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отчета за работата 
на Общината

Албена Миланова
Ритуално зарязване на 

лозов масив в местност-
та „Селището“ в с. Лик  
бе извършено на 14 фев-
руари  - Трифон Зарезан 
- един от най-обичаните 

и почитани празници, 
предшестващи идването 
на пролетта. Масивът е 
създаден преди 13 годи-
ни от уважавания мес-
тен жител Александър 
Тошев, а днес производ-

ството на грозде и вино 
са приоритет на фирма 
„Д и Д-2011“ ЕООД с 
управител Еленка Алек-
сандрова. Фирмата обра-
ботва около 80 дка лозя, 
чиито основни сортове 

са: Каберне, Врачански 
Мискет и Врачанска Те-
менуга. 

В зарязването на ло-
зовия масив се включи-
ха кметът на Общината 
инж. Генади Събков, 
кметът на с. Лик Нецо 
Нецов, жители и гости 
на населеното място. 
След извършването на 
ритуала, присъстващите 
си пожелаха тази годи-
на природните условия 
да са благодатни и да се 
произведе повече вино 
от предходната. 

Празникът се прене-
се и в малкия салон на 
местното читалище, къ-
дето с тематична про-
грама бяха направени 
наричания за здраве и 
берекет. 

Кметът на Общината 
поздрави присъстващи-
те и сподели, че за него е 
чест и удоволствие заед-
но да отбележат един от 
най-почитаните българ-
ски празници Трифон 
Зарезан. Инж. Събков 
пожела на жителите на 
селото здраве, щастие и 
благоденствие.  

За доброто настроение 
на гостите се погрижи 
Женска фолклорна гру-
па „Зора“ към местното 
читалище.

Св. Трифон Зарезан

Ден на лозарите и виното

С угощение, съче-
таващо изобилие от 
питиета и ястия, при-
готвени по автентични 
рецепти, премина чет-
въртото издание на Ди-
онисиевите празници в 
АК „Калето“ в Мездра. 
Тази година екипът на 
комплекса бе подготвил 
множество приятни из-
ненади за многоброй-
ните си гости и прияте-
ли. Освен прекрасните 
гозби, приготвени от 
служителите и мла-
дите кулинари от ПГ 
“Алеко Константинов“, 
туристическият обект 
бе завладян от аромата 
на старо греяно вино и 
звуците на древна му-

зика. 
В началото на праз-

ника ръководителят 
на АК “Калето“ инж. 
Димитър Павлов при-
ветства присъстващите 
и им благодари, че за 
поредна година са неиз-
менна част от празни-
ците, организирани от 
екипа на комплекса. 

Кметът на Община-
та инж. Генади Събков 
също приветства мно-
гобройните приятели 
на АК “Калето“, като 
им пожела да се насла-
дят на изненадите, под-
несени от организато-
рите и да се отдадат на 
доброто настроение. 
              на стр. 2

АК “Калето“

Античен празник

Съвременно образование
С  грижа за децата

Работна среща за 
представяне на добри 
педагогически практики 
се проведе в ДГ „Слън-
чице“ в Мездра.  Пред 
повече от 50 души Ата-
наска Христова, дирек-
тор на детското заведе-
ние, показа как колегите 
й работят с децата в три 
педагогически работил-
ници. В педагогическата 
работилница за учители, 
възпитателите използ-
ват електронен дневник, 
облак за споделяне на 
информация навсякъде 
и по всяко време. Рабо-

тилницата за родители е 
насочена към родителите 
на малките възпитаници, 
които имат уникалната 
възможност своевремен-
но да получават инфор-
мация за своето дете, по 
всяко време. В третата 
работилница за деца,  
участват възпитаници 
от яслената и предучи-
лищните групи. Тук те 
работят с платформата 
ENVISION. Чрез нея де-
цата се обучават да рабо-
тят с мишки, компютър и 
интерактивна дъска. 

              на стр. 2

С нов национален 
рекорд

По случай 145 г. от 
гибелта на Васил Лев-
ски, на 19 февруари т. г. 
десетки жители на Ме-
здра и селата почетоха 
паметта му. Пред памет-
ника в центъра на града 
бяха поднесени цветя и 
венци на признателност. 
Изнесена бе и подходяща 
литературно – музикал-
на програма. Слово за 
неговия подвиг произне-
се кметът на Общината 
инж. Генади Събков.

Възпоменание за 
Апостола

Брусен и Царевец бяха първите населени места в Община-
та, в които кметът инж. Генади Събков представи детайлен 
отчет за дейността на екипа си през 2017г. 

Той обобщи усилията на екипа си от началото на мандата и 
изтъкна, че  когато поел управлението на Общината през 2015г. 
тя била във финансов колапс. Благодарение на усилията и фи-
нансовата дисциплина през 2017 г. са разплатени приоритетно 
стари задължения и кредиторите на Общината са редуцирани от 
над 200 до двама. Общинският дълг към 31.12.2017г. е в размер 
на 4 302 306 лв. От тях 2 613 306 лв. към фонд „Флаг“ за заем, 
получен за реализиране на проект, свързан с изграждане на кана-
лизация и пречиствателна станция за отпадни води на гр. Мездра 
и 1 689 000 лв. безлихвен заем, отпуснат на Общината от Ми-
нистерството на финансите, за излизане от финансовия колапс в 
края на 2015г. Санкцията, наложена на Общината за пропуски по 
проведената обществена поръчка за избор на изпълнител на така 
наречения „Воден цикъл на гр. Мездра” е в размер на 1 461 334 
лв. и години наред ще тежи на всички. На 100% са изпълнени 
всички финансови ангажименти. Общината приключва финан-
совата 2017г. без просрочени задължения.

Всяка възможност, която предоставят национални програми за 
временна заетост е използвана в максимална степен, в резултат 
на което са разкрити 67 работни места. За 90 лица ежедневно се 
осигурява храна благодарение на социалната трапезария

През 2017г. започнаха и инвестициите в инфраструктура и 
превръщането на Мездра в съвременен европейски град. Сани-
рат е 51 жилищни сгради и в 7 блока се подобрява енергоефек-
тивността. Благодарение стабилизирането на Общината през 
2018г. тя ще се превърне в строителна площадка, като практи-
чески ще се извършват ремонти във всяко населено място. За да 
се избегне излишно разкопаване на улиците, преди полагането 
на асфалтовата настилка се предвижда и подмяна на амортизира-
ните водопроводи и отклонения. Инж. Събков сподели и че про-
ектът на Община Мездра за подмяна на водопроводи за 5.6 млн. 
лв. е одобрен и се очаква подписването на договора.

Жителите на селата Брусен и Царевец бяха категорични, че 
за първи път им се представя толкова детайлизиран разчет на 
работата на Общината. Към кмета бяха зададени много въпроси.

„По-добре да заслужиш 
почест и да не я получиш, 
отколкото да я имаш, без 
да я заслужаваш.“

                      Марк Твен

Мисъл на броя

на стр. 3

В този брой четете:
Разпределение на бю-
джета за читалищата
            на стр. 2
Обществено порица-
ние 
            на стр. 2
Начело в класирането 
по медали
            на стр. 3
ОФК „Локомотив - 
Мездра“ с три победи
            на стр. 3
Съобщения и обяви
            на стр. 3
Освобождението на 
Типченица
            на стр. 4

Започна представянето на
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от стр. 1
На четвъртото издание 

на Дионисиевите праз-
ници не липсваха и мно-
жество изненади. Трупа-
та по експериментален 
театър към НЧ“Просвета 
1925“-Мездра с ръко-
водител Юли Пухалски 
зарадва гостите с тема-
тична програма. Специа-
листът Петя Крушева, 
която от години изследва 
средновековната кухня, 

подари на инж. Павлов 
прясно изпечен импер-
ски хляб, който също бе 
дегустиран от присъст-
ващите. Хлябът съдържа 
подправки, които улес-
няват храносмилането 
като съкъз, анасон и др. 
и навремето се е при-
готвял от старогръцките 
лечители. Този хляб е 
бил любим на император 
Константин IV Погонат, 
живял в края на VI в.,

Гост на Дионисиеви 
празници 2018г. бе и 
директорът на Регио-
нален исторически му-
зей-Враца Георги Га-
нецовски. От името на 
археологическия екип, 
дългогодишно проучвал 
АК“Калето“ той поже-
ла на домакините много 
здраве и да работят все 
така неуморно за запаз-
ване на духа и традици-
ите от древността.

Античен празник

от стр. 1
По този начин се подобрява комуникацията между 

децата, учителите и родителите. 
Първоначално родителите на малчуганите са били 

скептични, но сега, след видимите резултати, катего-
рично подкрепят ръководството в това начинание.

„Много деца не работят в къщи с компютър, но в 
детската градина започнаха и го правят с голям инте-
рес. Децата много се радват, че работят с компютъра, 
тъй като устройството никога не им прави забележки- 
само намига, ако отговорът е грешен. Те се чувстват 
значими и освободени в образователния процес. Ра-
ботата с мишките ги кара да бъдат креативни. Роди-
телите ни подкрепиха в това наше начинание и сега 
всички сме един отбор в името на нашите деца“,  каза 
Атанаска Христова. 

Гост на презентацията бе началникът на Регионално 
управление на образованието  - Враца Галина Евденова. 
Тя бе впечатлена от педагогическите практики, които 
екипът на ДГ „Слънчице“ е въвел и успешно прилага. 

„Не случайно съм тук, защото бъдещето е това. Рад-
вам се, че екипът на ДГ „Слънчице“ е поел това предиз-
викателство. Ще има още подобни работни срещи, на 
която ще можем да покажем и на други детски градини, 
че няма нищо невъзможно. Да, наистина това обучение 
изисква време, търпение и най-вече умения. 

Сред гостите бяха представители на всички общини 
в област Враца.

С  грижа за децата
Годишното работно 

заседание на Местната 
комисия за борба срещу 
противообществените 
прояви на малолетните 
и непълнолетните (МК-
БППМН) се проведе на 
7 февруари т. г. в малка-
та Заседателна зала на. 
Участие взеха кметът 
инж. Генади Събков, кой-
то е и председател на ко-
мисията, Силвия Петкова 
– секретар на комисията, 
районният прокурор Ге-
орги Палански, членовете 
на комисията и обществе-
ните възпитатели към нея.

На заседанието бе об-
съдена дейността и приет 
отчетът за извършената 
работа от комисията през 
изминалата година.

Силвия Петкова пред-
стави на присъстващите 
плана за настоящата го-
дина, в който обстойно 
са залегнали задачите и 
насоките за повишаване 
ефективността на всич-
ки ангажирани с пробле-
мите при работата им с 
малолетните и непълно-
летните, склонни към из-
вършване на противооб-
ществени прояви.

Инж. Събков напра-
ви оценка на работата на 
комисията за отчетния 
период, като акценти-
ра върху постигнатото и 
даде насоки за по-ната-
тъшните действия на об-
ществените възпитатели 
с проблемите деца, в това 
число и за по-пълноценно 
осмисляне на лятната им 
ваканция

             Соб. инфо

За първи път членовете на териториалната ор-
ганизация на Съюза на слепите в България от-
белязаха празниците на виното и любовта. Те се 
събраха в Общинския център за социални услуги 
и дейности /ОЦСУД/. Идеята бе на председате-
ля на териториалната организация за общините 
Мездра и Роман – г-н Веселин Тодоров. Вкусните 
гозби бяха дело на съпругата му Христинка Тодо-
рова, която е сътрудник на организацията. 

Директорът на ОЦСУД г-жа Наталия Горано-
ва поздрави присъстващите и им пожела здраве, 
щастие, късмет, кураж и сили да се справят с еже-
дневните предизвикателства. 

Празникът уважи и кметът на Общината инж. Ге-
нади Събков. Той раздаде на присъстващите скром-
ни подаръци и им пожела здраве, късмет и успехи. 

Г-жа Ваня Тошева зарадва членовете на орга-
низацията с рецитал на емблематичната творба 
на Евтим Евтимов „Горчиво вино“.

Почетоха празниците

Пчеларство
Изложба-базар

За четиринадесета по-
редна година пчеларско-
то дружество „Нектар“ в 
Мездра отбеляза празни-
ка на пчеларите с излож-
ба-базар на пчелни про-
дукти. По традиция те 
бяха представени пред 
сградата на Общината. 

Председателят на дру-
жеството Иван Братинов 
поздрави пчеларите и 
гостите и им пожела го-
дината да е благодатна. 

Гости на изложението 
бяха кметът на Община-
та инж. Генади Събков и 
началникът на Общин-
ска служба „Земеделие“ 
Петьо Мазнев. Инж. 
Събков поздрави пчела-
рите и отбеляза, че със 
своя безценен труд те 
ежедневно се грижат за 
природата и човешкото 
здраве. Той бе катего-
ричен, че ще се засили 
контролът от страна на 

Общината и Общинска 
служба „Земеделие“ вър-
ху дейността на земедел-
ските производители, за 
да се избегне своеволно-
то пръскане на земедел-
ските площи с препара-
ти, пагубни за живота на 
пчелните семейства. 

В изложбата-базар 
„Пчеларство - 2018г.“ 
се включиха 6 членове 
на пчеларско дружество 
„Нектар“. Те предста-
виха разнообразие от 
различни видове мед, 
сред които акациев, 
билков, манов и новата 
комбинация от шипка-
акация-глог. Гостите на 
изложението имаха въз-
можността да опитат 
и закупят още пчелен 
прашец, клей, пропо-
лис и различни видове 
прополисова тинктура в 
комбинация с гроздова 
ракия.

Албена Миланова
Кметът на Община Ме-

здра инж. Генади Събков 
представи разпределението 
на средствата за читалища-
та през годината. Това стана 
на съвещание, в което взеха 
участие представители на 
общинска администрация, 
осъществили атестацията на 
читалищата, председатели на 
читалищните настоятелства и 
техни членове. 

Общо 301 500 лв. от об-
щинския бюджет  ще полу-
чат читалищата в Общината. 
Средствата са разпределени 
на база държавната субсидия 
за финансиране на дейност-
та им и получените точки от 
атестацията на културните 
институции през 2017г. 

Най-голяма е субсидията 
за НЧ „Просвета 1925“- Ме-
здра - 109 149 лв. НЧ „Просве-
та 1925“ - с. Ребърково ще по-
лучи 17 160 лв. , а  НЧ “Факел 
1926“ -  с. Зверино-13 258 лв. 
Средствата за останалите 18 
просветни средища в Община 
Мездра са разпределени, както 
следва: НЧ „Просвета1923“- 
с. Боденец“ ще получи 8 828 
лв., НЧ „Светлина 1931“- с. 
Брусен - 9 160 лв., НЧ „Пробу-
да 1928-Върбешница“ – 8 497 
лв., НЧ „Просвета1897“ - Г. 
Кремена – 8 961 лв., НЧ „Про-
света 1897“- с. Д. Кремена - 9 
259 лв., НЧ „Подем1926“ – с. 

Дърманци -  9 027 лв., НЧ „Хр. 
Ботев 1927“ - с. Елисейна“ – 8 
861 лв., НЧ „Искър 2004“ - с. 
Зли дол – 8 795 лв., НЧ „Н. Ва-
пцаров1919“ – с. Игнатица- 9 
027лв., НЧ“ Наука 1919“-  с. 
Лик – 9 093 лв., НЧ „Колка-
та“ – с. Люти брод – 9 027 лв., 
НЧ“ Фар 1927“ - Люти дол -  8 
530 лв., НЧ „Светлина 1926“ 
- с. Моравица- 9 027 лв., НЧ 
„Просвета 1929 – с. Оселна“– 
9 292 лв., НЧ „Подем Руска 
Бяла 1928“ – 9 027 лв., НЧ 
„Съзнание 1899“ – с. Типче-
ница – 9 060, НЧ „Просвета 
1928“ – с. Царевец – 9 093 
лв., НЧ „Светлина 20007“ – с. 
Крапец- 9 027 лв. 

Представителите на чита-
лищата в Общината бяха удо-
влетворени от разпределение-
то на средствата за 2018г.

39 000 лв. е финансовият 
бонус, с който Община Ме-
здра ще субсидира дейността 
на читалищата през годината. 
От тях 20 000 лв. ще бъдат 
отделени за подпомагане на 
читалището в с. Зверино за 
извършване на неотложни ре-
монти. Общината ще поеме 
обезщетенията за пенсиони-
ране на читалищни служители 
и ще търси пътища и начини 
за осъществяване на необхо-
дими ремонтни дейности на 
покривните конструкции на 
културните средища със сили 
и средства на ОП “Чистота“. 

С Решение №12, пос-
тановено на 18.01.2018г. 
по НАХД 584/2017 г. по 
описа на Районен съд – 
Мездра, Християн Кра-
симиров Коцев. – роден 
на *** ***, българин, 
български гражданин, 
с основно образование, 
ученик в СУ „Иван Ва-
зов” гр. Мездра, неже-
нен, ЕГН **********, 
неосъждан, Е ПРИЗНАТ 
ЗА ВИНОВЕН И МУ 
Е НАЛОЖЕНО НА-
КАЗАНИЕ ОБЩЕСТ-
ВЕНО ПОРИЦАНИЕ 
ЗА ТОВА, че макар и 
непълнолетен, но след 
като е разбирал свой-
ството и значението на 
деянието, и е могъл да 
ръководи постъпките 
си, на 31.10.2017 г. в гр. 
Мездра, в парк над СУ 
„Иван Вазов” гр. Мездра 
без надлежно разреши-
телно /в нарушение на 
Единната конвенция на 
ООН за наркотичните 
вещества от 1961 годи-
на, изменена с протокол 
от 1972 г., ратифицирана 
от Република България 
и абсолютната забрана 
по чл.30 вр. чл.3 ал.2 
т.1 от Закона за контрол 
върху наркотичните ве-
щества и прекурсорите/ 
е държал високориско-
ви наркотични веще-
ства – коноп /канабис/ 
и амфетамин /списък І 
„Растения и вещества с 
висока степен на риск 
за общественото здраве 
поради вредния ефект 
от злоупотреба с тях, 
забранени за приложе-
ние в хуманната и вете-
ринарна медицина” от 
Наредба за реда за кла-
сифициране за растени-
ята и веществата като 
наркотични, издадена 
въз основа на чл.3 ал.2 
от Закона за контрол 
върху наркотичните ве-
щества и прекурсорите/, 
както следва – канабис 
/коноп/ - обект 1 с нето 
тегло 1,034 грама с кон-
центрация на активно 
действащ компонент 
тетрахидроканабинол 
4,0% и амфетамин – 
обект 2 с нето тегло 
0,335 грама със съдър-
жание на амфетамин 
2,2%, всичко на обща 
стойност 16,25 лева по 
цени за пласмент на ули-
цата, в нарушение на 
установените правила 
по чл. 30 вр. чл.3 ал.2 
т.1 от Закона за кон-
трол върху наркотич-
ните вещества и пре-
курсорите /абсолютна 
забрана/, като случаят 
е маловажен – престъ-
пление по чл.354а ал.5 
вр. ал.3 пр.2 т.1 пр.1 
вр. чл.63 ал.1 т.5 НК.

Обществено 
порицание

Работно 
заседание

Читалища
Разпределението на 

средствата
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Три златни, един сребърен и един бронзов медали за-
воюваха топ състезателите Митко Ценов, Йоло Николов 
и Иво Балабанов на СК “Атлет“-Мездра на Националния 
шампионат за мъже и жени на закрито. Той се проведе на 

3-ти и 4-ти февруари в столичната зала „Асикс Арена“.
Митко Ценов е шампион на България на 800 и 1 500 

м.  Той измина по-късата дистанция за 1:53.10 мин., а 
другата - за 3:47.54 мин. В дисциплината 1 500 м. Митко 
Ценов бе ненадминат, изпреварвайки конкурентите си с 
близо половин обиколка и негов личен резултат за сезона. 
Сребърният медал в дисциплината 1 500 заслужи съот-
борникът му от СК “Атлет“ /Мездра/- Иво Балабанов. Той 
премина по трасето за 3:51.61 мин.

Йоло Николов сам си поднесе подарък за рождения ден, 
който бе на 4-ти февруари. Треньорът триумфира в бягането 
на 3 000 м. срещу бившия си състезател -  Иван Попов от „Бе-
рое“ /Стара Загора/. Той пресече първи финалната линия за 
8:17.78 мин. Попов грабна сребърния медал с време  8:19.15 
мин. Бронзовото отличие заслужи другият  състезател на Йоло 
Николов – Иво Балабанов. Той постигна резултат 8:20.86 мин.

Подрастващата надежда на СК “Атлет“ Дева-Мария Дра-
гиева /девойка старша възраст/ премери сили с жените в 
дисциплините 400 м. и 3 000 м., като се нареди съответно 
на 9-то и 5-то място, постигайки 61:47 сек. и 10:49.42 мин. 

„Атлет“ – Мездра оглави класирането по медали на 
шампионата в зала, който се проведе на 3 и 4 февруари, с 
три титли, сребърен и бронзов медали.

Начело в класирането 
по медали

Национален шампионат за 
мъже и жени в зала

СЪОБЩЕНИЕ
Службата по геодезия, картография и кадастър - 

Враца съобщава, че на основание чл.46, ал.1 и чл.35, 
ал.3 от ЗКИР са обнародвани Кадастралната карта и 
кадастралният регистър на недвижимите имоти за 
землището на гр. Мездра, община Мездра, област 
Враца в ДВ, бр.12/06.02.2018г.

В 30-дневен срок от обнародването в „ Държавен 
вестник” заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по тях пред Службата по гео-
дезия, картография и кадастър - Враца и в Община 
Мездра в срок от 6 февруари 2018 год. до 7 март 2018 
год. включително.

                                                           СГКК- ВРАЦА
РЕШЕНИЕ .№56

от 1 февруари 2018 година
ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ 

ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА 
НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА

Обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е79) 
„Мездра - Ботевград, от км 161+367 до км-194+164,89“ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД, Со-
фийска област, и община Мездра, област Враца

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б от За-
кона за държавната собственост и §‘ 1 от Допълнител-
ните разпоредби на Закона за държавната собственост

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на 

Обект - Модернизация на участък от път 1-1 (Е 79) 
„Мездра - Ботевград“ от км 161 +367 до км 194+164,89“ 
съгласно Подробен устройствен план - парцеларен 
план, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-15-98 
.на заместник-министъра на регионалното развитие 
и благоустройството от 16 септември 2016 г., имоти и 
части от имоти — частна собственост, намиращи се в 
землищата на гр. Ботевград, с. Скравена, с. Новачене 
и с. Рашково, община Ботевград, Софийска област, и с. 
Лютидол, с. Типченица, с. Ребърково, с, Дърманци и гр. 
Мездра, община Мездра, област Враца, подробно опи-
сани в приложението по вид, площ, местонахождение, 
размер на паричното обезщетение и собственици.

Р Е Г Л А М Е Н Т
за провеждане на събор на читалищни фолклорни
групи и изпълнители
“Де е българското”
Място: КОМПЛЕКС “ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА…” С. ОЧИН 

ДОЛ
Дата:13 май 2018 г. – неделя
Съборът се организира от Община Мездра и Сдружение 

“Искърско дефиле”. Целта на събора е да даде възможност за
сценична изява на читалищни изпълнители, представящи
фолклорното богатство и уникалност на своя регион. В
събора могат да участват:
- Певчески групи и индивидуални изпълнители
- Танцови групи и индивидуални изпълнители
- Инструментални групи и индивидуални изпълнители
Изпълненията на групите – до 10 мин., а на индиви-
дуалните изпълнители – до 6 мин.
За всеки индивидуален участник или група се попълва
отделна заявка. Всяко читалище може да участва с до
двама изпълнители в жанр.
Разходите за път и храна са за сметка на изпълнителите.
На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.
В събора могат да вземат участие (да разкрият сергии)
майстори на художествените занаяти. Община Мездра си
запазва правата за заснемане и звукозапис.
Срок за подаване на заявките – до 20 април 2018 г. на
адрес:
гр. Мездра 3100, обл. Враца
ул. “ Хр. Ботев” № 27
Общинска администрация, ет. 2
Светла Дамяновска
или на e-mail: s.dam@abv.bg
До 4 май 2018 г. на участниците ще бъде изпрате-
на програмата на събора.
За контакти :
Община Мездра
Светла Дамяновска – гл. експерт „Култура и ХГ” – тел. 

0885 983 283

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Мездра уведомява, че от 1 февруари започна 

събирането на местните данъци и такси.
Съгласно ЗМДТ за 2018 година са определени следните 

срокове за заплащане на:
1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци
I вноска до 30 юни
II вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се 

прави отстъпка 5 на сто.
2.Данък върху превозните средства
I вноска до 30 юни
II вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се 

прави отстъпка 5 на сто
3.Патентен данък
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:
за първото тримесечие до 31 януари
за второто тримесечие от 1 февруари до 30 април
за третото тримесечие от 1 май до 31 юли
за четвъртото тримесечие от 1 август до 31 октомври

За повече информация: www.mezdra.bg

Регламент: Право на участие имат всички жители на Об-
щина Мездра, навършили 18 години, включително ученици-
те от 11 и 12 класове.
Конкурсът е анонимен – творбите се подават неподпи-
сани, придружени със запечатан плик, съдържащ личните
данни на автора (трите имена, адрес, телефон и e-mail). Неа-
нонимни текстове няма да бъдат разглеждани.
Раздели:
1.Поезия – приема се до 1 (едно) непубликувано стихо-
творение;
2.Художествена проза – приема се до 1 (един) непублику-
ван разказ, не по-дълъг от 3 машинописни страници;
3.Краезнание - приема се до 1 (един) непубликуван текст,
не по-дълъг от 3 машинописни страници;
Срок: Приемането на творбите приключва на 20.04.2018 г.
Текстовете се предават на Валентина Цекова в НЧ ”Про-
света 1925-Мездра” или по пощата, на адреса на читалище-
то:
гр. Мездра - 3100,
ул.”Просвета” № 2
НЧ”Просвета 1925-Мездра”
(за литературния конкурс)
Тържествено отчитане на конкурса ще се състои на
27.04.2018 г. в родната къща на Георги Тодоров, в с. Боденец.
Награден фонд: И в трите раздела се връчва по една па-
рична награда „Георги Тодоров”.
Всички автори получават грамота за участие в конкурса.

За трета поредна година
Читалищен конкурс

„Георги Тодоров” – 2018 г.

ОФК „Локомотив - Мездра“
Три победи от три контроли

Мъжкият отбор на ОФК „Локомотив-Мездра“ побе-
ди тимът  ФК „Партизан“- с.  Доктор Йосифово с 6:2 
в първата си контрола за предстоящия сезон. Срещата 
се игра  на 03 февруари 2018г. на изкуствения терен 
на стадион „Локомотив“ в Мездра. С по два гола се 
разписаха Валдемар Стоянов и новото попълнение на 
отбора  Владимир Вълов – Сисо. По едно точно попа-
дение във вратата на противника отбелязаха вторият 
дебютант в общинския отбор Кирил Кръстев и Марио 
Иванов. Четвъртият в областната „А“ група на Мон-
танско отчетоха Вилиян Манолов и Ивайло Кирилов.

ОФК “Локомотив-Мездра“ победи ФК “Бойчинов-
ци“- с. Бойчиновци с 5:1 във втората си контрола от 
зимната подготовка. Мачът се игра на изкуствения те-
рен на стадион „Локомотив“ в Мездра.

Новото попълнение на общинския тим Кирил 
Кръстев срази вратата на противника в 15-та и 18-та 
мин. До края на първото полувреме с по един гол се 
разписаха Валдемар Стоянов и Тихомир Найденов-
Бизнеса. През втората част на двубоя бе отбелязан и 
5-ят гол от страна на домакините, чиито автор отно-
во бе Валдемар Стоянов. Точен за гостите бе Миро-
слав Димитров.

На 17 февруари ОФК „Локомотив-Мездра“  отно-
во бе домакин на контрола от зимната си подготов-
ка. Резултата откри Владимир Вълов – Сисо, втори 
във вратата на гостите се разписа Васил Петровски, 
а финалното 3:2 оформи Борислав Тончев след точ-
но попадение от дузпа.

Спортист №3 на Община Мездра Милица Мирчева подобри на-
ционалния рекорд на България на 5000 м за жени в зала. На със-
тезанието в Бостън, щата Масачузетс, 23-годишната състезателка 
на Спортен клуб „Атлет“-Мездра  спечели най-бързата първа се-
рия със 17 секунди аванс. Възпитаничката на треньора Йоло Ни-
колов, която е студентка в САЩ, спря хронометрите на 16:07.12  
мин. Така родената в Добрич атлетка подобри рекорда на Петрана 
Христова-Петкова, поставен през 2004 г. с 1:20.32 мин.

Това е втори рекорд за Милица Мирчева, която преди 5 
години подобри върховото постижение на 5000 м. на откри-
то за девойки старша възраст, като пробяга дистанцията за 
16:35.13 мин.

С нов национален рекорд



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

422 ФЕВРУАРИ - 8 МАРТ 2018 г.Култура

24 февруари 1955 г. 
- В Мездра е учредено 
ТКЗС „1-ви май“.

26 февруари 1934 
г. - Георги Димитров 
е освободен от хитле-
ристкия затвор.

28 февруари 1953 г. - 
В с. Люти дол е откри-
та пощенска станция.
1 март 1939 г. - На-

правена е първата 
копка за изграждане-
то на Дом паметник 
в Мездра /дн. Дом на 
железничаря/

1925 г. - За трети път 
за кмет на Мездра е из-
бран Иван Мишев, кой-
то става председател на 
тричленната комисия.

1925 г. - В с. Ребърко-
во е основано Народно 
читалище „Просвета“.

1934 г. - Основана 
кредитна кооперация 
„Косматица“ в с. Ка-
лен.

1948 г. - В Мездра е 
създадена Машинно-
тракторна станция /
МТС/

1949 г. - Към все-
странната кооперация 
в с. Зверино е обра-
зуван занаятчийски 
отдел.

1959 г. - С Указ №113 
на Пезидиума на На-
родното събрание от 
Община Мездра са 
отделени селата Лик, 
Ослен Криводол, Тип-
ченица, Люти дол и Си-
ньо бърдо и са обосо-
бени в 2 самостоятелни 
общини. През декем-
ври 1978г. Горепосо-
чените села /с изкл. на 
Синьо бърдо? влизат в 
състава на новосъзда-
дената Мездренска се-
лищна система. 

3 март - 140 г. от Ос-
вобождението на Бъл-
гария от Османско иго.

Март 1956 г. - В 
м. „Заминец“ в зем-
лището на с. Долна 
Кремена започва из-
граждането на язовир. 
Стената му е дълга 
300 м и висока 14 м.

5 март 1927 г. - Из-
лиза бр. 1 на вестник 
„Работническо дело“

1920 г. - В с. Тип-
ченица чрез избори 
е утвърдена комуна с 
кмет Томо Лалов

8 март - Междунаро-
ден ден на жените.

1885 г. - В Мездра е 
открита първата теле-
графо-пощенска стан-
ция с началник Влади-
мир Михайлов

Исторически дати

Освен зулумите вършени от турците, за населението 
в България се появила нова опасност: след Кримската 
война били изгонени хиляди черкези, които турците раз-
селили из различни краища и с това утежнили още по-
вече положението на поробеното българско население.

През пролетта на 1861 г. 46 черкезки семейства по 
нареждане на властите пристигат в Типченица. Заселват 
се в източния край на селото, в месността „Смильовец“. 
Населението в Типченица било заставено да им изгради 
на ангария къщи. Получили и земя за обработване… По 
природа черкезите са крайно мързеливо племе и се зани-
мавали с кражби. Тук, в Типченица, чувствайки се като 
хора на турската власт, те скоро се превърнали в истин-
ска напаст за местното население – отвличали добитъка 
му, ограбвали реколтата, крадели, каквото им попаднело 
под ръка. Никой не смеел да се оплаче от тях.

Така черкезите в Типченица престояли до 1877 
г., когато руските войски преминали Дунава и за-
почнали да освобождават българските земи. По 
конкретно, когато генерал Леонов освободил Вра-
ца и със своите конни разезди се явил на брега на 
Искъра – в района на Крета и Ребърково, черкезите 
от Типченица побягнали по пътя за „Креща“ и се 
отправили за Арабаконак, за да не се върнат никога 
вече по земите, в които извършили толкова зулуми, 
кражби и изстъпления над местното население.

След като  черкезите подминали „Креща“, им се 
сторило, че може още добитък да отвлекат. Затова осем 
души от тях се връщат за нова плячка. Те влизат отново 
в селото и от къща на къща започват да изкарват къде, 
каквото намерят. Изкараният добитък събирали на едно 
място и никой не смеел да им се противопостави. Така в 
двора на Катраниците събрали около 2000 овце и кози, а 
към горния край на селото още около 1800 глави доби-
тък. Но точно когато откарвали добитъка, някой гръмнал 
с пищов и неколцина българи нарочно се развикали, че 
московците идват и са вече над селото. Тогава черкезите, 
изплашени до смърт, че ще бъдат настигнати от руските 
войници, изчезнали, без някой да разбере накъде и как.

…Когато типчене разбрали, че братушките са вече 
на Искъра, грабнали децата и през гори и баири по-
теглили към тях. Когато стигнали на десния бряг на 
Искъра, зърнали на другия бряг няколко едри руски 
войници. Московците, надигнати на конете си, ги гле-
дали и нещо си приказвали. По едно време един от тях 
бутнал коня си през реката и право към тях. От сед-
лото на коня той се провикнал: „Здраствуйте!“ Хората 
гледали уплашени и нищо не му отговорили, а после, 
като се съвзели, в един глас извикали: „Да сте ми живи, 
братушки“. Войникът се пресегнал от коня си и взел 
едно от децата, после прегърнал още едно под другата 
си мишница и свърнал коня обратно към другия бряг. 
След малко се върнал с още двама конници и прене-
сли всички деца на другия бряг, след което прекарали 
и възрастните. Българите мълчали и плачели от радост.

- Ничево, ничево, виѝ свободни – рекли бра-
тушките и дружно прегазили с конете си реката и 
ги подкарали по пътя за Люти дол и Типченица.

След бягството на черкезите от „Смильовец“ 
типчене веднага разрушават къщите им и пре-
връща местността в пасбище, а нивите разпреде-
лят между българските семейства.

/Откъсът е от все още неизлязлата книга 
„Историята на с. Типченица“, за издаването 
на която бившият кмет на Мездра инж. Лю-
бен Йотов се опитва да набере средства./

Памет
Освобождението на 

Типченица

Община Мездра и
Общински съвет на БСП

о б я в я в а т
традиционната Изложба-конкурс „Же-
ните в изкуството 2018”, посветена на

Международния ден на жената
Условия за участие:

Конкурсът е явен. Всяка авторка участва с
до 3 художествени произведения с размери
до 50/50 см., предадени в срок до 28 февру-
ари 2018 г. на Светла Дамяновска (Община

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

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

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

Децата на 
Община 
Мездра

Георги - на 1 годинка

Албена Миланова
С литературно чете-

не творците от Лите-
ратурен клуб “Хрис-
то Ботев“ отбелязаха 
празниците на виното 
и любовта –Трифон За-
резан и Св.Валентин. 
По традиция сбирката 
се състоя в библиоте-
ката на НЧ “Просвета 
1925“ в Мездра.

В началото на пое-
тичната вечер главният 

библиотекар Павлина 
Русева поздрави при-
състващите и предста-
ви обобщена информа-
ция за зараждането на 
празника на влюбените 
и  как се е празнувал 
в древността и днес в 
различните части на 

света.
Светла Дамяновска, 

гл. експерт „Култура 
и художествена гале-
рия“ и председател 
на литературния клуб  
представи сборна из-
ложба от репродукции 
на женски портрети и 
разказа за българските 
национални традиции, 
свързани с отбелязва-
нето на празника на 
Св. Трифон Зарезан.

Литературното чете-
не, посветено на лю-
бовта и виното откри 
младият творец и ста-
жант в PR- екипа на 
Община Мездра Мо-
ника Генова. Младата 
дама е ученичка в XII 
клас на СУ “Иван Ва-

зов“ в Мездра, а амби-
циите й са да продъл-
жи професионалната 
си реализация в сфера-
та на журналистиката.

Свои произведения 
представиха и Диана 
Иванова, Рени Мите-
ва, Надежда Нинова, 
Иванка Начева, Калин 
Топалски, Тодорка Ва-
силева, Милен Дими-
тров, Павлина Русева и 
Светла Дамяновска.

Доайенът на ме-
здренските поети Иван 
Алексиев „подари“ на 
най-новото попълне-
ние в гилдията на тво-
рците Моника Генова 
рецитал на любовен 
стих, който завърши с 
падане на колене.

Непреходно вдъхновение

Прочетено в старите мездренски вестници
„Хроника
•Миналата година се произведе референдумъ за затваряне на кръчмите 

вь с. Люти-Бродъ. Отъ нова година насамъ референдумътъ се прилага и 
кръчмите са затворени.
•На 26-ти януари въ село Крапецъ е устроено големо селско събрание, на 

което е говорилъ училищниятъ инспекторъ Йорданъ Кръстевъ, за нуждата 
отъ просвета и строежъ на училище въ селото.
•Ню-Йоркъ съ предградията има население 10 901 484 души, а Лондонъ 

– 8 202 818 души. Съ други думи градове, които по население са големи 
колкото две Българии.
•Закъснелата ни информация ни донесе, че въ Мездра билъ откритъ тан-

цуваленъ курсъ. Съ други думи: Цървули нема, гайда иска.“
                                                в „Искърски фаръ“, бр 114 от 4-ти февруарий 1932 г.

Вчера един ка-
таджия искаше да 
ми вземе книжка-
та, а аз му викам: 
- Не може, бате, 
подарък ми е.

НАШИЯТ ВИЦ

С перо и палитра


