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Весела Коледа! Честита Нова година!

Редакцията на
в. “Мездра XXI 

век"
пожелава на 

своите читатели
и сътрудници
Весела Коле-

да, богата 2019 
година!

Дирекция „Хуманитар-
ни и социални дейнос-

ти“
на Общината

отправя най-искрени и 
сърдечни

поздрави по случай 
Коледа и Нова година
към учителите, възпи-
тателите, социалните 

работници, културните 
дейци

и всички служители 
и работници в нашата 

Община.
Пожелаваме ви здраве

и професионални 
успехи!

Коледен и новогодишен поздрав
от кмета на Общината инж. Генади Събков

Уважаеми съграждани,
Зад нас остава поредна-

та година. В личен план 
на всеки един се случиха 
много интересни неща. 
Изпитахме различни 
емоции и чувства. По-
растнахме, помъдряхме, 
научихме много житей-
ски уроци. Сбъднахме 
част от мечтите си. Пре-
живяхме обиди и пре-
дателства. Борихме се 
с живота и съдбата кой 
както може и успяхме не 
само да оцелеем, а и да 
преживеем много щаст-
ливи мигове.
Време е да спрем поне 

за малко надпреварата с 
времето и проблемите, 
и да погледнем с добри 
очи на хората и събити-
ята около нас. Да усетим 
обичта и подкрепата на 
близките и приятелите. 
А когато се наложи, да 
търсим и разчитаме на 
помощта на общински-
те структури и заведе-

ния. Защото ние, вашите 
служители от общинска 
администрация и соци-
алните звена, сме гото-
ви да ви подадем ръка 
и да ви съдействаме 
със знанията, опита и 
възможностите, с които 
разполагаме.  Споде-
лените проблеми вина-
ги са по-леки. За нас е 
въпрос на чест, морал 

и професионализъм да 
бъдем заедно в добро и 
в лошо. А сега трябва да 
празнуваме.
Уважаеми съграждани,
Мили деца,
Весели Коледни и Но-

вогодишни празници !
Нека с усмивка, само-

чувствие и настроение 
погледнем на случващо-
то се около нас! 

Нека дарим топлота 
и доброта на близки и 
приятели!
Нека отворим душите и 

сърцата си за коледната 
магия и се потопим във 
вълшебния свят на удо-
волетворение и мечти!
Весела Коледа!
Честита, благодатна и 

по-успешна да е Новата 
2019 година! В Мездра

Грейнаха коледните светлини
Много усмивки и празнично настроение съпътстваха 

тържественото запалване на коледната елха в Мездра. 
Актьорите от Сдружение „Поощряване и подпомага-
не на детски таланти – Вега“, музикална къща „Голд 
Къмпани“ и театър „Многознайко“ успяха да направят 
атмосферата приказна и вълнуваща.
Присъстващите станаха свидетели на превъплъще-

нието на Вълчо, който с вълшебство успя да стане до-
бър. Влязъл по погрешка в чувала на Дядо Коледа, пре-
минал през редица препятствия, накрая той започна да 
забавлява децата до най-очаквания  момент – присти-
гането на добрия старец с подаръците. 
 Кметът на Общината инж. Събков поздрави децата на 

Мездра и каза, че
Дядо Коледа е  дошъл по-рано от обикновеното, за да 

види децата колко знаят, колко могат, колко са послуш-
ни и да си прави сметка с подаръците. 
„Всички вие ще получите подаръци. Знам, че него-

вите джуджета са много работливи и упорити и ще 
направят така, че чувалите на Дядо Коледа да бъдат 
пълни с подаръци“.
След това кметът покани беловласия старец на сцена-

та и заедно с децата отброиха от 10 до 1 – до светва-
нето на елхата. Последвалите фойерверки придадоха 
очакваното магическо настроение, а както е редно при 
магията - всички деца получиха подаръци.

Открита бе

Празничната програма
С музикално-поетична програма и рибен курбан на 6 де-

кември отбелязахме Никулден, с което се сложи начало на 
богатата и разнообразна коледно-новогодишна програма в 
Мездра.
Ученици от ОУ „Христо Ботев“ с ръководител Христинка 

Иванова изпълниха стихотворението Никулден и разказаха 
за трудния урок, който Свети Никола дава на самонадеян-
ия моряк, пресъздавайки песента „Антон гемиджия и Све-
ти Никола“. Женският народен хор към народно читалище 
„Просвета -1925“ изпълни песните „Отишла е Яна“, „Малка 
мома вода носи“ и „Изгреяла ясна звезда“.
В приветствието си кметът на Общината инж. Генади Съб-

ков поздрави всички именници и празнуващи своите про-
фесионални празници и пожела „наслука“ на риболовците.
„Днес поставяме началото на хубавите Коледни и Нового-

дишни празници в нашия град, в нашата Община. Надявам 
се коледното, приказно настроение да завладее всеки един 
от нас“.
Кметът каза още, че Община Мездра е подготвила бога-

та и разнообразна програма за празниците и припомни на 
присъстващите, че „хубавите мигове зависят от самите нас. 
Нека ги направим повече!“.
За гражданите и гостите бе приготвена и рибена курбан-

чорба, която отец Данаил Цинцарски освети и блогослови, 
а служители на администрацията раздадоха на присъства-
щите.
Програмата на културните събития започна на 5 декември 

на АК „Калето“ с Творческа работилница за деца – изработ-
ване на Коледна украса.                           
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Празнувахме

120 години Община
Със стилно и запомня-

що се тържество Община 
Мездра отбеляза своята 
120-годишнина. Домът на 
железничаря се оказа ма-
лък за желаещите да при-
състват на тържествения 
концерт. Тези, които не 
успяха, имаха възможност 
да гледат на живо по ин-
тернет прякото предаване.
Програмата започна с 

15-минутен рекламен 
филм за Общината, след 
което кметът инж. Генади 
Събков направи кратка 
ретроспекция на история-
та на Общината. Той при-
помни първите стъпки на 
новосформираната общи-
на, пътя й през годините, 
усилията, стремежите, по-
стиженията и успехите на 
нейните жители.
„Спрях се по-подробно 

на тези първи години на 
развитие, утвърждаване 
на Мездра като Община, 
защото в онова далечно 
минало всичко се случва 
за първи път, поставяни 
са основите на промиш-
леността и търговията, но 
и на социалния и духовен 
живот на селището и Об-
щината“ – каза  кметът. 
Той акцентира на 1950 

година, когато с решение 
на Министерски съвет се-
лището Мездра е обявено 
за град, на 1976 година, 
в която завършва строи-
телството на сградата на 
общинска администра-
ция, както и на „трудните 
години на несвършващия 
преход“. 
„Много важно е обаче, на-

ред с носталгията по ми-
нали времена и величие, 
ние, настоящите жители 
на Общината да съхраним 
вярата в собствените си 
сили, надеждата за по-до-
бро бъдеще и любовта към 
родния край“ – добави 
кметът.
След него на сцената из-

лязоха бившите кметове 
на Общината: Любен Йо-

тов, Георги Давидков и 
Иван Аспарухов, които по-
лучиха юбилейни плакети. 
Любен Йотов е бил кмет 
в периода 27.02.1966 г. – 
30.05.1976 г. и 15.10.1990 
г. – 20.10.1991г.,  Георги 
Давидков – 8.06.1986 г. 
– 15.10.1990 г., Иван Ас-
парухов – 1.11.1999 г. – 
1.12.2014 г.
В словата си Георги Да-

видков и Иван Аспарухов 
изказаха благодарности 
към служителите на об-
щинската администрация, 
общинските съветни-
ци, кметовете на селата, 
към активните граждани, 
участвали в решаването на 
най-важните проблеми на 
Общината.
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Летопис`2018
* Навръх Йордановден 13 смелчаци се хвърлиха в 

ледените води на Искъра, за да спасяват Божия кръст. 
Най-бърз сред тях се оказа Калин Наумов от Мездра, 
който многократно е участвал в ритуала, но за първи 
път е победител.
* Амбициозен, оптимистичен и реалистичен – така 

обобщи проектобюджета на Общината за 2018 г. кме-
тът инж. Генади Събков. Обсъждането се проведе на 
12 януари и на него присъстваха освен председателят 
на Общинския съвет Яна Нинова, кметове на селата, 
директори на училища, управители на фирми, общин-
ски служители, граждани и представители на медии-
те.
* Престижно отличие получи Общината от Минис-

терството на туризма по проект „Отлични европейски 
дестинации“ (ЕДЕН). Церемонията по връчването на 
наградите се състоя на 15 януари в Гранд хотел „Со-
фия“. Отличието бе получено лично от кмета инж. 
Генади Събков.
* на 18 януари в библиотеката на НЧ „Просве-

та-1925“ – Мездра се състоя творческа вечер, посве-
тена на 140-годишнината от рождението на поета П. 
К. Яворов.
* За втора поредна година любителите на планинско-

то бягане имаха възможност да се включат в състеза-
нието „Kreta-run”. То стартира на 21 януари от пло-
щада на с. Крета.
* С една година бе удължен срокът на представяне 

на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален 
асистент“ и „Домашен помощник“ на територията 
на Общината. За целта на 22 януари кметът подписа 
допълнително споразумение с Агенцията за социално 
подпомагане.
* По случай Деня на родилната помощ (Бабинден) 

кметът на Общината посети мездренската болница и 
поднесе подаръци на майките на първите бебета, ро-
дени в началото на годината. Щастливите майки по-
лучиха и по една червена роза.
* Безплатни детски ясли, подобряване на условията 

и предоставяне услуги в администрацията, учебните 
и социалните заведения, инвестиране в инфраструк-
турата на града и всяко от прилежащите 27 села. Това 
е заложено в „Бюджет`2018 г.“ на Общината, който 
бе одобрен на заседанието на Общинския съвет на 29 
януари.
* В началото на годината започна изпълнението на 

програмата „Обучения и заетост на младите хора“. Тя 
продължи 6 месеца и в нея бяха включени 36 безра-
ботни младежи и девойки до 26-годишна възраст.
* В периода 24-30 януари бе извършена атестация на 

читалищата в Общината. На база на проявената ак-
тивност и постигнатите резултати през 2017 г. всяко 
културно средище получи различно финансиране за 
2018 г.
* Спортист №4 на Общината и шампион в дисципли-

ната 800 м гладко бягане в зала Дева-Мария Драгиева 
зае трето място и спечели бронзов медал на Нацио-
налния шампионат за юноши и девойки под 20 г., кой-
то се проведе на 27 и 28 януари в зала „Асикс Арена“ 
– София.
* На 3 и 4 февруари в София се проведе Национал-

ният шампионат за мъже и жени по лека атлетика на 
закрито. На него 3 златни, един сребърен и един брон-
зов медал завоюваха нашите топ състезатели Митко 
Ценов, Йоло Николов и Иво Балабанов от СК „Атлет“.
* Брусен и Царевец бяха първите села, в които кме-

тът инж. Генади Събков представи пълен отчет за 
дейността на екипа си за 2017 г. Жителите на двете 
села бяха категорични, че за първи път им се пред-
ставя толкова детайлизиран разчет на работата на Об-
щината.
* Ритуално зарязване на лозов масив в местността 

„Селището“ край с. Лик бе извършено на 14 февруари 
– Трифон Зарезан – един от най-обичаните и почи-
тани български празници. За доброто настроение се 
погрижи местната фолклорна група „Зора“.
* По случай 145 години от гибелта на Апостола Ва-

сил Левски на 19 февруари стотици жители на града 
и селата почетоха паметта му. Пред паметника му в 
центъра на Мездра бяха положени венци на призна-
телност.
* За 14-та поредна година пчеларско дружество 

„Нектар“ в Мездра отбеляза празника на пчеларите 
с изложение-базар на пчелни продукти. Включиха се 
шест членове на дружеството.
* На 22 февруари председателят на Националното 

сдружение на сираците в България (НССБ) Слави 
Михайлов връчи отличията на организации, фирми и 
общественици, които през 2017 г. са подкрепили со-
циални инициативи в полза на деца, лишени от роди-
телски грижи. Кметът на нашата Община бе удостоен 
с почетен приз „Добродетел 2017“.

Ефективност

Още два обновени блока
Кметът на Общината 

инж. Генади Събков тър-
жествено откри на 27 но-
ември обновените по На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 
сгради блокове „Леденик 
4“ и блок 6.
В поздравлението си към 

живущите в тях инж. Съб-
ков пожела да обгрижват 
новата си придобивка и да 
се радват на подранилите 
коледни подаръци от Об-
щината.
„Поздравления за упори-

тостта, за това, че устоя-
хте на емоцийте покрай 
санирането на жилищата 
ви. Въпреки че започнах-
ме реновирането в тежък 
период, факт е, че те вече 
са завършени. Цялата до-
кументация е оформена в 
съответствие с норматив-
ните документи и искам 
да благодаря на колегите 
от Общинска администра-
ция, че успяха да се спра-
вят с всички изисквания 
на управляващия орган на 
Националната програма.“
Програмата по открива-

нето започна с музикал-
но-танцови изпълнения на 
децата към Център за под-
крепа за личностно разви-
тие, а протойерей Данаил 
Цинцарски отслужи во-
досвет и пожела на полз-
вателите Господ и Богоро-
дица да бдят над тях и над 
новите им придобивки.
Кметът подари на хората 

икони, които да ги закри-
лят.
Към този момент над 30 

сгради се санират по Про-
грама „Региони в растеж“ 
на територията на Мездра.

Бизнес и училища

Обсъдиха държавния 
план-прием`2019-2020
Необходимостта на бизнеса от определени специалисти бе те-

мата на среща, организирана от Областния управител на област 
Враца г-жа Малина Николова, началника на Регионалното уп-
равление на образованието г-жа Галина Евденова и кметовете 
на общините Мездра и Роман инж. Генади Събков и Валери 
Ролански, която се проведе в сградата на общинска админи-
страция – Мездра.
Срещата бе открита от областния управител, която подчерта, 

че кметовете на общини, директори на училища и бизнеса, са 
водещи страни в бъдещия план-прием и е крайно време да се 
предлага образование, свързано с адекватните нужди на бизне-
са, така, че накрая завършилите средно образование ученици 
да остават в нашата област.
Две основни насоки на държавния план-прием за учебната 

2019-2020 г. бяха представени от г-жа Галина Евденова – уве-
личаване броя на паралелките за професионално образование 
и прием по профили и професии с насока технически и ИТ 
професии. От срещата се очакваше да бъдат дадени заявки от 
бизнеса за балансиране на план-приема и по-дългосрочно пла-
ниране на професионалното образование.
За Община Мездра РУО предвижда паралелките да бъдат 6, за 

община Роман – 1. През 2019 година 143-ма ученици от Мездра 
и 45-ма от Роман ще завършат основно образование. А статис-
тиката от 2017/2018 учебна година показва, че една малка част 
от завършилите професионални гимназии започват работа по 
специалността си. Това налага задълбочен анализ, работа с 
бизнеса и промяна на национални и регионалните политики в 
образованието.
Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков благодари на 

областната управа и РУО, които винаги са подкрепяли обра-
зователната политика на Общината, включително и нововъве-
дената дуална форма на обучение. „Бих искал тази гъвкавост 
да продължава“, поясни инж. Събков. Той очерта шест важни 
компонента, необходими нещата в образованието да се случват, 
които да работят в синхрон за предлагането на перспективно 
обучение и задържане на младите хора в региона. Това са дър-
жавата, РУО, общината, училищата, родителите и учениците.
Кметът на Роман изрази надежда, че срещата ще бъде ползот-

ворна за всички и се надява да има развитие.
От страна на бизнеса имаше недоволни, предимно от липсата 

на квалифицирани кадри, поради което областният управител 
насрочи допълнителна среща за доуточняване на броя кадри и 
професии, които да имат устойчивост в следващите пет години.
Човешкият ресурс е голям проблем не само в общините Ме-

здра и Роман, но и в държавата, и Европа, около това се обеди-
ниха всички присъстващи.

Юбилей

Грижовна 
стряха

* 50–години отпразнува на 30 
ноември детска градина „Роза“ в 
Мездра. 
„Като наследник на първото детско 

заведение в града ни, детска градина 
„Роза” е пазител на традиции и цен-
ности, но и последовател на новости-
те и предизвикателствата в образова-
нието на най-малките. 50 години са 
достатъчно време да се изгради една 
институция с авторитет и осъзнати 
ценности, станала втори дом за почти 
1500 деца, станала второ семейство 
за почти 100 човека персонал“, каза 
в словото си директорът Габриела 
Стойчева.  
С думи на благодарност за полага-

ните грижи и внимание към децата, 
кметът инж. Генади Събков подари 
букет свежи цветя и връчи поздрави-
телен адрес на директора.
„Предполагам, че никой от присъст-

ващите в тази зала не се замисля кол-
ко ви е трудно. Колко обич и енергия 
се изисква да обърнете внимание на 
всяко едно дете, да го дарите с любов. 
Поклон и благодарност за усилията, 
които полагате за нашите деца и вну-
ци“, каза в приветствието си кметът.
Петима директори са ръководили 

детското заведение през тези годи-
ни: Лиляна Илиева – 10г., Маргарита 
Василева – 13г., Росица Иванова – 2г, 
Румяна Илиева – 1 г., Стоянчо Хри-
стов – 14г. и Габриела Стойчева – 10 г.
За доброто настроение на присъст-

ващите се погрижи Детско цирково 
шоу „Артанес” от София. Специална 
торта бе „гвоздеят“ на програмата, а 
малчуганите изиграха народен танц 
около нея, след което духнаха 50-те 
свещи.
Днес в ДГ „Роза” се отглеждат и въз-

питават 88 деца, разпределени в чети-
ри възрастови групи, с един филиал в 
с. Моравица.

Деца рисуваха
Живописни картини 

на Калето
„Зима в Калето“ бе мотото на 

инициатива, в която децата от 
ДГ „Слънчице“ на 29 ноември 
създаваха приказни зимни кар-
тини. Домакин на събитието 
бе АК „Калето“, а съорганиза-
тор – АРТ Центърът към него. 
Целта бе малките художници 
да почувстват седемдесетве-
ковната история на комплекса 
и да я пресъздадат в живопис-
ни картини. 
„Тази история, която природа-

та и ние сме съхранили, тряб-
ва да им създава чувство, а те 
да я съхраняват за бъдещето. 
Очаквам коледната атмосфе-
ра в комплекса да допринесе 
децата да нарисуват едни пре-
красни картини, които после 
да покажем на всички. Те са 
нашите бъдещи художници”, 
каза ръководителят на АК „Ка-
лето“ Ирина Цекова.
Уредникът на центъра Снежа-

на Петрова посрещна малчуга-
ните и им връчи по една колед-
на шапка, пастели и блокче за 
рисуване.
От АК „Калето“ обещаха ре-

дица инициативи в навечерие-
то на коледно-новогодишните 
празници, с които малки и го-
леми да се забавляват.
„Зима в Калето“ продължи и 

на 3 декември.
В инициативата се включиха 

възпитаници от VIII до XI клас 
на ПГ „Алеко Константинов“, 
съпровождани от Силвия Не-
цова – учителка по английски 
език. В продължение на някол-
ко часа учениците изработваха 
различни видове коледна ук-
раса, използвайки естествени 
материали, цветна хартия и 
картон.
По темата последваха прояви 

на ученици от местните учили-
ща на 5 и 12 декември.

Партньорство

Гости от четири 
държави

Партньорите по проект „За-
едно всички срещу тормоза“ 
на СУ „Иван Вазов“ – Ме-
здра, на 3 декември гостуваха 
на общинска администрация. 
Целта на посещението беше 
да представят проекта на 
местните власти, след което 
да обменят опит за превенция 
срещу насилието.
Деца и учители бяха по-

срещнати от зам.-кмета Сашо 
Илиев с пожелания за прият-
ни спомени от това партньор-
ството.
„Благодарение на тези про-

екти всички вие създавате 
нови и трайни приятелства. 
Надявам се и вярвам, че в 
този проект няма да сте само 
партньори, а ще останете и 
добри приятели. Знайте, че 
доброто ще пребъде“, каза 
пред гостите зам.-кметът.
Проектът „Ве Buddy, not 

Bully!“ по програма „Ера-
зъм +”, който е с продължи-
телност 2 години, е насочен 
към намаляване на тормоза в 
училище и в семействата пре-
димно на деца в риск и ин-
тегрирането им чрез участие 
в спортни клубове и клубове 
по изкуствата.
Партньори са България, Ру-

мъния, Литва и Турция.
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Летопис`2018
* Общинският съвет прие представения от кмета 

на Общината Отчет за изпълнение на Програмата 
за управление за мандат 2015-2019 г. – в частта за 
2017 г. Това стана на редовното заседание на мест-
ния парламент в края на февруари.
* На 3 март празнувахме 140 години от Освобожде-

нието на България от турско робство. В тържестве-
ното си слово кметът инж. Генади Събков подчерта 
неоценимата роля на Русия, за да я има държавата 
ни на европейската карта.
* Трудотерапевтична работилница „Северозапад“ 

започна подготовка на шест младежи с интелектуал-
ни затруднения в Мездра. Разкриването на тази ра-
ботилница стана възможно благодарение на доброто 
взаимодействие между фондация „Проект Северо-
запад“ и нашата Община.
* Отборът на СУ „Иван Вазов“ с преподаватели 

Диана Иванова и Христо Иванов излезе комплексен 
победител в Зимния спортен празник, който Общи-
ната организира за 2-ра поредна година.
* През март кметът инж. Генади Събков откри са-

нираната сграда на РПУ. По този повод отец Георги 
Няголов отслужи тържествен водосвет за здраве и 
професионални успехи на работещите в Районното 
управление.
* От 1 до 5 март в град Търгумуреш в Румъния 

се проведе Международен фолклорен фестивал на 
Унгарската народна песен, музика и танци. Възпи-
таниците на Йоанна и Мирослав Аспарухови бяха 
единствените чуждестранни изпълнители и завла-
дяха сърцата на журито и публиката с талантливите 
си изпълнения. Те бяха удостоени със специална на-
града и диплома.
* Даровитите младежи от сдружение „Ново поко-

ление на талантите“ заеха призови места на 4-ото 
издание на Националния конкурс за млади изпълни-
тели на популярна песен „Песенна палитра Карлово 
2018“. Надпреварата се проведе на 3 и 4 март с над 
350 участници. Натали Цолова грабна наградата за 
най-добре изпята песен на родолюбива тематика.
* По случай 8 март – Международния ден на же-

ната, на официална церемония бяха наградени при-
зьорките в 15-та традиционната изложба-конкурс 
„Жените в изкуството“ и рецитала-конкурс „Жена-
та – майка и любима“. Двата конкурса се организи-
рат от Общината и ОбС на БСП. Сред официалните 
гости беше депутатът от „БСП за България“ Валери 
Жаблянов.
* Два важни за Общината проекта бяха одобрени 

от Комитета за наблюдение на Програмата „interreg 
V-A” Румъния-България. Решението бе взето на де-
сетото заседание на членовете на Комитета, което се 
проведе на 22 март във Велико Търново. Проектите 
са свързани с укрепване на свлачището в с. Игна-
тица и провеждането на средновековни фестивали 
на АК „Калето“ и община Добрословени, Румъния.
* Министърът на вътрешните работи Валентин Ра-

дев, директорът на главна дирекция „Пожарна без-
опасност и защита на населението“ главен комисар 
Николай Николов и кметът на Общината инж. Гена-
ди Събков в началото на април прерязаха лентата на 
обновената сграда на пожарната служба в Мездра.
* В началото на април в общинския център започ-

на да функционира още една безплатна услуга към 
Общинския център за социални услуги и дейности 
– това е безплатен превоз на възрастни и немощни 
хора от селата до Мездра и обратно за администра-
тивни услуги, лечение, закупуване на лекарства и 
др.
* Десетки родители и ученици от Мездра и района 

бяха запознати с Държавния план-прием за учебната 
2018/19 година и с възможностите, които учебните 
заведения в Общината предлагат за професионално 
образование. Това стана на 22 март на родителска 
среща, организирана от общинска администрация с 
подкрепата РУО – Враца и областната администра-
ция.
* На 29 март стана известно, че Общината ще кан-

дидатства с проектно предложение за насърчаване 
на устойчиви, дългосрочни и съвместни младежки 
инициативи по програмата „Interreg-ИПП“ за тран-
сгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-
2020 г. Предложението беше одобрено на заседание 
на Общинския съвет.
* Множество великденски украшения, картички 

и сувенири предложиха потребители на Комплекс 
социални услуги за деца и лица с увреждания. По 
случай Великден пред сградата на Общината беше 
организиран благотворителен базар.
* На 11 април на специална пресконференция кме-

тът инж. Генади Събков представи новия зам.-кмет 
на Община Мездра г-н Сашо Илиев. Той е роден 
през 1963 г. и е завършил СА „Д. Ценов“ – Свищов.

Ръководството на ОП „Чистота“
най-искрено честити настъпващата 2019 година
на своя трудов колектив и на гражданите от Ме-

здра и Общината.
Да е мирна и благодатна!

Весели Коледни празници!

Годината през  фотообектива

Известният квартет „Славей“, прославил богатството 
на българския фолклор по цял свят, весели жителите 
на нашия град при посрещането на новата 2018 г. на 
пл. „България“.

Честваха

Трети рожден ден
Български младежки чер-

вен кръст – Мездра на 30 
ноември навърши 3 годи-
ни. Децата от ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ и ОУ 
„Христо Ботев“ бяха поз-
дравени от директора на 
Областния съвет на БЧК 
Гергана Михалчева, която 
им подари голяма торта. 
Г-жа Михалчева изказа 
благодарност на мездрен-
ските клубове за доброто 
организиране и провеж-
дане на червенокръстки 
акции.
Ръководителят на БМЧК-

Мездра Христина Иванова 
получи и плакет по повод 
140-годишнината на БЧК, 
която се чества тази годи-
на. Такива плакети БЧК 
подарява на доброволци 
от цялата страна, които 
полагат труд за различни 
благородни и хуманитар-
ни каузи.
Домакин на събитието 

бе Общинският център за 
социални услуги и дей-
ности с директор Наталия 
Христова, който подпома-
га всички инициативи на 
БМЧК.

Съпричастност

Международен ден на 
хората с увреждания
Общинската организация 

на хората с увреждания от-
беляза своя празник. Меж-
дународният ден е обявен 
от Генералната асамблея 
на ООН през 1992 г. да се 
празнува на 3 декември.
Посланията на този ден 

са различни, защото и по-
литиките по отношение на 
хората с увреждания имат 
много лица.
„За съжаление нашето 

общество е далеч незряло 
– каза в словото си пред-
седателят на Общинската 
организация на Съюза на 
инвалидите в Мездра Ка-
мелия Петкова, защото 
всекидневно сме свиде-
тели на дискриминиращи 
фактори. Тази година ста-
нахме свидетели на редица 
протести на лица с увреж-
дания, на един от които и 
ние взехме участие“.
Въпреки тежкото състоя-

ние, в което се намират 
множество наши съграж-
дани с увреждания, те съ-
умяха да отпуснат сърцата 

си за един весел празник. 
Това пролича и в призива 
на г-жа Петкова: „Днеш-
ният ден е отреден само 
за нас, различните, хората 
със специфични потребно-
сти. Нека направим така, 
че той да остане задълго 
в сърцата ни. Нека се по-
веселим, да вдигнем на-
здравици напук на всичко 
случващо се около нас, да 
загърбим злободневните 
грижи и да отпуснем ду-
шите и сърцата си“.
Кметът на Общината инж. 

Генади Събков поздрави 
празнуващите, като им по-
жела да бъдат непримири-
ми в търсенето на по-до-
бър живот и да отстояват 
правата си.
Държавите, които члену-

ват в ООН и международ-
ните организации, са при-
зовани да честват Деня на 
хората с увреждания и да 
провеждат постоянни ме-
роприятия за интегриране-
то им в обществото.

Нов шанс
Нови работни места 

предлага Проект „Обу-
чение и заетост на мла-
дите хора с увреждания 
до 29-годишна възраст“ 
към Компонент II „Обу-
чения и заетост за мла-
дите хора“ на трима 
души от града. Целта 
е интегриране на не-
активни и безработни 
младежи с трайни ув-
реждания на възраст 
до 29 г., регистрирани 
в дирекция „Бюро по 
труда“.
Наетите лица получа-

ват шанса да постъпят 
на своето първо работ-
но място в реалния биз-
нес или институциите 
на местното самоупра-
вление чрез обучения, 
съобразени с индивиду-

алните нужди на работ-
ното място, субсидия 
за заетост и еднократен 
стимул за осигурена 
устойчива заетост.
На 26 ноември т. г. Ася 

Илиева, потребител на 
Защитено жилище-2, е 
назначена в Община-
та на длъжността общ 
работник. А от 3 де-
кември т. г. още двама 
души са назначени на 
трудов договор в СТ 
„Слънчев рай“ ЕООД – 
Мездра. Това са Анели 
Димов и Виляна Ива-
нова, които ще рабо-
тят като общ работник 
и помощник в кухня. 
Наетите лица са със 
сключени договори за 
24 месеца към Общи-
ната.

Очакван филм

Отново ли ще 
сме губещи?
Кирил Радовенски
Предпремиерна прожек-

ция на документалния филм 
„Сага за попилените въз-
можности“ се състоя на 26 
ноември в голямата засе-
дателна зала на Общината. 
Това стана благодарение на 
факта, че операторът на фил-
ма Пламен Герасимов е ро-
ден и отрасъл в нашия град 
и беше решил, че първо тук 
е най-уместно да представи 
филма, като премиерата се 
състоя на следващия ден в 
Централния дом на армията 
в столицата.
Сценарист на филма е из-

вестният български учен 
проф. Иван Илчев, режисьор 
Ралица Димитрова, а копро-
дуценти са Националният 
военно-исторически музей, 
Държавна агенция „Архи-
ви“ и ПИК „Аудио“. Филмо-
вото произведение, в което 
участват актьорите Вален-
тин Ганев и Мак Маринов, е 
реализиран с подкрепата на 
Националния филмов цен-
тър.
По особено оригинален на-

чин и с прийомите на ретрос-
пекцията филмът, създаден 
по повод 99 години от под-
писването на унизителния 
Ньойски договор, ни поднася 
един нов прочит на истори-
ческите събития преди и по 
време на Първата световна 

война, като създателите не-
прекъснато правят препрат-
ки към Втората световна 
война и събитията, довели 
до жестоката съдба на Бълга-
рия и българския народ. Ма-
кар и в недотам ясен план и 
с известно премълчаване на 
някои очевидни истини, се 
представят причините стра-
ната ни да е винаги откъм 
губещата страна.
Например, едноличните 

и пагубни решения на цар 
Фердинанд за Междусъю-
зническата и Първата све-
товна война, довели до две 
национални катастрофи. 
Това от една страна. От дру-
га – премълчана е решаваща-
та роля на Съветския съюз 
на Парижката мирна конфе-
ренция през 1947 г. да не се 
откъсват нови части от стра-
ната ни, за каквото са насто-
явали Гърция и Югославия.
Има, разбира се, още над 

какво да се замисли зрите-
лят – нима днешна България 
е в по-различно положение 
отпреди? Поне в мен остана 
открит парливият въпрос: 
Отново ли ще се окажем 
излъгани от външнополи-
тическите действия на уп-
равляващите. Филмът зву-
чи като едно предаварийно 
предупреждение. Дори само 
за това да е, си заслужава да 
стигне до повече хора.

Фотоизложба

„Миналото и настоящето
 на Мездра“

С откриването на изложбата 
„Миналото и настоящето на 
Мездра” на 11 декември, Об-
щината постави начало на ре-
дица инициативи по повод 120- 
годишнината от обявяването на 
Мездра за Община. 
На 11 декември 1898 г. в „Дър-

жавен вестник“,  брой 270, е 
публикуван УКАЗ  № 264 на 
княз Фердинанд І, в който е по-
становен и утвърден списък  на 
селата, които образуват самос-
тоятелни общини. Сред тях е и  
новообразуваната Мездренска 
Община. 
Фотоизложбата бе открита в 

голямата заседателна зала на 
общинската сграда и съдържа 
общо 26 броя остъклени и рам-
кирани репродукции.
Те са запечатали пейзажи, кои-

то ни показват от какво малко 
селище е започнало развитието 
си Мездра Втората част на из-
ложбата е от началото на ХХІ 
век и последните години. 

„За мен е чест и удоволствие  
да бъда кмет на Общината и 
заедно с вас да градим бъдеще-
то на този красив край – каза в 
словото си кметът инж. Генади 
Събков – Поглеждайки назад 
във времето, когато хората са 
живели в несгоди и лишения, 
най-силно впечатление ми 
прави, че виждам  усмивките 
им, виждам щастливи лица. 
Смятам, че това, което трябва 
да вземем от нашите предци, 
е оптимизмът, желанието да се 
развиваме.
Tрябва да полагаме максимал-

ни усилия да бъдем доволни и 
щастливи в нашия роден край. 
Дано успеем в тази мисия! 
Това зависи от нашата амбиция 
и воля, за да ни има и след нас!“
Финалът на събитието бе во-

кална група „Искрица“, с ху-
дожествен ръководител Милчо 
Романски, която изпълни пес-
ни, посветени на Мездра.
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* По повод 125-годишнината от рождението на го-
лемия пълководец на Българската народна армия, 
ген. полк. Иван Кинов на 12 май в родното му село 
Люти брод се състоя тържествен митинг-поклоне-
ние.
* На 13 май на ТК „Дядо Йоцо гледа“ край с. Очин 

дол се проведе XII-то издание на традиционния На-
ционален фолклорен фестивал „Де е българското“. 
Участваха над 50 читалищни колективи с над 600 из-
пълнители. Народната певица Йорданка Варджийска 
зарадва участници и гости с изпълнение на любими 
песни.
* На 19 май в АК „Калето“ беше стартът на IV-ото 

издание на Фестивала на средновековните традиции, 
бит и култура. По време на тази друдневна проява 
посетителите на комплекса имаха възможността да 
се потопят в истинската атмосфера на нашите пред-
ци.
* На 19 май в гр. Вършец се проведе зоналният етап 

от Петия национален конкурс за руска поезия, песен 
и танц „Пусть всегда будеть солнце“. От 16те първи 
места представителите на Врачанска област спече-
лиха 10, от които 6 възпитаниците на Мездра.
* Празниците на Културата продължиха с честване 

Деня на Мездра, патронния празник на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методии“ и редица други изяви.
* На 23 май бе закрит футболният турнир на малки 

вратички за фирмени, квартални и селски отбори, а 
на 24 май тържествено чествахме Деня на българска-
та просвета и култура и на славянската писменост.
* От 24 до 29 май се проведоха традиционните праз-

ници на Искърското дефиле, в които освен нашата 
Община участват общините Своге и Район „Нови 
Искър“ – София. Домакини тази година бяха жите-
лите на Своге.
* Два представителни отбора от Общината спечели-

ха първи места на Републиканското първенство по 
масов спорт „Гимнастиада – зона Север“. Състеза-
нието се проведе на 27 май в гр. Русе.
* Пенсионерите от с. Игнатица празнуваха 15 годи-

ни от създаването на своя клуб „Здравец“, а в с. Ца-
ревец бе отбелязана 90-годишнината от създаването 
на народното читалище.
* Отборът на юношите старша възраст на ХК „Локо-

мотив“ завоюваха сребърните медали на държавното 
първенством M16, което се проведе в периода 24-27 
май в гр. Горна Оряховица.
* На 31 май на заседание на ОбС бе приет годиш-

ният доклад на кмета инж. Генади Събков за изпъл-
нението на Общинския план за развитие на Община 
Мездра (2019/2020 г.)
* Стотици поклонници се изкачиха на 3 юни до 

местността „Рашов дол“ над с. Люти брод, за да по-
четат паметта на загиналите в последната битка Бо-
теви четници.
* С митинг-заря край паметния знак на 3 юни бе по-

четена паметта на Ботевите четници и в с. Зверино. 
Хората имаха въможността да видят възстановка на 
преминаването на четниците през р. Искър.
* Същия ден по време на Ботевите празници в с. 

Зверино за втори път се проведе и Националният 
фолклорен фестивал „Змей Горянин“.
* На празника на с. Моравица – 9 юни, с мемори-

ален футболен турнир за ветерани „Ангел Радков 
– Чико“ официално бе открита обновената спортна 
площадка в селото.
* През юни продължиха безплатните медицински 

прегледи за възрастни хора по селата в нашата Об-
щина. Прегледите са финансирани от фонд „Нашите 
родители“ на фондация „Проект Северозапад“, като 
средствата се набират изцяло от дарители.
* На 26 юни тържествено бе открит обновеният 

блок „Леденик-1“. Жилищната сграда е санирана по 
Националната програма за енергийната ефективност 
на многофамилни жилищни сгради.
* С песни, танци и приятни спомени обитателите 

честваха деветия рожден ден на Дома за стари хора. 
За доброто настроение се погрижи вокална група 
„Детски свят“ с вокален ръководител Анета Петкова 
и мажоретен състав с ръководител Христинка Стоя-
нова.
* Градската художествена галерия за 2-ри път орга-

низира художествен пленер в с. Типченица. Той пре-
мина под надслова „Юбилейно за Николай Кучков“. 
Първото издание на пленера бе през 2016 г. в памет 
на художника Павлин Коцев.
* Информационна среща по проект „BG-RO E-

GoverNet” - създаване на информационна мрежа за 
улесняване на сътрудничеството между публичните 
власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансгранич-
ния регион България-Румъния“ се проведе в Мездра. 
Водещ партньор по проекта е Бизнес център за под-
помагане на малки и средни предприятия – Русе.

Летопис`2018
Учителският ко-

лектив
и лично директо-

рът Иван Иванчев
на ОУ „Христо 

Ботев“
Честитят празници-

те на своите
ученици и техните 

родители
с пожелание успе-

хите
да бъдат винаги с 

тях!
Желаем ви здраве и 

благодат!
Весело Рождество!

Честита да бъде Но-
вата 2019 година!

Областен съвет – 
Враца и

Общински съвет – 
Мездра

на Национално 
сдружение „Русофи-

ли“
пожелават на всички 
православни бълга-

ри и
българки крепко 
здраве, добрини, 

вяра,
надежда и много 

любов!
Вярваме, че нашата 
признателност към 

Велика Русия
ще гори вечно в 

сърцата ни!
Честито Рождество 

Христово!
Весела Нова година!

На 22 септем-
ври в Мездра 
бе честван и 
Денят на Не-
зависимост-
та на Бълга-
рия.

На 3 май бяха 
тържествено 
открити 45-
те традицион-
ни празници 
на културата 
„Мездра май 
2018“.

С шествие на въз-
питаниците на 
детските градини 
и училищата в Ме-
здра започна праз-
никът по случай 
Деня на българска-
та просвета и кул-
тура и на славян-
ската писменост 
– 24 май.

С песни, ус-
мивки и спо-
мени преми-
на Деветият 
рожден ден на 
Дома за стари 
хора в Мездра.

Хиляди вярва-
щи от Мездра и 
страната дой-
доха на 15 ав-
густ в Черепиш-
кия манастир, 
за да почетат 
храмовия праз-
ник на светата 
обител.

С вълнуващо 
тържество на 
6 сеьптември 
чествахме 133 
години от Съ-
единението.

По случай 120 го-
дини БДЖ голяма 
група мездренски 
ученици имаха 
възможността да 
се возят с атрак-
ционния „царски“ 
влак, теглен от 
парен локомотив.

Как се именува 
Дядо Коледа?
В различните страни 

по света Дядо Коледа 
има различни имена, 
Но навсякъде най-чес-
то носи червени дрехи 
и дълга бяла брада.
* В Америка Санта 

Клаус е толкова дебел, 
че го тегли шейна с 8 
елена. Идва от Север-
ния полюс и дава по-
даръци на всеки, който 
пее коледна песен.
* Френският Пер Ноел 

не се показва, докато 
не свърши празнична-
та литургия. Влиза в 
стаята, когато на тра-
пезата е сложен слад-
киш – шоколадово 
руло.
* Германският Сент 

Николаус пристига чак 
на 6 януари. На добри-
те деца носи подаръци, 
а на лошите – порция 
бой!
* Италианците хвър-

лят сол и овес за мага-
рето, което е носело на 
гърба си Божия син. В 
камината пускат бон-
бони за малкия Исус, в 
очакване, че той ще ги 
дари с подаръци.

Годината през  фотообектива
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* На 11 април 70 човека с увреждания от Мездра и 
Общината участваха в националния протест на хората 
с увреждания от цялата страна, който се проведе пред 
сградата на Министерския съвет в столицата. Поводът 
за протеста бе новата наредба за медицинска експерти-
за, която реално може да остави половината лица без 
инвалидни пенсии.
* В началото на април на брифинг кметът инж. Генади 

Събков защити 31 служители от своя екип, обвинени, 
че работят в общинска администрация благодарение 
на партийни връзки и персонални протекции. Той бе 
категоричен, че по време на конкурсните процедури и 
интервютата за заемане на длъжност в администраци-
ята, на никой от служителите не са задавани въпроси 
за партийна принадлежност и лични познанства.
* В навечерието на Възкресение Христово, Врачан-

ският митрополит Григорий и кметът на Общината 
инж. Генади Събков боядисваха яйца заедно с младе-
жи с интелектуални затруднения от Защитени жилища 
1 и 2 и Преходното жилище към Комплекса за социал-
ни услуги. Яйцата бяха раздадени на обитателите на 
Дома за стари хора.
* На 12 април за втора поредна година пролетният 

спортен празник на Общината събра над 160 участни-
ци от градските основни училища, както и повече от 
100 гости. Празникът, с наименование „Пролетта е 
вече тук“, се проведе на стадион „Локомотив“.
* По повод най-светлия християнски празник – Ве-

ликден кметът инж. Генади Събков и секретарят на 
Общината Севдалина Джамбазка раздадоха множе-
ство подаръци на потребителите на Комплекс социал-
ни услуги за деца и лица с увреждания и семейства в 
неравностойно положение.
* По случай Деня на здравния работник в мездренска-

та Поликлиника беше подредена изложба от картини, 
дърворезби и филателия. Участваха Евгени Кучков, 
инж. Стефчо Симеонов, д-р Баев, д-р Анков и Кото 
Умарски.
* Началникът на РУ на образованието – Враца, Га-

лина Евденова със специална Заповед обяви конкурс 
за заемане длъжността „Директор“ на три училища в 
Общината. Това са ПГ „Алеко Константинов“, ПГ по 
МСС в Мездра и СУ „Св. Климент Охридски“ в Зве-
рино.
* На 27-то отчетно изборно общо събрание на На-

ционалната асоциация на секретарите на общини в 
Р. България, което се проведе на 19 април в Пловдив, 
секретарят на Община Мездра г-жа Севдалина Джам-
базка беше избрана за член на Управителния съвет на 
Асоциацията.
* На 23 април се състоя среща за разясняване и фина-

лизиране на детайлите по партньорско споразумение 
между общините Мездра и Враца за „Изграждане на 
инсталация за компостиране на разделно събрани зе-
лени отпадъци – регион Враца“.
* През април бяха отворени офертите за зимно сне-

гопочистване на територията на града и Общината. 
Четири са фирмите, коио пожелаха да се заемат с тази 
дейност. Открита бе процедура за възлагане на об-
ществена поръчка за избор на изпълнител на зимното 
снегопочистване и поддържане на общинската пътна 
инфраструктура за периода 2018/2020 г.
* Престижни отличия от Международния детски фес-

тивал „Млади таланти“ получи Центърът за подкрепа 
и личностно развитие. Вокална група „Детски свят-
мини“ с ръководител Анета Петкова спечели първо 
място. Йоана Лиловска се класира на второ място, а 
Елена Митова – грамота и медал.
* Два златни, един сребърен медал и две шести мес-

та завоюваха децата от клуба по художествена гим-
настика „Анелия“ на XII-я Международен турнир по 
художествена гимнастика „Фея под липите“, който се 
проведе в Стара Загора.
* 45-тите традиционни празници на културата „Ме-

здра май`2018” започнаха на 3 май с първата по рода 
си проява „Табиет Мездра“. Тя продължи до 6 май и 
бе закрита с големи концерти на местни и национални 
фолк изпълнители и танцьори.
* На 8 май с празничен концерт на пл. „България“, в 

който взе участие примата на българската естрада Мая 
Нешкова, бе чествана 50-та годишнина от основаване-
то на Районното полицейско управление в Мездра.
* На 9 май в Общината тържествено чествахме Деня 

на победата и Деня на Европа. В словото си инж. Ге-
нади Събков изтъкна, че победата на Съветския съюз 
над хитлеристка Германия е спасила света от кафявата 
чума.
* На 9 май Общината преведе на „Animal Help” - 

сдружение с нестопанска цел в обществена полза „В 
помощ на животните в Мездра“ целеви средства в раз-
мер на 12 000 лв. – за дейности по овладяване попула-
цията на безстопанствените кучета.

Летопис`2018 Весела Коледа!
Честита Нова 

година!
Председателят и 
Управителният 

съвет на 
ПК „Труд“

поздравяват тру-
довия колектив
на кооперацията 

и отправят поже-
лания

за добруване на 
своите многоброй-
ни  член-коопера-

тори и клиенти

През април министърът 
на вътрешните работи 
В. Радев, директорът на 
гл. дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението“ гл. комисар 
Н. Николов и кметът на 
Общината инж. Г. Съб-
ков прерязаха лентата 
на обновената сграда на 
местната пожарна.

В р а ч а н с к и я т 
Митрополит Гри-
горий оглави на 7 
януари – Иванов-
ден  Тържестве-
ната архиерейска 
литургия в църк-
вата „Свети Ге-
орги Победоносец“ 
в Мездра. 

Годината през  фотообектива

Престижно отличие 
бе връчено на кмета 
инж. Генади Събков на 
15 януари от Минис-
терството на тури-
зма. Нашата Община 
беше измежду петте 
общини, получили на-
гради по проекта „Кул-
турно-туристически 
ЕДЕН дестинации в 
България“.

На 22 февруари 
кметът инж. 
Генади Събков бе 
удостоен с поче-
тен приз „Добро-
детел 2017“ от 
Националното 
сдружение на си-
раците в Бълга-
рия.

Ритуално за-
рязване на лозя-
та в местност-
та „Селището“ 
край с. Лик бе 
извършено на-
връх Трифон За-
резан. - 14 февру-
ари.

На официална церемо-
ния през март бяха обя-
вени призьорите в XV-то 
издание на традицион-
ната изложба-конкурс 
„Жените в изкуството“ 
и рецитала-конкурс „Же-
ната – майка и любима“, 
които се организират 
от Общината и ОбС на 
БСП.

На 11 април 
кметът инж. 
Генади Събков 
представи но-
вия зам.-кмет 
на Общината 
Сашо Илиев.

Бъдни вечер
Бъдни вечер предхож-

да празничната свята 
нощ Рождество. Сред 
народа се среща още 
с името Суха Коледа, 
Крачун, Наядка. Чества 
се в тесен семеен кръг и 
се свързва с надеждата 
за плодородие. Затова и 
храната, която се при-
готвя за тържествената 
вечеря, е от продукти, 
които при обработка 
набъбват. Традицион-
ната храна за трапезата, 
запазила се до днес, е 
варено жито, царевица, 
боб, сърми от зеле или 
лозов лист, пълнени 
червени чушки, баница 
или тиквеник, счукан 
чесън и орехови ядки, 
подправен с мед ошав, 
пресни и изсушени 
плодове.
Първият залък не се 

яде – на сутринта се 
дава на животните. 
След вечерята се чу-
пят орехи, за да се види 
късметът на всеки – ху-
бавата ядка означава 
здраве и сполука, а раз-
валената – болест. Една 
цяла ядка се оставя за 
Света Богородица.
Трапезата на Бъдни 

вечер остава неразтре-
бена, за да се върнат 
душите на пра-роди-
телите, които бдят над 
рода.

Коледа
Названието идва от 

древните римски игри 
Календи, посветени 
на зимното слънцес-
тоене. Според хрис-
тиянството Коледа е 
денят на раждането на 
Исус.
Основна част от праз-

ничната обредност е 
Коледуването. Учас-
тници в него са млади 
мъже в предженитбена 
възраст. Подготовката 
им за ритуала започва 
още от Игнажден – 20 
декември. Коледари-
те обхождат домовете 
по Коледа, като вина-
ги тръгват в източна 
посока. Във всеки по-
сетен дом изпълняват 
песни за прослава на 
стопаните и отправят 
благопожелания.
Коледа е обичай за 

здраве, благополучие 
и плодородие.
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* В края на юни стана известно, че АК „Калето“ 
„влиза“ в топ 10 на най-посещаваните туристиче-
ски обекти в България през същия месец. Нашето 
Кале е единствено класираната крепост в челната 
десятка.
* На 2-ро място се наредиха жените от народния 

хор при НЧ „Просвета-1925“ на Международния 
фолклорен фестивал „Шопски наниз“ в Костин-
брод.
* Проектът „Стартиране на Кризисен център в Об-

щина Мездра“ спечели финансиране от фонд „Со-
циална закрила“ на Министерството на труда и со-
циалната политика. Проектът на фондация „Бъдеще 
и надежда“ в партньорство с нашата Община е сред 
10-те одобрени проекта за предоставяне на социал-
ни услуги.
* С финална пресконференция бе завършен проект 

„Многообразие без граници за децата от Община 
Мездра“. Бенефициент по него беше ДГ „Роза“ с 
партньори ДГ „Слънчице“, „Детелина“ и „Звездич-
ка“ от с. Зверино.
* Група от 18 ученици от ОУ „Христо Ботев и ОУ 

„Св. св. Кирил и Методий“ се включиха в Лятно 
детско обучение към Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и не-
пълнолетни, организирана от Общината.
* На 14 юли – Петровден (стар стил) жителите на 

с. Ребърково отбелязаха празника на селото. Гост на 
тържеството беше кметът на Общината инж. Генади 
Събков.
* С организирано шествие и митинг пред паметни-

ка на Апостола на свободата на 18 юли бе чествана 
181-годишнината от рождението на Васил Левски.
* 140 жители на Общината, както и гости от Пле-

вен и Нови Искър, отпразнуваха на 26 юли Деня на 
железничаря в Мездра. Приветствие към железни-
чарите поднесе зам.-кметът Сашо Илиев.
* Хандбалният клуб „Локомотив“ се класира на 

призовото 4-то място на 46-ото издание на Между-
народния турнир по хандбал за младежи, който се 
проведе в град Терамо, Италия. В турнира участва-
ха 151 отбора от 29 държави.
* Трета балканска титла завоюва нашият лекоатлет 

Митко Ценов на Балканиадата в Стара Загора на 
дисциплината 3000 м стипълчейс. Първите две са 
от 2013 г. и 2015 г.
* Над 200 жители и гости на с. Люти дол се събраха 

на 2 август в местността „Кръста“, за да отпразну-
ват заедно „Деня на родовата памет“. Началото на 
тази традиция е поставена още през 1946 г.
* 28 човека от Общината започнаха работа по про-

ект „Работа“, по който са назначени за срок от една 
година. Проектът се финансира от Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“ чрез Аген-
цията по заетостта.
* С вълнуващи преживявания в приказния свят на 

книгите започна тазгодишното издание на Лятна 
академия „Патиланци“ в Мездра. Инициативата на 
Общинския център за социални услуги и дейности, 
съвместно с фонд „Мизия“, е предназначена за деца 
от социално слаби семейства, ползващи услугата 
„Топъл обяд“ и се провежда за трета поредна година.
* Хиляди вярващи от Мездра, Враца, София и стра-

ната се стекоха на 15 август в Черепишкия манастир, 
за да почетат Успение на Пресветата Божия Майка и 
храмовия празник на светата обител. Негово Висо-
копреосвещенство Врачански митрополит Григорий 
оглави Архиерейската света литургия в храма.
* Топ атлетите на Общината Иво Балабанов и Ми-

тко Ценов се представиха достойно на Европейско-
то първенство по лека атлетика в Берлин. На дисци-
плината 3000 м стипълчейс Митко завърши 9-ти а 
Иво 13-ти с нов личен рекорд.
* Поредна автобусна спирка в Общината бе осве-

жена и изрисувана от художника Евгени Кучков. В 
Руска Бяла той съживи спомена за големия творец 
Асен Босев, като освен портрета му изрисува карти-
ни от негови произведения.
* На 17 август се проведе публично обсъждане на 

Отчета за изпълнение на Бюджет 2017 г. на Общи-
ната. В експозето си кметът инж. Генади Събков 
подчерта, че се работи отговорно за гарантиране на 
финансова устойчивост и стабилност на общински-
те финанси.
* Над 450 изпълнители от цяла България, както и 

Шотландски гайдари, участваха в III-ото издание на 
Националния фолклорен фестивал „Белокаменица“ 
в с. Царевец, който се проведе на 25 август.
* С Решение №567/29.07.2018 г.  Общинският съвет 

удостои проф. Петър Петров, роден в с. Върбешни-
ца, със званието „Почетен гражданин на Мездра“ за 
приноса му в развитието на историческата наука.

Летопис`2018

Над 450 изпълни-
тели от България и 
шотландски гайдари 
пяха, свириха и тан-
цуваха на Национал-
ния фолкфестивал 
„ Б ел о ка м е н и ц а “ , 
който се проведе за 
трета поредна годи-
на в с. Царевец.

от стр. 1
На 7 декември тържествено 

бяха запалени светлините на 
Коледната елха на централ-
ния площад, а на 11 декември 
в голямата заседателна зала 
на общината беше открита 
фотоизложба по случай 120 
години от обявяването на 
Мездра за Община.
На 12 декември, освен про-

дължението на Творческа-
та работилница за деца на 
АК „Калето“, в сградата на 
общинска администрация 
беше открита етнографска 
изложба „От златните ръце 
на мездренчанката“, а в Дома 
на железничаря бе тържест-
веният концерт „120 години 
Община Мездра“.
На 13 декември се проведе 

отчитането на три конкурса, 
организирани под надслова 
„Талантите на Мездра“: „Ри-
суваме за Мездра“ – излож-
ба; литературно четене на 
ученически текстове и лите-
ратурно четене на участни-
ците над 18 години.
На 15 декември в салона на 

ОУ „Христо Ботев“ се про-
веде традиционният турнир 
по художествена гимнастика 
„Коледни звездички“. На 18 
декември в читалището бе 
открита фотоизложба на Ма-
рия Цолова и се състоя лите-
ратурно четене.
На 20 декември от 10:30 

ч. пред сградата на Общи-
ната се открива изложбата 
„Кулинарните традиции на 
Община Мездра“, а вечерта 
от 18:00 ч. в ресторант „Ро-
дина“ се обявяват резултати-
те от проведената анкета за 
„Спортист на годината“.
На 21 декември от 17:30 ч. е 

концертът „Коледни вълшеб-
ства“ (на пл. „България“, при 
лошо време в Дома на желез-
ничаря).
На 25 декември от 10:00 ч. 

в сградата на бившия АПК е 
Коледният турнир по шахмат.
На 31 декември – начало 

23:30 ч. – Тържествено по-
срещане на Новата 2019 го-
дина на пл. „България“

Празничната 
програма

Четири златни 
и един сребърен 
медал завоюваха 
представителки-
те на клуб „Ане-
лия“ на Държавно-
то първенство по 
масов спорт „Гим-
настриада“, което 
се проведе в София 
през юли.

Състезателите на 
мездренския спор-
тен клуб „Атлет“ 
постигнаха високи 
успехи на Балка-
ниадата в Стара 
Загора. Митко Це-
нов за трети път 
стана балкански 
шампион в дисци-
плината 3000 м 
стипълчейз.

В Деня на Българска-
та община сградата 
на Общинска адми-
нистрация „отвори“ 
врати за учениците и 
гражданите на града 
и съставните села. На 
кметския стол седна 
деветокласничката 
от СУ „Иван Вазов“ 
Силвия Йолова

Прочетено в 
старите  мездренски 
вестници

Като сурвакате, по-сил-
но удряйте и викайте:
* Ред да се тури при про-

дажбата на хляба в града 
– до година па и до ами-
на!
* По раничко да се пу-

ска водата сутрин, докато 
хората не са тръгнали на 
работа!
* Който улиците разко-

пава, навреме да ги зара-
вя!
* Раздавачите от пощата 

по-редовно да разнасят 
„Искърска комуна“!
* Дано местният „Локо-

мотив“ по-рядко пада на 
свой терен!
* Уличните лампи да 

светят, когато е тъмно, а 
не когато е месечина!
*Да има по-малко ка-

мъни във въглищата на 
„Топливо“!
* Повече да се спортува 

и по-малко да се играят 
карти в Kлуба на спорти-
стите!“
в. „Искърска комуна“ бр. 

20 от 31 декември 1965 г.

„Сурвакари

Нова година

Къде как празнуват?
* В Лаос хората се за-
ливат с вода, за да се 
пречистят от мъките 
през изминалата го-
дина. Не им е студе-
но, защото празнуват 
Нова година на 15 ап-
рил с празника „Пи-
май“.
* Във Виетнам ново-
годишният празник се 
нарича „Тет“ и про-
дължава цели три дни.
* Афганистанските 
жени празнуват от-
делно от мъжете. Но 
всички не пият алко-
хол, а само сладки на-
питки от ягоди и други 
плодове.
* Жителите на Ита-
лия изхвърлят през 
прозорците празни бу-
тилки, изнасят стари 
и ненужни мебели, за 
да освободят място за 
нови вещи, т. е. за бла-
годенствие.

* Рио де Жанейро се 
потапя в ритъма на 
самбата под звуците 
на там-тама. Всич-
ки се обличат в бяло 
и излизат на плажа. 
Бразилците украсяват 
палмите като елхи и 
се заливат с шампан-
ско за сполука.
* В Монголия ново-
годишният празник се 
нарича „Цааган Сар“ 
(„Бял месец“). През 
първия месец на годи-
ната ядат само бели, 
млечни продукти, на-
речени „Цааган идее“.
* Финладските де-
войки хвърлят едната 
си обувка през рамо. 
Ако падне с върха на 
вратата, ще се омъжат 
през годината. В праз-
ничната нощ изливат 
олово в студена вода и 
по фигурите му гадаят 
бъдещето.

Мисъл на броя

Годината през  фотообектива

„Талантът е искра божия, с която човек запал-
ва себе си, осветявайки със собствения си пожар 
пътя на другите“

В.О.Ключевски

Коледна подкрепа
Хранителни продукти за 

възрастни и самотни хора 
дариха чрез Фондация 
„Проект Северозапад“  
служители на компании-
те „Дживиси Сървисиз“ 
и „Фератум България“. С 
дарението ще се оформят 
13 хранителни пакета за 
потребители на услугата 
„Помощ в дома“ от се-
лата Люти брод и Игна-
тица. Пакети ще има и за 
хората от старческия дом, 
за кухнята на общинския 
социален патронаж, както 
и за наскоро осиротяло се-
мейство от с. Люти брод. 
Освен храната Компани-
ята „Дживиси Сървисиз“ 
осигурява и средства за 
заплащане на домашните 
помощници, грижещи се 
за възрастните хора през 
зимните месеци в селата 
Игнатица и Люти брод. 
Вече трета година Фонда-

ция „Проект Северозапад“ 
и Oбщината подпомагат 
крайно нуждаещи се.
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* С вълнуващо тържество на 6 септември чествахме 
133 г. от Съединението на Княжество България с Из-
точна Румелия.
* В деня на Малка Богородица, 8 септември, за еди-

надесета поредна година в с. Типченица се проведе 
традиционният фолклорен фестивал „Типченица 
пее“. В него участваха над 500 самодейци и 58 пев-
чески състава.
* Обучение по проект „Българо-сръбски гурме влак“ 

се проведе в мездренската професионална гимназия 
„Ал. Константинов“. Училището е партньор по про-
екта, в който участват Висшето бизнес училище в 
сръбския град Лесковац, Търговско-промишлената 
палата – Враца и Регионална търговско-промишлена 
палата – Лесковац.
* 128 първокласници прекрачиха прага на училища-

та в Общината на 17 септември.
* На същата дата легендарната група „Сигнал“ за-

радва жителите на нашия град за празника „Вяра, 
Надежда и Любов“. Данчо Караджов и компания 
„взривиха“ сцената на пл. „България“ със своите не-
остаряващи хитове.
* С възстановка на историческите събития от 1908 г. 

на 22 септември чествахме обявяването на Независи-
мостта на България. За целта в Мездра „пристигна“ 
Княз Фердинанд с двама свои министри и прочете 
Манифеста.
* На среща с евродепутата Ангел Джамбазки кметът 

на Общината инж. Генади Събков отправи редица 
питания за бъдещето на нашия Северозападен край.
* На 22 септември жителите на Долна Кремена праз-

нуваха Деня на селото, а във Върбешница – 90-го-
дишния юбилей на местното читалище.
* На 27 септември в гр. Крайова (Румъния) зам.-

кметът на нашата Община Сашо Илиев и кметът 
на румънската община Добрословени Георге Тодо-
рашку подписаха Договор за безвъзмездна помощ и 
партньорско споразумение по проект „Добре дошли 
в Средновековието“.
* През октомври Регионалното сдружение на мал-

кия и среден бизнес – Враца започна изпълнението 
на проект „Програма BASE – моят бизнес е моето 
бъдеще“, подкрепен от фондация „Америка за Бъл-
гария“.
* По случай 130-годишнината на БДЖ в началото на 

октомври в Мездра пристигна специален атракцион-
ен влак, теглен от парен локомотив. В композицията 
беше и личният спален вагон на царица Йоанна. Удо-
волствие да пътуват с влака имаха ученици от ПГ по 
МСС.
* Кметът на Общината инж. Генади Събков, предсе-

дателят на Общинския съвет Яна Нинова, общински 
съветници и общински служители участваха в тради-
ционната XIII-та годишна среща на местните власти 
в курортния комплекс „Албена“.
* Проект на стойност на 5.5 млн. лв. за реконструк-

ция на водопроводи в Общината бе одобрен за фи-
нансиране по Програмата за развитие на селските 
райони. На 8 октомври кметът подписа договора с 
ДФ „Земеделие“.
* На 12 октомври се навършиха 136 години от прие-

мането на Закона за Общините и градското управле-
ние в Княжество България. По този повод се прове-
де „Ден на отворените врати“. Десетки ученици от 
мездренските училища имаха възможността да се 
запознаят със структурите на местното самоуправле-
ние. На кметския стол седна десетокласничката от 
СУ „Иван Вазов“ Силвия Йолова.
* През октомври Регионалното сдружение на мал-

кия и среден бизнес – Враца започна обучителната 
си „Програма BASE – моят бизнес е моето бъдеще“.
* Компютърни специалисти от „SAPLABS” помага-

ха на възрастни хора от селата Лик и Руска Бяла. Те 
цепиха дърва за огрев и копаха градините им. Ини-
циативата на младежите е втора поредна. Миналата 
година те помагаха на възрастни от Брусен и Царевец.
* На 18 октомври в Ботевград се проведе работна 

среща на общините Мездра, Правец, Роман и Ботев-
град, на която се предприеха стъпки за създаване на 
Биосферен парк на териториите на четирите общини.
* По случай Деня на строителя – 26 октомври, бе 

отчетено, че Мездра и съставните села са се пре-
върнали в своеобразна строителна площадка през 
годината. Общо броят на обновените обекти по на-
ционалните програми е 66, а десетки улици в града и 
селата вече са ремонтирани.

Летопис`2018
Девет компю-

търни специали-
сти от SAPLABS 
цепиха дърва и 
копаха градини в 
селата Лик, Ру-
ска Бяла и Старо 
село, като така 
помогнаха на въз-
растните и са-
мотни хора.

До член-коператори-
те на ПК „Труд“ - гр. 
Мездра
Уважаеми член-коопе-

ратори,
Във връзка с решение 

на общото събрание 
на кооперацията от 
15.03.2018 г. ви инфор-
мираме, че в срок до 
31 декември 2018 г. сте 
длъжни да актуализира-
те размера на минимал-
ния си дялов капитал, 
който съгласно устава 
на кооперацията е 50 лв.
УС на ПК „Труд“- Ме-

здра
За справки: 0878159130

Уведомление

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ 
НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - МЕ-
ЗДРА

ИНФОРМИРА
На основание МЗ 

№ОХ – 909/09.11.2018г. 
са обявени 78 (седем-

десет и осем) вакантни 
длъжности  във Воен-
новъздушните сили за 
приемане на военна 
служба на лица, за-
вършили граждански 
средни или висши учи-
лища в страната и в 
чужбина, във военни 
формирования от Во-
енновъздушните сили
Срокове за подаване 

на документи:
До 01.03.2019 г. -
за военно формирова-

ние 26030-Безмер
До 11.01.2019 г. - 
за военни формирова-

ния 42520-Щръклево;          
28540-Труд; 34820-Ба-
так; 44380-Братово;             
36510-Полски градец; 
5 4 3 2 0 - Б о ж у р и щ е ;                                      
52090-Долна Митро-
полия
До 15.01.2019 г. -
за военни форми-

рования 36780-Ша-
бла;   32610-Банкя; 
3 4 6 3 0 - Б о ж у р и щ е ;                   
34420-Костинброд
До 18.01.2019 г. - 
за военни формиро-

вания 32040-Крумо-
во;             24900-Со-
фия; 44510-София;                         
28000-Граф Игнатиево
До 22.01.2019 г. - 
за военни формирова-

ния 36150-Стара Заго-
ра;       26720-Черномо-
рец; 52860-Кичево
За повече информа-

ция за условията за 
кандидатстване и 
подаване на докумен-
ти се обръщайте към 
старшия експерт в 
офиса за водене на во-
енен отчет в Oбщина 
Мездра /стая 308/ или 
на тел. 0910 / 9 23 56;    
09123 23 10; 0910/5 
57 18;  092/62 40 44; 
09117/2211; 0888 218 
242;

ОБЯВА

С разнообраз-
на програма 
протекоха Бо-
тевите праз-
ници в с. Зве-
рино на 3 юни.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинан-

сирана 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.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА 
ПРОВЕДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

в “Копривлен – мрамор“ ЕООД
за изпълнението на  проект

„Устойчиво развитие на Копривлен-мрамор ЕООД чрез енер-
гийна ефективност“

На 06.12.2018 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 до-
говор № BG16RFOP002-3.001-0018-C01 с бенефициент “Коп-
ривлен – 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 сред-
ните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конку-
рентоспособност” 2014-2020 г.
В рамките на събитието “Копривлен – мрамор“ ЕООД  пред-

стави пред заинтересованите страни изпълнението на основните 
цели на проекта, както и сведения относно цялостното изпълне-
ние на всички заложени дейности.
Иван Сотиров Кацилов -
УПРАВИТЕЛ НА “Копривлен – мрамор“ ЕООД

Полезни съвети
Елхата

* Преди украсяването на 
коледното дръвче отрежете 
косо долната му част и го 
поставете в кофа с вода и 
две супени лъжици глице-
рин. Свежестта на иглич-
ките ще се запази по-дълго.
* Преди да поставите 

дръвчето в кръстачката, на-
мажете срязаната повърх-
ност на стъблото с разто-
пен восък от свещ.
* Старите и ожулени топ-

ки за украса предварително 
напръскайте с лак за коса. 
Заблестяват като нови.
* Често при запалване на 

свещичките може да плам-
не клонче или играчка. 
Сложете близо до дръвчето 
съд с вода.
* За да не капят коледни-

те свещички по килима 
или паркета, поставете под 
дръвчето листа от домакин-
ско фолио. То е и ефектна 
блестяща украса.

Годината през  фотообектива

от стр. 1
Музикален поздрав към 

всички бивши и насто-
ящи служители на Общи-
ната, към гражданите и 
гостите поднесоха Вокал-
на група „Детски свят“ и 
Представителен танцов 

ансамбъл „Мездра”.
Под бурните аплодис-

менти на публиката Ор-
лин Горанов и Кристина 
Димитрова  изнесоха ед-
ночасов концерт.
Поздравителни адреси 

за годишнината изпра-

тиха народните пред-
ставители от „БСП за 
България“ Иван Генов и 
Николай Иванов, кмето-
вете на общините Враца, 
Борован, Бяла Слатина, 
Оряхово, Криводол, Ро-
ман.

120 години Община
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24 декември – Бъдни ве-
чер
25-26 декември – Коледа, 

Рождество Христово
25 декември 1913 г. – Ро-

ден в с. Ребърково поетът 
Иван Бурин. Умира в Со-
фия на 21 април 1991 г.
26 декември 1977 г. – За 

кмет на Община Мездра е 
избран Марин Даков, който 
я ръководи до 13 октомври 
1982 г.
28 декември 1971 г. – Офи-

циално е открита Градската 
художествена галерия. На 
откриването присъства 
председателят на тогаваш-
ния Комитет за изкуство и 
култура поетът Павел Ма-
тев.
1 януари 1888 г. – При пре-

брояването на населението 
се установява, че в Мездра 
има 17 домакинства със 76 
жители, от които 43 мъже и 
33 жени.
2 януари 1885 г. – Роден 

в с. Типченица Йордан 
Кръстев, дългогодишен 
учител в Лик, Типченица 
и Мездра. Участник в Бал-
канските и Първата све-
товни войни, училищен 
инспектор, председател на 
читалище „Просвета“, на 
дружеството на бойците от 
фронта и на дружеството 
на запасните офицери. Ре-
дактор на първия мездрен-
ски вестник „Искърски 
фаръ“.
Януари 1924 г. – Към ЖП 

гара Мездра са разкрити же-
лезопътен лекарски участък 
и аптека с 5 души персонал 
– лекар, фелдшер, помощ-
ник аптекар, дезинфектор 
и чистачка. Началото на ме-
дицинското обслужване в 
железничарското селище е 
поставено през 1902 г., кога-
то тук са открити участъци 
за медицински и ветерина-
рен фелдшер.
5 януари 1999 г. – С Указ 

№1 на Народното събра-
ние е създадена Врачанска 
област с 11 общини: Вра-
ца, Мездра, Бяла Слатина, 
Кнежа, Козлодуй, Оряхово, 
Роман, Мизия, Криводол, 
Хайредин и Борован. Де-
сетина години по-късно 
Община Кнежа преминава 
към Плевенска област.
12 януари 1899 г. – Първи 

кмет на новообразуваната 
Мездренска община става 
Иван Мишев от с. Крета.
Януари 1930 г. – Със сред-

ства на минно дружество 
„Плакалница“ на гара Ели-
сейна е открито кино, което 
два пъти седмично пожек-
тира филми.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Коно Жилковски, кмет 
на с. Моравица – на 27 
декември.
Николай Панчев, стро-

ителен предприемач – на 
2 януари.
Йорданка Тодорова , 

изпълнителен директор 
на „Стройкерамика“ АД 
– на 5 януари.
Александър Алексан-

дров, директор на НАП-
Враца – на 13 януари.

* Кметът инж. Генади Събков се срещна с представители на 
фирми, извършващи бизнес в нашата Община и с лица, имащи 
намерение да разширят дейността си или да стартират нова пре-
дприемаческа инициатива. Поканата за срещата бе по повод пред-
ложената Програма за подпомагане на малкия и среден бизнес.
* Навръх Димитровден празнуваха храмов празник жите-

лите на селата Боденец и Царевец. При хората дойдоха об-
щинските съветници Надежда Йорданова, Наталия Христова, 
Гергана Петрова, Данаил Димитров, Мирчо Мирчев, предсе-
дателят на Общинския съвет Яна Нинова и кметът инж. Ге-
нади Събков.
* Встъпителна среща за запознаване с детайли по проект 

„Съвременни усилия срещу природни бедствия“ се проведе 
в Общината на 23 октомври. Този проект е между Община 
Мездра и Жандармерийската служба в окръг Мехединци – 
Румъния и е на обща стойност 937 151,73 евро. По него е 
предвидено укрепване на свлачището в с Игнатица.
* На 5 ноември на мездренското гражданство гостува проф. 

полк. Димитър Иванов. Срещата бе организирана от местни-
те структури на БСП и Българския антифашистки съюз. Пет 
приоритетни задачи стоят пред страната ни, за да тръгнем на-
пред: работа и труд за всички, здравеопазване, образование, 
пенсионно осигуряване и реиндустриализация.
* Кметът на Общината инж. Генади Събков, кметът на об-

щина Враца Калин Каменов и министърът на околната среда 
и водите Нено Димов подписаха Договор за изграждане на 
инсталация за компостиране на разделно събрани зелени от-
падъци на стойност 4 400 662 лв.
* На 5 ноември в Общината се проведе публично обсъждане 

за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Ме-
здра. Зам.-кметът Сашо Илиев изнесе мотивирана информа-
ция за намерението да поемем за срок от 6 години и 3 месеца 
дълг от 1 689 000 лв. с цел рефинансиране на непогасения 
размер на стар заем.
* 141 години от Освобождението на Мездра и околните села 

празнувахме на 7 ноември. Тържеството се провежда за 2-ри 
път в новата история на града, като празничната програма бе 
с преобладаващо руски песни и танци, изпълнени от възпита-
ниците на мездренските детски градини, училища и Центъра 
за подпомагане за личностно развитие.
* Мини футболно игрище бе открито на 6 ноември в ДГ 

„Мир“. Настилката е дело на съвместните усилия на Общи-
ната, детски футболен клуб „Звездичка“, ръководството на 
детската градина и родители.
* На 13 ноември в Дома на железничаря бе представен кон-

церт-спектакълът „А сега накъде... Младите в музиката“ с 
оркестъра на Врачанската Симфониета.
* Жителите на с. Зверино бяха приятно изненадани от бър-

зото изпълнение на поетото обещание от кмета на Общината 
инж. Генади Събков за изграждане на нова спортна площадка 
в селото. Тя тържествено бе открита в двора на СУ „Св. Кли-
мент Охридски“.
* 18 състезателки от ЖКХГ „Анелия“ участваха и завоюва-

ха призови места на Втория детски турнир по художествена 
гимнастика за купа „Гълъбово-2018“. В него участваха над 
250 деца от 14 клуба в страната, а нашите момичета спечели-
ха 4 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал.
* 11 семейни двойки от Общината отпразнуваха „златна 

сватба“ в Деня на християнското семейство. Под звучите на 
Менделсон и в изискана атмосфера двойките имаха възмож-
ността да усетят сватбения трепет след цели 50 години съв-
местен живот.
* Същия ден кметът инж. Генади Събков посети и дома на 

най-възрастната двойка в Мездра – Байо и Гина Куневи, кои-
то са подписали тук граждански брак на 2 юни 1957 година.
* Зам.-кметът Сашо Илиев и експерти от Общината взеха 

участие в информационна среща на 13 ноември за запознава-
не с Кохезионната политика на Европейския съюз след 2020 г.
* На 14 ноември в Дома на железничаря при голям интерес 

бе представен проектът на документа „Визия за България“. 
Участваха депу,тати от „БСП за България“ и председателят 
на НС на БСП Корнелия Нинова.
* Доброволци от Българския младежки червен кръст в Ме-

здра, съвместно с Общината и Районното полицейско уп-
равление, отбелязаха Световния ден за възпоменание на 
жертвите от пътно-транспортни проишествия. Те раздаваха 
листовки на водачите на МПС и издигнаха плакати с посла-
ния към тях.
* Девет души от Общината се включиха в обучение на тема 

„Теоретична и практическа подготовка на доброволци за реак-
ция при наводнения и последващи кризи“. Тридневното обу-
чение се проведе на тренировъчната площадка на Центъра за 
професионална квалификация към Регионална дирекция „По-
жарна безопасност и защита на населението“ в гр. Монтана.
* Работна среща по проект „Добре дошли в Средновековие-

то“ се проведе в Мездра на 22 ноември. Проектът е съфинан-
сиран по програма Interreg V-A Romania-Bulgaria (2014-2020 
г.), като партньори по него са общините Мездра и Добросло-
вени – Румъния.
* Обединението на жените-социалистки към ОбС на БСП-

Мездра организира и проведе кулинарен конкурс „Благини“. 
Поводът бе Денят на християнската младеж и семейство.

Летопис`2018

С чувство на дълбоко уважение
Общинското ръководство на

Съюза на ветераните от войните в 
Мездра

пожелава на малкото останали живи
участници във Втората световна вой-

на и техните потомци
здраве, спокойни старини и живот!

На вас и вашите семейства
Честита Нова година!

Весела Коледа!

Общинският съ-
вет на

Българския анти-
фашистки съюз
желае на своите 

членове
и хиляди симпати-

занти
Щастлива Нова 

година!
Да бъде мирна и 

честита!
Весела Коледа!

Със сълзи в очите, 
сребро в косите и 
злато в сърцата 
11 семейни двой-
ки дойдоха в Ри-
туалната зала на 
Общината и от-
празнуваха в Деня 
на християнското 
семейство своята 
„Златна сватба“.

На 7 ноември 
празнувахме 141 
години от осво-
бождението на 
Мездра от тур-
ско робство. Цен-
тралният пло-
щад се огласи от 
изпълненията на 
руски стихове, 
песни и танци.

Кметът инж. Гена-
ди Събков, кметът 
на община Враца Ка-
лин Каменов и минис-
търът на околната 
среда и водите Нено 
Димов подписват До-
говора за „Изгражда-
не на инсталация за 
компостиране на раз-
делно събрани зелени 
отпадъци“

Лейла - на 4 години.

В рубриката 
„Децата на Об-
щина Мездра“ 
вестникът про-
дължава
да публику-
ва снимки на 
деца до 10-го-
дишна възраст.
Очакваме ва-
шите снимки 
на адреса на 
редакцията.

Децата на 
Община 
Мездра

Годината през  фотообектива


