сашо Илиев поднесе мотивирана информация за намерението на Общината да поеме
за срок от 6 години и 3 месеца дълг от 1 689 000 лв.
с цел – рефинансиране на непогасения размер на стар
заем. В края на 2015 година Общината поиска и получи от Министерство на финансите безлихвен кредит, за
да покрие стари задължения и излезе от състояние на
финансов разрив, в който беше изпаднала след реализирането на проекта за „Воден цикъл на град Мездра“
и хаотичното управление през 2015 г. С разбирането и
решаващата помощ на МФ през следващите две години
полученият кредит остана безлихвен. Ново продължаване на срока за възстановяване на заема е невъзможно
и това налага търсенето на финансова институция за
реформиране на кредита.
Ограниченият финансов ресурс на Общината не дава
възможност заемът да бъде погасен със собствени
средства в указания срок, а законовата лихва е много
висока, бе част от обосновката на вносителя.
В изказването си г-жа Яна Нинова – председател на
Общински съвет, изрази личното си притеснение от
поемането на дълг и от това как той ще се отрази на
финансите на Общината.
на стр. 2

„Горещи страсти“ за
дългосрочен дълг
На 5 ноември в голямата засе- На 5 ноември в Общината се проведе публично обсъж-

С аргументи
и факти

Младите в музиката

Концерт-спектакъл

На 12 ноември концерт-спектакълът „А сега накъде… Младите в Музиката“ бе представен
за първи път във Враца, а на 13
ноември в Мездра с оркестъра
на Врачанската Симфониета.
Концертната изява е по идея
и проект на Илона Иванова от
Мездра. Млади български артисти и диригенти, представящи
новото поколение в музикално-сценичния жанр, изпълниха
творби от български композитори, написани през последните 10 г. Проектът е финансиран
от Фонд „Култура“ на Общините Враца, Мездра и Национален
Фонд „Култура“.
Представеният съвременен
български мюзикъл включвше
откъси от 6 музикално-сценични произведения в различни
стилове. Техни композитори са
Румен Бояджиев-син, Емелина
Горчева, Марио Балтаджиев
и Минко Ламбов. На сцената
оживяха образите на Малката
кибритопродавачка, Малкия
принц, Грозното пате, Аладин
и други.
В концерта взеха участие млади български артисти, които се
утвърждават като новото поколение в музикално-сценичния
жанр – aртистите от Национален музикален театър „Стефан
Македонски“ Илона Иванова,
Денко Проданов, Весела Делчева, Дайaна Иванова, оперната
певица Нелиан Николова, цигуларката Петя Ковачева, Виктор
Ибришимов, възпитаник на
Кралска Академия – Лондон в
жанра мюзикъл и флейтистът
Виктор Йорданов, който е ав-

стрийски възпитаник, а в момента оркестрант в Русенската
държавна опера. Нетипичното
в концерт-спектакъла е това,
че той бе воден не от един, а от
двама млади диригенти – идея,
която разчупва стереотипите.
На диригентския пулт застанаха Момчил Томов – щатен
диригент на Врачанската Симфониета и Цанислав Петков –
камерен оркестър гр. Хасково.
В двата концерта се включиха
Средношколски смесен хор
към СУ „Отец Паисий” – Враца, както и младите таланти от
ДВГ „Детски свят“ и „Уингс“
– Мездра с ръководители Анета
Петкова и Тони Яшова.
Проект „А сега накъде… Младите в Музиката“ има за цел:
Да даде възможност за изява
на съвременни автори и композитори на българска музика,
по-специално в жанра на мюзикъла и оперетата, като по този
начин ги мотивира за създаване
на бъдещи музикални произведения.
Да представи на публиката
млади български автори и артисти, с цел възпитаване на нова
публика и пробуждане на интерес към българското съвременно изкуство.
Да допринесе за разнообразието и обогатяването на културния живот в Северозападна
България.
Да събере на една сцена подрастващи, ученици и млади
български творци с идеята да
запази приемствеността между
поколенията в културно отношение.

http://facebook.com/mezdra
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„Горещи страсти“...
от стр. 1
Финансистът на администрацията г-жа Цеца
Костова мотивирано и с
числа поясни, че изречените големи опасения са
неоснователни, тъй като
„ в годините назад почти
винаги така сме връщали кредити и смятам, че
няма да е проблем за Общината и издръжката на
кметствата.“
Тихомир Илчев – оператор в местна медия,
представил се като гражданин, изрази своите
опасения относно новия
заем. В последвалия емоционален словесен спор
с кметовете на Оселна и
Моравица станаха ясни
някои от причините за
неговите притеснения и
поведението му.
Логичен отговор на въпроса кой ще връща заема, бе даден от кмета
на с. Горна Бешовица
Иванчо Христов, който даде своята положителна оценка за тази
инициатива. „Които ще
дойдат след изборите,
ще погасяват този дълг,

2

Наложителна промяна

Всеки пазарен ден (четвъртък) на единия от входовете
към пазара в Мездра (продължението на ул. „Ал. Стамболийски“) се случва една и съща неразбория, която
изнервя участниците в движението и създава опасности, както за пешеходците, така и за водачите на МПС.
Считаме, че този хаос може да бъде решен, ако в определени часове (напр. От 7:30 до 12:30) в четвъртък
входната улица стане еднопосочна, тъй като изходите
са два. За реализацията на тази идея са нужни: усилията и съзнателното изпълнение на евентуалното изменение на движението от водачите на автомобили; разяснителна работа от дейците на СБА в града; поставяне
на няколко пътни знака; контрол от органите на КАТ
и като крайна мярка може да се въведе повишена паркинг-такса.
Г. Гешев, М. Борисов, В. Михайлова, Р.Чиренски, Ив.
Начева.

Обучение на екипи

но знаейки за него, ще
си помислят преди да се
кандидатират“.
От присъстващите граждани Трифон Петров
настоя да се предостави
точна информация по
години, с какви суми са
погасявани заеми от предишни години. Според
него една община днес
не може да функционира,
без да взема заеми. Той
призова председателя на
ОбС Яна Нинова да под-

крепи искането пред общинските съветници като
гражданин на Мездра, а
не като представител на
политическа партия.
Общинският съветник
Наталия Христова подчерта, че проблемът е поставен сериозно. Увери,
че при разглеждане в комисии на Общинския съвет, трябва да има яснота
какви заеми са връщани
за тези три години. Има
ли в България община

без дългове, къде отиват
взетите от правителството 16 милиарда заем?
„Искам да знам какво
следва за нашата община, ако не подкрепим
предложението за заема“,
заяви още тя.
В заключение зам.- кметът увери, че докладната
ще бъде внесена за разглеждане в Общински съвет, а решението в крайна
сметка остава за общинските съветници.

С. Руска Бяла

“Кмет на годината” 2018

Съпричастност

На 2 ноември поредна група от компютърни специалисти от „SAP LABS“ помагаха на възрастни хора в Руска Бяла. Работещите в IT сектора 8 души цепиха дърва и обръщаха градини пред невярващите очи на чичо
Венко. Той за пръв път виждаше някой друг, различен
от роднина, да помага в тези дейности, а лично кметът
на Общината инж. Генади Събков изпробва дали добре
е наточил секирата.
През изминалия месец доброволци от фирмата помагаха в селата Лик и Старо село, а днес сред тях имаше и една дама. Използвайки ваканцията, столичаните
бяха довели и децата си да се докоснат до атмосферата
на българското село.
Компютърните специалисти са в нашия край благодарение на „Проект Северозапад“, който се реализира
предимно с доброволен труд и дарения.
Директорът на фондацията Яна Рупева сподели, че доброволчеството е честа практика в големите международни компании. Пристигналите в мездренско доброволци съзнават важността на инициативата, тъй като
това биха могли да бъдат техните баби и дядовци.
Благодарствено съобщение от група самотни възрастни жени от с. Руска Бяла постъпи на електронната
поща на Общината. То е адресирано до кмета на селото
Камелия Кардашева и екипа доброволци, оказали им
помощ в цепенето на дърва и обработка на градините
им – Димитър, Деница, Радостин, Радослав, Стефан
П., Стефан В., Тихомир, Александър и Невена.
За всички тях са милите думи: „Вие не само ни помогнахте да се справим с нелеките за нас проблеми в двора
си, но и внесохте радост и спокойствие в душите ни,
увереност, че не сме сами.“

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков
продължава в следващия
етап на класирането в конкурса „Кмет на годината“
2018. Той е номиниран в
две категории: „Кмет на
гражданите“ и „Туризъм,
култура, фестивали и традиции“.
Всеки пълнолетен български гражданин може
да даде своя вот за двете категории на: https://
kmetnagodinata.bg/
Победителите ще бъдат
обявени на специална церемония на 15 ноември
2018 г. в зала 9 на НДК.

Общинският Център за социални услуги и дейностив
Мездра организира среща
на Организацията на глухите в Общината. Тя бе инициирана от г-жа Димитрина
Каракирова – секретар-координатор на Районната организация на глухите в Плевен. Бяха обсъдени акценти
в работата на Съюза на глухите, поставени и дискутирани бяха проблеми на
местната организация. Присъстващите избраха и ново
ръководство, както и десет
делегати за предстоящото
на 24 ноември събрание на
РО на глухите в Плевен.
Г-жа Каракирова сподели,
че РО – Плевен наброява
950 членове, обособени в 11
териториални организации.
С такт и съпричастност тя
поясни пред събралите се,
че трябва да подобрят комуникацията помежду си,
с държавните и общински
структури, за да търсят и
намират успешни решения
на проблемите си.
В мездранската организация членуват 200 души, от
тях – 15 глухонеми.
Директорът на Общинския
център за социални услуги
и дейности Наталия Христова увери присъстващите,
че Центърът винаги е отворен за тях и техните нужди. „Когато имате проблем,
трябва да се обединявате и
да си помагате. „Радващо е,
че сте събрани заедно, макар и за първи път“. Тя призова хората от организацията да изберат ден, в който
да се събират и да обсъждат
проблемите и нуждите си,
подкрепяни от Центъра и
Съюза на инвалидите.

Доброволци помагаха

Покана за филм
На 26 ноември т. г. от 17:00 ч. в голямата заседателна зала на Общината ще бъде прожектиран документалният филм „Сага за попилените възможности“
със специалното участие на Валентин Ганев и Мак
Маринов.
Сценарист на филма е големият български учен
проф. Иван Илчев, режисьор Ралица Димитрова и
оператор роденият в нашия град Пламен Герасимов.
Копродуценти на филма, чиято тема е краят на Първата световна война и подписването на Ньойския мирен договор, са Националният военноисторически
музей, Държавна агенция „Архиви“ и ПИК „Аудио“.
Филмът е реализиран с подкрепата на Националния
филмов център.
Вход свободен.

http://mezdra.bg

Инж. Генади Събков
продължава...

Танци за хора
с увреждания
Младежи, настанени в
Защитените жилища 1 и 2
и Преходното жилище, се
включиха в курс по хореография. В края на миналия
месец в Комплекса за социални услуги и дейности
започнаха тези занимания
и се посрещнаха с интерес
от потребителите на услугата. Художествен ръководител е Ненчо Мариус,
който събира все повече
последователи и в читалищата на пет села от Общината.
Курсът ще се провежда
всеки петък в сградата на
Комплекса на ул. „Манастирище“ № 99.

Обява

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

Обучение на екипите по Механизъм за съвместна
работа на институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст се проведе в
Мездра. То бе организирано от Регионално управление
на образованието – Враца, с цел създаване и функциониране на този механизъм.
Екипите бяха обучени от експерти от РУО- Враца.

Ново дарение

Среща на глухите
Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ) в Мездра продължава да получава
дарения всеки ден. На 30 октомври в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) 2 пристигна проходилка
за лица с увреждания, любезно предоставена от фирма
„Адапт БГ“ ЕООД. Новата придобивка бе изпробвана
от 24-годишния потребител на комплекса – Барчо Христов. Очакванията са с нея да се подобри жизненият
му статус.
На среща с Михаела Коларова – представител на фирмата, директорът на комплекса Диана Вутова и Йоана
Нешкова – рехабилитатор, се запознаха с възможностите за кандидатстване по различни фондове за финансиране до 2000 лв. на лице. С тези средства би могло да
се закупят уреди, важни за работата с потребителите
на социалната услуга.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
в “Копривлен – мрамор“ ЕООД
по проект
„Устойчиво развитие на Копривлен-мрамор ЕООД чрез
енергийна ефективност“
На 06.11.2018 г. от 9:00 часа на адрес: находище „Плочата“,
землище на село Горна Кремена, в офис на дружеството се
проведе информационен ден във връзка с изпълнението на
договор № BG16RFOP002-3.001-0018-C01 с бенефициент
“Копривлен – мрамор“ ЕООД по проект „Устойчиво развитие
на Копривлен-мрамор ЕООД чрез енергийна ефективност“
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
В рамките на събитието “Копривлен – мрамор“ ЕООД представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на
заложените дейности.
Иван Сотиров Кацилов УПРАВИТЕЛ НА “Копривлен – мрамор“ ЕООД
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието на документа се носи от “Копривлен –
мрамор“ ЕООД и никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

http://facebook.com/mezdra

Спорт

15 - 29 НОЕМВРИ 2018 г.
Почетна стълбичка

Национален турнир

Футбол

Два сребърни медала
за атлетите ни

Оспорван и
зрелищен двубой
В 10-я кръг на „А“ ОФГ
„Скала 2015“ – Оселна отмъкна трите точки в последните
секунди на срещата срещу
новака в групата „Ботевъ“Брусен.
Гостите от Оселна започнаха
срещата с превъзходство в средата на терена и закономерно
откриха резултата в срешата
чрез изстрел отблизо на Емил
Манолов в 18-ата минута. Играчите на „Ботевъ“ не се стреснаха от ранното попадение и
до края на първата част Габриел Лисигерски и Александър
Сайков на няколко пъти стреляха извън рамката на вратата
на оселчани. Борис Тончев
също се отчете с изстрел към
вратата на оселчани, но топката срещна горната греда. Така
завърши и първата част.
През второто полувреме на
двубоя силите на терена се
изравниха, но грешка на бранителя на „Ботевъ“ Теодор
Тодоров изведе Вилиян Мано-

лов, който намери опразнения
ъгъл на вратата на бруснени и
покачи на 0:2 в 57-ата минута.
Футболистите на президента
Петко Карашлийски успяха
да засилят присъствието си в
центъра и достигнаха до пълен обрат. Само за три минути
стрелецът на „Ботевъ“ Габриел Лисигерски и на два пъти
Александър Сайков върнаха
„червено-белите“ в играта. И
трите гола паднаха след асистенции от Борис Тончев.
След бързия обрат оселчани
успяха да се завърнат в срещата. В 84-ата минута, след
разбъркване пред вратаря на
„Ботевъ“, Иван Крумов с воле
изпрати топката във вратата на
бруснени и изравни резултата.
В края на добавените от главния рефер на срещата две
минути продължение Иван
Крумов се измъкна непокрит
зад гърба на защитниците на
„Ботевъ“ и „разстреля“ Тончев
за финалното 3:4.

Култура на поведението ни

Посещение при болен

Стара истина е, че оздравяването често пъти зависи от
психическото състояние на
болния. Всеки болен, забравен от приятели и познати, се
чувства самотен и нещастен.
Такова психическо състояние
утежнява болестта. Затова,
освен от близките си, болният трябва да бъде заобиколен
от вниманието и грижите и от
страна на колегите. В такива
случаи е достатъчно, ако от
името на колектива един или
няколко представители направят посещение на болния.
Времето на посещение при
болен се определя от болничния режим.
В разговора с болния трябва

да сме пределно тактични,
да не говорим за неща, които могат да го вълнуват или
обезпокоят. Разговорът трябва да се проведе така, че да се
ободри болният. Обикновено
болните разказват за болестта си и за болките. В такива случаи тактичният човек
проявява максимум внимание и участие. Задължение на
всеки разумен човек е да се
постарае да вдъхне у болния
вяра в лекарите, на които е
поверено неговото здраве,
тъй като от психическото
състояние на болния зависи
неговото оздравяване. Посещението при болен трябва да
е кратко, за да не го уморява.

ЖКХГ
„Анелия“ с шест медала
18 състезателки от ЖКХГ „Анелия“ с призови места

Tоп атлетите на Общината Митко Ценов и Иво Балабанов се завърнаха с две сребърни отличия от балканския шампионат по кроскънтри в Ботосани, Румъния.
Митко Ценов спечели сребърен медал на 10 км при
мъжете с време 29:36.4, като отстъпи само пред Чихат
Улус (Турция) с време 29:25.7. За първи път от 20 години български атлет стъпва на почетната стълбичка в
тази дисциплина.
До второ място достигна и съотборникът на Ценов
Иво Балабанов. При младежите под 23-годишна възраст на 8 км, Балабанов спечели сребърното отличие
като финишира с време 23:10.7. По-бърз от него бе
само конкурентът му от Румъния – Дорин Андри Русу
с време 23:09.3.
Възпитаниците на треньора Йоло Николов продължават да носят слава за мездренския клуб „Атлет“.

на Втория детски турнир по художествена гимнастика
за купа “Гълъбово” 2018 г. Той се проведе на 3 и 4 ноември и в него взеха участие над 250 деца от 14 клуба
в цялата страна.
Младите спортистки от ЖКХГ „Анелия“ завоюваха 4
златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал. Златни медали
спечелиха Кристина Христова – на 7 години, при ин- В Зверино
дивидуални изпълнения без уред, Кристина Бойчева,
Кристияна Янева, Мартина Йорданова, Цвети Пламенова и Магдалена Дамянова – ансамбъл до 10 години.
Златно отличие получиха още Калина Илиева, Елеонора Цинцарска, Александра Драганова и Йоана Димитрова – ансамбъл девойки младша възраст и Деница
Павлова, Надин Кръстева, Каролина-Михаела Цветкова – трио и дуети девойки младша възраст.
Триото Валерия Захариева, Виктория Захариева и Биляна Маркова получиха сребърен медал, а дуетът Цветинка Конова и Радослава Христова – бронзов в категория трио и дуетни девойки старша възраст.

Oбновена спортна
площадка

Радост

Детска градина с мини
футболно игрище
Мини футболно игрище бе открито 6 ноември т. г. в
ДГ „Мир“ – Мездра. Настилката е дело на съвместните усилия на Общината, детски футболен клуб
„Звездичка“, ръководството на детската градина и
родители, а поводът бе рожденият ден на детското
заведение.
Кметът инж. Генади Събков, регионалният координатор на клуба Юлиян Левашки и директорът Зоя
Цветкова прерязаха лентата на новата придобивка.
Зоя Цветкова благодари за добрия жест на президента на ДФК „Звездичка“ Петър Алексиев и изрази
своята радост за новоизграденото игрище.
„Сигурен съм, че ще тук ще изживеете много радостни и щастливи мигове – каза в приветствието си кметът. – Ще имате още един повод за много усмивки и
страхотно настроение“. Той честити празника на педагозите и децата, като им пожела да са усмихнати,
лъчезарни и вдъхновени.

ПОКАНА
ОТ
“Копривлен – мрамор“ ЕООД
за участие в информационна среща за изпълнението на проект
„Устойчиво развитие на Копривлен-мрамор ЕООД чрез енергийна ефективност“
На 06.12.2018 г. от 9:00 часа на адрес: находище „Плочата“,
землище на село Горна Кремена, в офис на дружеството ще се
проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0018-C01 с бенефициент “Копривлен – мрамор“ ЕООД по проект „Устойчиво развитие на
Копривлен-мрамор ЕООД чрез енергийна ефективност“ по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
В рамките на събитието “Копривлен – мрамор“ ЕООД ще представи пред заинтересованите страни изпълнението на основните
цели на проекта, както и сведения относно цялостното изпълнение на всички заложени дейности.
Иван Сотиров Кацилов УПРАВИТЕЛ НА “Копривлен – мрамор“ ЕООД

Поздрав към персонала от името на родителите отправи Цветина Георгиева, която пожела да бъдат отговорни, грижовни към децата и да им даряват любов.
Екипирани за спортен празник, малчуганите с нетърпение очакваха да изпробват новата настилка.
Първата среща на новото футболно игрище бе между най-верните последователи на „Локо“ – Мездра и
„Звездичка“.
Детското заведение е първото в Мездра, което провежда занимания по специално изготвена програма
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна от ДФК „Звездичка“ от 2016 г. Треньор на децата е
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално Стоян Стоянов. През 2017 година малчуганите на ДГ
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се „Мир“ спечелиха футболния турнир „Мини шампиноси от “Копривлен – мрамор“ ЕООД и никакви обстоятелства онска лига“ във възрастовата група до 7 години. ДФК
„Звездичка“ провежда тренировки с деца от детски
не може да се приема, че този документ отразява официалното
градини и в начален етап на образование.
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Кметът на Общината изпълни бързо поетото към
жителите на Зверино обещание за изграждане на
нова спортна площадка.
Дворът на местното училище СУ „Св. Климент
Охридски“ е преобразен
чрез полагане на висококачествена тревна настилка.
Площадката е подсигурена
с дренажна система, стабилна ограда, електрическо осветление и трибуна.
Щастливи и доволни бяха
не само хората от инициативния комитет Христо
Христов, Димитър Георгиев, Цветослав Найденов,
Тодор Маринов и Ивайло
Маринов, но и всички обичащи спорта хора от Искърското дефиле.
Пред радостните погледи
на стотици жители и гости
на Зверино кметът преряза лентата и откри новата
придобивка на зверинчани.
„Искам да благодаря на
инициативните младежи,
без които тази площадка
нямаше да съществува в
този си вид. Огромни благодарности и на министъра на образованието, който изслуша моята идея за
нашата обща инициатива

http://mezdra.bg

и намери път за финансирането на това спортно съоръжение. Ще продължим
облагородяването на района, защото той, освен за
игра и за отдих, е и за учение”, заяви инж. Събков.
Председателят на Инициативния комитет Христо Христов благодари на
всички, подкрепили начинанието за спортната площадка.
„Организирахме се, направихме подписка и
резултатите са налице.
Срещнахме отзивчивост в
лицето на кмета на Общината. Искам да пожелая на
всички да бъдем все така
задружни, защото, когато
има идея, когато с общи
усилия се борим за една
цел, тя става реалност“,
добави Христов.
След официалното откриване млади и стари се
включиха в демонстрационни срещи. Първо на
изкуственото игрище сили
премериха малчуганите на
„Скала“ – Зверино и „Скала 2015“ – Оселна. След
тях в битка се включиха
ветераните на двата клуба, които направиха шоу с
много емоции и футболни
страсти.

Призив
Уважаеми съграждани,
За възстановяване бюста на ген. полк. проф. Иван Кинов
на паметника в родното му село Люти брод Община Мездра
надира средства по сметка BG58STSA93000019546195,
BIC: STSABGSF – Банка ДСК – Мездра
Председател на инициативния комитет Василка Стойкова
тел: 0889991697

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

Четвърто писмо
до отеца Паисий
Георги Апостолов
Чуда се, господин Хилендарски. Написал си я историята,
славянобългарската. Добре, ама още ти викат „отец”. Нема
професор, нема доцент, нема главен асистент или некакав
академик там, отец, та отец. Не знам по твое време преди
толкова годин имало ли е академия или некакви там институти, ама сега са университет до университет, академия до
академия. И да ти кажем, бай Паисие, това не мога да го
разбера, ама наред с опростачването, дето викат сега, върви
и опрофесоряването. Абе, гледаш го днеска прост избраник
на народа, нареден, не народен, а нареден представител, депутат демек. Мине се, не мине се и оп професор. А иначе,
да ти кажем , багажът му същия – приказва като нашенец,
върти далаверите пак като нашенец, скубе от европейските
проекти, както е по закон и ред днеска, и се терзае за народо.
Тва, че в университетите прават професори, като компоти в
консервна фабрика, знам. Нали и яз съм с две виши, ама, то
като гледам професорете станая повече от студентите. Абе,
мине некое важно лице покрай университета, само да мине
и оп професор. Мине некоя мутра, пусне пари за покриво,
гушне ги половината ректоро и он – мутричката, оп доцент.
Чуда се, дали и яз да не зема да мина покрай университета. То тека ме и приеа некога. Отидех да питам къде има
тоалетна, нужник един вид, че стоварвахме там дограма, а
они ми викат: дай първо да те запишем студент, после че
ти кажем за кенефо. Та станах вишис, щото иначе щех да
се насерем у коридоро, бай Паисие, от зор станах студент,
право ти кажем.
Па отидех на лекции – един професор, друг професор, имаше и едно моме, засукано такова, на един Ровър се возеше, да му не е студено на кълките. Абе, гледаш го, нищо и
никакво, и оно като назе, а доде ние завършиме, оно стана
асистент...на професоро.
Та да ти кажем, малко ми е чоглаво тека, написал си първата история, насъбрал си де що има от библиотеки и книжнина всекаква, а си си отец. Не знам, ако речем на некой
професор отец, може и да ме съди за обида или да ме земе
за незаконнородено професорче.
Некога един приятел на баща ми от нащо село стана професор, ама беше вече еейй голем човек, то не бея академии,
не бея статии, не бея книги. Па като стана професор, цело
село се гордееше, секаш селото станахме професори, сите,
до един. Сега тека се опрофесорихме, та даже стана некак
обидно да речеш на некой – професоре.
И са питам, абе, тия у Хилендар, като са толкова челе и
писале, се монаси са си останале. Та нема ли кой да са сети
да направи академия. Друго е да речеш Хилендарска академия, а не Хилендарски манастир или некаква там обител.
Друго е да речеш професор Хилендарски, нали, не е като
отец Паисий...
Викам си, онова моме, колежката де, вече и тя е професор,
защо и яз да не станем, ама требе да идем до университето,
они там ме знаат, па се ше я уредим некак си. Ако не, че
станем депутат и они, че си ме направат професор, без я да
сакам.
Ама, това са текива наши си, професорски работи, бай Паисие.
Айде сос здраве, па като се опрофесора яз, може и тебе да
те направим, що не, нали тека, цела история славянобългарска си написал, айде де.
Бай Онзи, доцент, засега.

Прочетено в старите мездренски вестници
„Месец на съветския филм
От 5 октомври до 15 ноември т. г. се провежда в цялата
страна месец на съветския филм.
Съветските
филми
„Броненосецът
Потьомкин“,
„Майка“, „41-ят“ и други получиха широко признание сред всички културни среди в целия свят.
Съветският филм е близък и търсен другар на нашия народ още от мрачните години на фашизма. Много партизани носеха имената на легендарните герои от Великата
октомврийска социалистическа революция. От съветските
филми нашият народ се учеше как трябва да се воюва за
свободата на Родината.
Сега, когато провеждаме месеца на съветския филм, трябва да направим така, че съветските филми да се гледат от
всички трудещи се и учащите се в града.
През месеца ще се прожектират съветските филми „Чисто
небе“,„Балада за войника“, „Шхуната Колумб“...“
П. Нинов, директор на киното, в. „Искърска комуна“,
бр. 19 от 21 октомври 1964 г.

Мисъл на броя

Невежите презират науката, простите и необразовани хора
се възхищават от нея, а мъдреците я използват за своите
цели.
Ф. Бейкън

http://mezdra.bg

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

Цвети и Кристина
- на 6 години.
Краезнание

Топонимия
на с. Долна Kремена
( местностни названия, етимология на имената )

Марияна Йорданова
„Карстовото бърдо Веслец, проточило снага от Врачанския балкан до Кремените, дава начало
на пети езерен извор, на бреговете на чиято малка рекичка под
село Горна Кремена се заселват
жителите на Долна Кремена...
Полските мери на селото като че
ли се мъчат да стъпят едва ли не
на праговете на съседните села
Брусен, Царевец, Кален, Горна
Кремена, Върбешница, Боденец
и гр. Мездра“. („Маринска, В.
История на с. Д. Кремена древна,
Вр., 2002, стр. 3)
Всяко българско населено място
има свое „землище“ - от Бога дадено, с кръв пазено, с пот орано
и сято, с песен жънато, с гордост
дарявано на деца и внуци. Думата „землище“ е еднокоренна и
сродна с думата „земя“ - скъпа за
българина като думата „рожба“.
Всяка педя земя е кръстена с име
премислено и дълго избирано
като на свидна рожба. Синорите
разделят и свързват землищата,
цъфтят по тях теменуги и синчец, селата растат или пустеят,
нивите раждат жито или бурени,
но остават. С поколения помним
имената им, разказваме легенди
за произхода им и насън си представяме границите им. Местностите са част от нас, част от
дома ни, част от родното ни място – като стобора, като цветната
леха, като цъфналото дърво пред
прага. Те са част от наследството
на дедите ни и са ни скъпи като
старите снимки, като чергите в
дървената ракла, като газената
лампа.
Нашето село е богато на орна
земя, на работливи люде, на будни българи, на писани църкви.
Местностните названия будят
любопитството ни със запомнящия се белег, втъкан в значенията им. Но независимо от това
какъв е този водещ белег – дали
е географско понятие, особеност
на релефа, на животинския или
растителен свят, в основата на
преобладаваща част от местностните названия (на 53 от проучени
118) стои името или фамилията
на стопанина на имота. Да се
знае и помни, че е имало такъв
човек или род, плодородна и
орна ли е била земята му, грижовен ли е бил към нея, отплащала
ли му се е с берекет.
Целта на проучването е да се направи семантична класификация
на по-голяма част от местностните названия, като се оформят в
групи в зависимост от етимологията на името.

Археологически разкопки доказват, че околностите на селото
са обитавани от траки през Желязната епоха. Те са оставили
в чертите на селото и неговото
землище грамадни надгробни могили: Че́рньова могила,
Рогопеч́ ка могила, Йόнина могила, Копáна могила, Метиля́ва
могила, Моги́ли, Гро́ба.
В една от тях са намерени бронзови накити от VI в. пр. Хр., а в
друга е открито тракийско погребение и бронзови съдове от
V пр. Хр. В м. Рόбин дол е разкрита римска вила рустика. I
Местностни названия според
природни условия: 1. Местностни названия от лично име
и географско понятие (термин):
Байчи́нов Кáмик – Камениста височина; Горни Погладе́ц
- височина с пасище от думата поглед – поради обгледния
характер на местността; Долни Погладе́ц; Обръ́ши́на – начало на дол с ниви или градини;
Брáнището – наклон с гора;
Подпазáнски чир – височина с
оградени имоти; Оттόките –
място, където се втичат в едно
място Върбешка и Заминешка
бара; Разсáда – пропадлив бряг;
Разсáдов дол; Расόата – раздолие на Бáгюви пади́ни (място,
където се разделят долове);
Рáшовска тръ́ла – рътлина с
пасище; Рогопе́ч – д. припек, присое; Я́ мбол – д. вир; По́пенец – д.
височина, връх; 2. Имена според
релефа и вида на местността:
Бáгюв дол; Бáгюви ливади; Багюви пади́ни; Бе́лчов дол; Влади́сов
дол; Добри́лов дол; Йо́нино
по́лье; Кюкова кори́я – името
на корията идва от „тюк“
водна птица; Пе́нин трап;
Пе́лов трап; Ра́шовски пади́ни;
Ра́шовски ме́ста; Са́новски ливади; Синико́син дол; Сло́га; Турска
ливада; Янова падина; 3. Имена,
възникнали на база качество, характерен белег на местността:
Венеца – извит хребет; Гладно
по́лье – неплодородно; Граде́жа
– поле с ниви, където някога е
имало градеж; Бе́леш – от „вид
бяла трева“; Забръ́ца – местност, намиращо се „зад бърдо“;
Зами́нец – замината, напусната земя; Кола́та – полски път
за волски коли; Ли́сица – лис,
необрасъл с дървета и храсти
връх; Ма́вровица(Ма́вролица)
– от „черен“; Я́ лов дол – безплоден. 4. Местностни имена,
възникнали от селищни имена: Бо́денски връх; Брусне́нско
по́лье; Вeсле́шки път; Кременско
по́лье; 5. Възникнали от прякори:

Печеня́шка воденица; Пръ́цово
лива́гье; Пръ́цово тръ́нье. 6. На
база животински свят: Ме́чи
връх; Я́ зови дупки – страмо́л с
дупки от язовци (стръмен наклон, стръмнина). 7. Растителен свят: Бре́ста; Бре́стовете;
Бреста́ка; Гло́га; Круша́ка; Над
леща́ка; Па́цово тръ́нье; Сладу́ня
– някога там растяло дърво
„сладу́н“ - вид дъб – благун, сладун, греница, стожер. 8. Съставени от заповедни глаголни
форми и съществително нарицателно име: Чуй петел – височина,
откъдето се чуват петлите на
селото. 9. Имена, в основата на
които залягат селищни форми:
Се́лище; Чуфли́ка; Чуфли́шки
връх; Са́новски чифлик. 10. Имена, свързани с водата: Па́цови
локви; Ме́зови бари – от „мезин“
- последен син на многодетни
родители, изтърсак; 11. Имена
на места, свързани с предания
и легенди: Ци́бренски локви; 12.
Имена на извори: Байчи́новец;
Лу́дови бари; Бе́нчовец; Гръ́горец
– от Григорий; Жи́ла - непресъхващ извор; Ко́льово кладенче;
Кю́ково кладенче – извор с дървено гърло; Обръши́ната – извор
под височина; Пе́ово кладенче;
Пи́шурата – извор с дървен
чучур; Пи́шурката – изворче с
чучурки; Ра́кошник – извор сред
скали; Старец; Ца́ров кла́денец
– извор в държавен имот. 13.
Оброци: Калу́герец – стар оброк,
на който в миналото е служел
калугер от близък манастир. II.
Имена на местности, свързани
с човешка дейност: 1. Занаяти:
Драга́новска воденица; Ничовска
воденица; Пашинска́ воденица;
Пе́тринска воденица; Тупа́нска
воденица; Цика́шка воденица:
Щръ́ковска воденица. 2. Земеделие: Па́цова са́дина; Пашинска́
градина. 3. Животновъдство:
Драга́новска кошара; Пашинска́
кошара; Пе́тринска кошара;
Са́новски кошари; Щръ́ковска
кошара: Свина́рника.
III. От излезли от употреба лични имена: Влади́сов
дол; Вагане́шкова воденица;
Байчи́новец. IV. Старинни
местностни имена са: Забръ́ца;
Кори́тище;
Котлари́ца;
Обръши́на; Око́лище – стб.
Кръг; Погладе́ц; Ра́кошник;
Рогопе́ч. (Според Ст.н.с.к.ист.н.
Богдан Николов, Топонимия на
Врачански окръг, с., 1996) V.
„Ма̀врулица“ - името е образувано от арумънска основа.
Проучването е отворено и
подлежи на допълване и обогатяване.
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Исторически дати
16 ноември 1947 г. – С прожекцията на игралния филм
„Клетва“ официално е открито читалищното кино в
Мездра. За пръв оператор е
назначен Никола Андреев
ор Враца, а за билетопродавачка Радка Величкова.
Първият публично обсъден
филм е „Сказание за сибирската земя“. От 1 април 1958
г. киното се отделя от читалището с пръв директор Георги Динков.
20 ноември 1949 г. – Открито е основно училище „Хаджи Димитър“ в с. Елисейна.
Ноември – декември 1984
г. - В градската художествена
галерия гостува изложба на
Владимир Димитров – Майстора. Тя включва 45 творби
от фонда на Кюстендилската
художествена галерия. Сред
творбите са шест автопортрета на автора, три ескиза от
композицията „Целуване на
ръка“ и картината „Молитва
за дъжд“.
21 ноември 1990 г. – Направена е първата копка за
разширението на Районната
болница в Мездра. Обектът
е на обща стойност 3 830 000
лв.
22 ноември 1913 г. – Роден
в с. Руска Бяла популярният
детски писател Асен Босев.
1919 г. – Народното събрание приема Закон за съдене
и наказване виновниците за
Националната катастрофа.
25 ноември 1958 г. – Роденият в с. Руска Бяла дипломат, журналист и писател
Крум Босев (брат на детския
писател Асен Босев) стъпва
на Северния полюс в състава на 10 чуждестранни
журналисти, акредитирани
в Москва. По това време той
е пресаташе в българското
посолство в руската столица
29 ноември 1968 г. – Изпълнителният комитет на
Градския народен съвет решава да бъде създадено промишлено предприятие „Металообработване“ в Мездра
(предшественик на Завода за
телефонни елементи)

В следващите дни
рожденици са:
Христо Найденов, бивш
кмет на с. Горна Бешовица –
на 15 ноември.
Жанета Маринова, старши експерт в Общината – на
15 ноември.
Светлана Мицева, директор „Устройство на територията“ в Общината – на 16
ноември.
Гергана Петрова, общински съветник – на 19 ноември.
Пламен Русев, общественик – на 19 ноември.
Каролина Кьолер, общински съветник – на 19 ноември.
Венелин Кръстев, общински съветник – на 20 ноември.
Павлинка Русева, главен
библиотекар в НЧ „Просвета-1925“ в Мездра – на 21
ноември.
Борис Вутов, бивш кмет на
с. Очин дол – на 26 ноември.
Слави Петрински, общественик – на 26 ноември.
Елена Нанова, директор
на дирекция „Социални и
хуманитарни дейности“ в
Общината – на 27 ноември.
Богомилия Коцева, бивш
кмет на с. Люти дол – на 27
ноември.

http://facebook.com/mezdra

