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Отчет за 2017 година

Изпълнението на 
Програмата за управление
Общинският съвет прие 

представения от кмета 
отчет за изпълнение на 
Програмата за управле-
ние на Общината за ман-
дат 2015-2019 г. в частта 
за 2017 г. Това стана на 
редовното заседание на 
местния парламент в 
края на февруари.
Инж. Генади Събков бла-

годари на общинската ад-
министрация и всички за-
ети в бюджетната сфера, 
с усилията на които бяха 
постигнати впечатляващи 
резултати и успехи. Ко-
гато поел управлението 
на Общината през 2015 
г. тя била във финансов 
колапс. Благодарение на 
успешни управленски ре-
шения и финансова дис-
циплина през 2017 г. са 

разплатени приоритетно 
стари задължения и кре-
диторите на Общината са 
редуцирани от над 200 до 
двама.
Общинският дълг към 

31.12.2017 г. 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 
канализация и пречиства-

телна станция за отпадни 
води на Мездра и 1 689 
000 лв. безлихвен заем, 
отпуснат на Общината 
от Министерството на 
финансите, за излизане 
от финансовия колапс в 
края на 2015г. Санкцията, 
наложена на Общината 
за пропуски по проведе-
ната 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.
Кметът изтъкна, че през 

2017 г. управленски-
ят екип на Общината е 
изпълнил поставената 
задача за постигане на 
финансова стабилност. 
Всички 16 второстепен-
ни разпоредители с бю-
джетен кредит: ОП „Чис-
тота“, училища, детски 
градини, социални цен-
трове, кметство Зверино 
– приключиха 2017 г. без 
просрочени задължения. 
Нещо повече – Общината 
вложи собствени 214 000 
лв. за финансиране на 
проекти и програми, по 
които е бенефициент.
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Признание

Кметът получи приз 
„Добродетел`2017“

Албена Миланова
Кметът на Общината инж. Генади Събков бе удостоен с 

почетен приз „Добродетел 2017“. На 22 февруари председа-
телят на Националното сдружение на сираците в България 
/НССБ/ Слави Михайлов връчи отличията на организации, 
фирми и общественици, които през 2017 година са подкрепи-
ли социални инициативи, организирани от НССБ в полза на 
деца, лишени от родителска грижа в страната. Церемонията 
под надслов „Прави добро, каквото и да става“ се проведе в 
зала „Музикална“ на Централен военен клуб – София. Ини-
циативата се организира с подкрепата на ИА „Военни клу-
бове и почивно дело“, „HEIDI“ и хотел „Феста“ - Кранево.
Инж. Събков получи приза заради съдействието на Община-

та за реализирането на първото състезание от Националния 
турнир по стрийт фитнес. То се проведе на 1 юли 2017г. на 
паркинга на Археологически комплекс „Калето“. Целта на 
състезанието бе да насърчи децата и младите хора да спорту-
ват по-често през лятната ваканция. По време на надпревара-
та деца в неравностойно социално положение се състезаваха 
заедно със свои връстници от семейна среда и чрез спорта 
създадоха нови приятелства.
Кметът благодари на г-н Михайлов и поясни, че социалната 

политика и съдействието на хора в неравностойно положе-
ние са приоритет за нашата Община.
„Смятам, че най-важната мисия на всеки от нас е да бъде 

добър и да помага според възможностите си. Важно е да тво-

рим добро не само по празниците, а ежедневно. Пожелавам 
ви да работите все така активно и себеотдадено за благото на 
децата, лишени от родителски грижи. Община Мездра вина-
ги ще бъде ваш партньор и ще ви помага“, каза инж. Събков.
Слави Михайлов също благодари на кмета за ползотворното 

сътрудничество и сподели, че и тази година Националният 
турнир по стрийт фитнес, част от националната кампания 
„Ваканция без грижи“,  ще стартира от Мездра.

Първият кризисен център 
за деца в риск на терито-
рията на Област Враца 
ще бъде създаден в нашия 
град. Общинският съ-
вет даде съгласието си на 
Фондация „Бъдеще и на-
дежда“ за стартиране на 
процедурата по откриване 
на новата социална услуга.
Организацията ще под-

готвя деца от проблемни 
семейства, включително 
от малцинствени групи, 
както и напускащи спе-
циализирани институции 
как да се справят с  труд-
ностите на живота.
Екипът на центъра ще 

оказва психологическа и 
материална подкрепа чрез 
предоставяне на храна, об-
лекло, битово благоустро-
яване, отопление и др.
Ангажимент на фондация 

„Бъдеще и надежда“ е и 
оказване на съдействие за 
получаване на навременни 
здравни услуги за деца от 
семейства с нисък социа-
лен статус, както и превен-
ция на отпадане от учили-
ще на рискови деца. Със 
създаването на новата со-
циална услуга „Кризисен 
център“ децата от рискови 
групи ще могат да изгра-
дят и усвоят трудови нави-
ци и нагласи, необходими 
им за бъдеща реализация 
на пазара на труда.
Създаването на социал-

ната услуга „Кризисен 
център“ е включено в го-
дишния план за действие 
за 2018 г. по изпълнение 
на Общинска стратегия за 
развитие на социалните 
услуги 2016-2020 в Общи-
ната.

В Мездра
Първият кризисен център

Разпределиха

Директорите на детските 
градини и училища обсъ-
диха и приеха разпреде-
лението на средствата 
за 2018г., извършено на 
база изготвени от Общи-
ната формули. Това стана 
на работно съвещание, в 

което взеха участие кме-
тът инж. Генади Събков, 
Цеца Костова - директор 
на Дирекция „Финанси и 
общински приходи“ в Об-
щината и директорите на 
учебните заведения.
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средствата за учебните заведения

3 март
Ден рожден на свободата

Светла Дамяновска
В деня, когато цяла България 

празнува 140 години от Осво-
бождението на Родината ни от 
османско владичество, центъ-
рът на Мездра беше изпълнен 
с хора от всички възрасти, до-
шли да почетат националния 
празник. Всички те се вклю-
чиха в честването на светлата 
годишнина, защото свободата 
е най-висшата ценност за един 

народ и нейната кървава цена 
се помни и до днес.
Тържеството започна с изди-

гане на българския трибагре-
ник от кмета на Общината инж. 
Генади Събков. След като три-
кольорът се развя над събрало-
то се множество, инж. Събков 
направи обръщение към при-
състващите. В словото си той 
говори за причините за обявя-
ване на Руско-турската война, 

многобройните жертви, дадени 
в хода на военните действия, 
цитира официални документи 
и завърши с думите: 
„Мечтаната от столетия сво-

бода е извоювана за българ-
ския народ от руската армия и 
местното опълчение с цената 
на многобройни жертви. Днес 
ние честваме 140 години от 
онзи заветен миг, когато на 19 
февруари /3 март/ 1878 г.  Ру-

сия и Османската империя 
подписват предварителния 
Санстефански мирен договор и 
България се връща на европей-
ската карта, за да може народът 
й сам да кове съдбините си, 
да развива интелектуалния и 
физическия си потенциал и да 
заеме полагаемото му се място 
на най-стария и цивилизован 
континент.
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Използвам чудесния повод – Международния ден на 
жената, за да поднеса най искрените си и сърдечни 
поздрави на всички вас – нашите майки, сестри и съ-
пруги, на всички вас - нeжнитe, милите, прекрасни-
те. На вас, които дарявате живот!
По случай празника днес искам да ви кажа най-ху-

бавите думи. И ви благодаря още веднъж, и още вед-
нъж за грижите и любовта, с които ни обгръщате, за 
незабравимите мигове на топлина и близост, за все-
опрощаващата ви добрина.
Днес най-свежите цветя са за вас!
Честит празник!
Инж. Генади Събков, 
кмет на Общината

Честит Осми март!

Мисъл на броя
„Не се считай за велик човек според голе-

мината на сянката си при залез слънце.“
                  Питагор
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от стр. 1
През изминалата го-

дина ръководството на 
Общината  изпълни на  
100% всички финансови 
ангажименти, поети с 
приемането на Бюджет 
– 2017 г. към структу-
ри, звена и организации. 
Конкретните подробни 
отчети на ОП „Чистота“, 
дирекциите, отделите, 
социалните центрове и 
направленията на дей-
ност на Общината в 
сферата на културата, 
спорта и туризма отра-
зяват обективно и без-
пристрастно постигна-
тите резултати.
През 2017 г. на 100 % 

е изпълнена и инвести-
ционна програма, обез-
печена финансово както 
следва: 789 100 лв. – це-
лева субсидия;149 225 
лв. – собствени сред-
ства;87 503 лв. – прехо-
ден остатък.
Намаляването на раз-

ходите и подобряване 
облика на града и при-
лежащите села се дъл-
жи на факта, че служи-
тели на ОП “Чистота“ 
извършват огромна по 
обем и разнородност 
дейност и не се използ-
ват услугите на външ-
ни фирми, работещи на 
значително по-високи 
цени. Подобряване ор-
ганизацията на работа и 
техническото оборудва-
не на комуналното пред-
приятие като основен 
приоритет дават видими 
резултати. Закупено е 
голямо количество тех-
ника и инвентар като: 
сметоизвозен автомо-
бил, многофункционал-
на машина „Унимог“ с 
възможности за чистене 
на сняг, опесъчаване на 
улици, превоз на товари, 
косене на трева, рязане 
на клони и храсти; дву-
раменен контейнеровоз 
с възможности за сне-
гопочистване и опесъ-
чаване в комплект с во-
доноска за измиване на 
улици; закупен е пнев-
матичен чук за ремонт-
ни дейности, храсторе-
зи, косачки и 846 кофи 
за смет, 70 контейнери 
тип „Бобър“, 47 чети-
рикубикови контейне-
ри. През 2017 г. е наета 
мотометачна машина за 
почистване на улици и 

пътища, като в Бюджет 
2018 г. е предвидено и 
закупуването й. За спра-
вяне с поетите ангажи-
менти по поддържане 
на зелените площи през 
м.г. са наети допълни-
телно сезонни работни-
ци и основните обекти 
са окосени 8 пъти.
През 2017 г. Община-

та изготви  Програма 
за оптимизация на учи-
лищната мрежа. Ана-
лизът и аргументите за 
закриване на училището 
в с. Елисейна по демо-
графски причини бяха 
водещи в нея. Децата 
от с. Елисейна бяха на-
сочени в с. Зверино, а в 
самото приемащо учи-
лище бе извършен ре-
монт за над 130 000 лв. 
Бяха закупени и доста-
вени собствени бутилки 
за компресиран газ, с 
което беше гарантирано 
отоплението през зим-
ния сезон.
През м.г. продължи 

безплатното транспор-
тиране на децата и уче-
ниците до и от учебните 
заведения. Вече и уче-
ниците над 16 год. не са 
принудени да заплащат 
транспорта до училище.
Общината подпомогна  

деца и ученици, чиито 
семейства са затруднени 
финансово. На всички 
учебни заведения бяха 
дарени: книги, химикал-
ки, моливи, коледна ук-
раса, а за възпитаниците 
на  ПГ „Алеко Констан-
тинов“ и СУ „Иван Ва-
зов“ бяха осигурени по 
25 нови преносими ком-
пютри чрез фондация 
„BCause“ на обща стой-
ност 25 000 лв. Добре 
оборудваните компю-
търни кабинети и осигу-
реният интернет-достъп 
в училищата обезпечават 
дейността и учебните 
часове по информацион-
ни технологии.
С изпълнението на 

организационни и фи-
нансови мерки, учебни 
заведения в Общината 
се превръщат в любима 
територия на ученика. 
С инициативността на 
директори и учители, с 
подкрепата на Община-
та нашите деца участват 
във все повече инте-
ресни и разнообразни 
събития и прояви. През 

2017 г. бяха изпълнени 
енергоефективни мер-
ки в две училища и две 
детски градини, с които 
значително ще се нама-
лят разходите за отопле-
ние.
350 000 лв. са задълже-

нията на МБАЛ-Мездра 
към доставчици на ме-
дикаменти и консумати-
ви. Въпреки огромните 
финансови проблеми 
мездренската болница 
функционира успешно, 
благодарение отговор-
ността и професиона-
лизма на лекарите и спе-
циалистите и помощта 
на Общината.
През 2017 г. с общин-

ски средства и спечеле-
но финансиране по Про-
ект „Красива България“ 
бе направен ремонт 
на покрива, боядисана 
бе фасадата и асфал-
тиран паркингът пред 
болницата. Общината 
подпомогна лечебното 
заведение с 85 000 лв. 
за покриване на стари 
задължения, а през на-
стоящата година болни-
цата ще получи още 80 
000 лв. от общинския 
бюджет.
След финансовото ста-

билизиране на Общи-
ната през 2017 г., при-
оритет в работата на 
екипа на инж. Събков 
бе социалната политика 
към гражданите в нерав-
ностойно материално 
и лошо финансово със-
тояние. Всяка възмож-
ност, която предоставят 
национални програми 
за временна заетост, е 
използвана в максимал-
на степен, в резултат на 
което са разкрити 67 ра-
ботни места. За 90 лица 
ежедневно се осигурява 
храна благодарение на 
социалната трапезария. 
През 2017 г. са раздаде-
ни 60 т храни на нужда-
ещи се. Вече втора годи-
на функционира ,,Бюро 
за социални услуги”. 
Чрез него се предоста-
вят социални услуги на 
семейства с деца, инва-
лиди и стари хора, нуж-
даещи се от консултации 
по проблеми, свързани 
със социалното подпо-
магане, провеждане на 
анкети, социална работа 
със семейства с непъл-
нолетни деца, разпреде-
ление на хуманитарни 
помощи, консултации и 
съдействие за намиране 
на работа за гледане на 
болни и възрастни хора, 
създаване на връзки с 
граждани, търсещи би-
тови услуги – цепене на 
дърва, почистване на ко-
мини, ел. и ВиК услуги, 
създаване на регистър 

на търсещи квартира и 
на желаещите да я пре-
доставят.
С 35 000 лв. през 2017 

г. Общината е подпо-
могнала спортните клу-
бове за реализиране на 
дейността им. Помощта 
е решаваща за тяхно-
то функциониране и 
чрез нея заплащат раз-
ходите си за участие в 
съответните спортни 
календари. Над 70 са ре-
ализираните културни 
и спортни мероприятия 
през м.г.
Най-осезаемо резул-

татите от работата на 
Общината през 2017 г. 
се усещат от нашите съ-
граждани в поддържане-
то на инфраструктурата. 
Частично или изцяло 
бяха асфалтирани едни 
от най-интезнивно из-
ползваните улици - „П. 
Яворов”, „Дунав”, „Хр. 
Ботев”, „Никола Вапца-
ров”, „Дружба”. Изгра-
дена бе нова настилка 
в пространството меж-
ду жилищните блокове 
„Химик”. Ремонтиран 
бе и паркингът зад хо-
тел „Родина”. С тези 
дейности бяха създаде-
ни чаканите от години 
нормални условия за ав-
томобили и пешеходци.

Част от успешното 
развитие на Община-
та е свързано с канди-
датстване по различни 
програми и проекти и 
обезпечаване на външ-
но финансиране за ин-
фраструктурни проекти. 
В края на 2017 г. беше 
подписан  договор с 
Оперативна програма 
„Региони в растеж“ за 
предоставяне на без-
възмездна финансо-
ва помощ за подкрепа 
за деинституализация 
на грижите за деца. За 
период от 24 месеца 
трябва да бъдат изгра-
дени дневен център за 
подпомагане на деца и 
лица, извършвайки пре-
устройство на третия и 
четвъртия етаж на сгра-
дата, в която се помеща-
ва Домът за стари хора 
в Мездра. Сумата, която 
имаме на разположение 
е 746 340 лв.
2017 г. беше успешна и 

за друг общински про-
ект – подписахме до-

говор с Програмата за 
развитие на селските ра-
йони за ремонт на улици 
и тротоари в  Мездра на 
обща стойност 1 950 000 
лв. С тези средства през 
2018 г. ще бъдат обнове-
ни ул. „Христо Ботев“ 
от моста на р. Моравеш-
ка до завод „Хемус–М“, 
ул. „Ал. Стамболийски“ 
в участъка от ул. „Янко 
Сакъзов“ до Топливо и в 
участъка от ул. „Св. св. 
Кирил и Методий“ до 
завод „Хемус–М“, както 
и ул. „Димитър Благо-
ев“.
През 2017 г. бяха завър-

шени два обекта: блок 
№ 5 на ул. „Яворов“ № 6 
и блок № 2 на ул. “Петко 
Каравелов“ № 1 по На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност. 
В 84 апартамента вече се 
чувстват предимствата 
и комфорта от извърше-
ното саниране. По тази 
програма наскоро завър-
ши санирането на бл. 
„Леденик 1“, а в момен-
та активно се работи и 
на бл.6 на ул. „Патриарх 
Евтимий“. Продължават 
усилията за довършване 
на започнатия ремонт на 
бившето общежитие на 
ул. „Сердика“ № 2. Из-
брани са изпълнители и 

през настоящата година  
ще бъдат реновирани 
бл. „Леденик 3“ и „Ле-
деник 4“.
По Програма „Регио-

ни в растеж“ изпълних-
ме мерки за енергийна 
ефективност в няколко 
сгради публична и част-
на собственост. Успешно 
приключиха ремонтните 
дейности на сградите на 
полицията, пожарната и 
подмяната на елементи от 
отоплителната инстала-
ция на ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, СУ „Иван 
Вазов“, ДГ „Мир“ и ДГ 
„Слънчице“. През 2017 г. 
започнаха, а ще приклю-
чат през 2018 г. СМР на 
51 частни сгради и 3 пуб-
лични: сградата на соци-
алния комплекс /бившето 
АПК/, на ОУ „Христо Бо-
тев“ и тази на общинска 
администрация.
Постигнатото през 

2017 г. е отлична основа 
и предпоставка за нови 
успешни проекти и ини-
циативи през 2018 г.

от стр. 1
Финансирането се определя 

въз основа на вида и броя на 
образователните институции, 
броя на децата и учениците, 
броя на групите и паралелки-
те, стандартите за деца и уче-
ници, стандартите за групи и 
паралелки и стандартите за 
образователна институция. За 
първи път през т. г. се въвежда 
регионален коефициент, с кой-
то се увеличават средствата за 
образованието.
100 % от полагащите се по 

стандарт средства получават 
професионалните гимназии в 
Мездра. ПГ “Ал. Константи-
нов“ ще получи 261 716 лв., а 
ПГ по МСС- 318 4 95 лв. 
Разпределението на сред-

ствата в неспециализираните 
училища в Общината е  90 % 
по основни компоненти и 10% 
по допълнителни компоненти. 
През годината СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ – с. Зверино 
ще получи 533 099 лв., ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ – 
693 933 лв., ОУ „Хр. Ботев“ – 
919 410 лв., СУ “Иван Вазов“ 
- 1 024 892 лв., ОУ „В. Кън-
чов“- с. Моравица 181 572 лв.
Средствата за дейност „Дет-

ски градини“ се разпределят в 
следното съотношение: 98,5% 
по основни компоненти и 1,5% 
по допълнителни. За годината 
ДГ “Слънчице“ ще получи 295 
404 лв. ,  ДГ “Мир“ – 425 010 
лв., ДГ “Роза“-   262 523 лв., 
ДГ „Звездичка“-  200 295 лв., 
а ДГ “Детелина“ – 385 949 лв.
На съвещанието бяха при-

ети условията и реда за раз-
пределение на средствата  по 
допълнителни компоненти, 
средствата от резерва и до-
пълващите стандарти. Всички 
директори изказаха мнение, че 
така разпределените средства 
ще им бъдат напълно доста-
тъчни за финансиране на дей-
ностите в институциите.

Разпределиха 
средствата...Изпълнението на Програмата за управление

Универсална почистваща машина  „Униког“

Санирания  бл. „Леденик“ 1

„Споредъ данните на па-
рижкия „Музей на ужасите 
отъ войната“, въ световната 
война /Първата световна 
война – б. р./ са били мо-
билизирани 60 милиона 
души, отъ техъ 12 милиона 
са били убити и починали 
от раните си, а 20 милиона 
са били ранени. Отъ бом-
бандировките, епидемиите, 
гладъ, екзекуции и прочие е 
загинало около 60 милиона 
цивилно население – т. е. 
петъ пъти повече, отколкото 
войници на фронта. За оръ-
жие на воюващите държа-
ви са изразходвани 44, 481 
милиарда лева. Съ тия пари 
могатъ да се напълнятъ съ 
златни наполеона 400 влака 
отъ по 30 вагона всеки…“

Вестник „Искърски фаръ“, 
брой 115 от 14 февруарий 

1932 г.

Прочетено 
в старите 

мездренски 
вестници
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от стр. 1
Православна Русия проля кръвта на чадата си, за да спа-

си своите братя-българи – православни християни. Това 
беше свещена война за вярата. Война за възтържествуване 
на справедливостта и запазване на християнските евро-
пейски ценности.  Война за изтласкване на вековния по-
робител до ръба на континента, към неговите исторически 
територии.
Нека винаги да помним и почитаме подвига на всички 

сражавали се в Руско-турската война, войната, която въз-
креси България!” 
Тържеството продължи с литературната композиция 

„Трети март - ден рожден на свободата”, „Песен за Бълга-
рия” на Борислава Стоименова и танца „Здравец”, изпъл-
нени от възпитаници на Центъра за подкрепа за лично-
стно развитие. Мъжка вокална група „Калето” изпълни 
песните „Пет века”, „Снощи е Янка от Балкан слязла” и 
„Панагюрските въстаници”.
След края на художествената програма към Паметника на 

загиналите за свободата на Родината пое тържественото 
шествие. На паметника бяха положени венци и цветя в 
знак на признателност към героите.

Ден рожден на свободата
Албена Миланова
Трудотерапевтична ра-

ботилница „Северозапад“ 
подготвя 6 младежи с ин-
телектуални затруднения 
от Защитени жилища 1 и 2 
и Преходното жилище към 
Комплекса социални услу-
ги за деца и лица с увреж-
дания /КСУДЛУ/ в Мездра 
да се справят с предизви-
кателствата на живота из-
вън институциите. Разкри-
ването на Работилницата 
стана възможно благода-
рение на доброто взаимо-
действие между Фондация 
„Проект Северозапад“ и 
Община Мездра. Оборуд-
ването на помещението, 
разположено в двора на 
комплекса, намиращ се на 
ул.”Манастирище” № 99, 
започна в началото на фев-
руари. Средствата са осигу-
рени от TELUS International 
Europe, а осигуряването 
на трудотерапевт стана 
възможно с подкрепата на 
дарителите на Фондация 
„Проект Северозапад“.
6-те потребители на КСУ-

ДЛУ, които се обучават на 
едни от най-важните умения 
в живота, са избрани след 
извършена индивидуална 
оценка на подходящите за 
всеки от тях типови дейнос-
ти и обучение как да рабо-
тят с новото оборудване. С 
младежите основно работи 
трудотерапевтът Деница 
Минева, която притежава 
необходимите образование, 
квалификация, опит и отно-
шение. Впоследствие тя ще 

премине и допълнително 
обучение, благодарение на 
което ще се чувства по-спо-
койна и уверена в бъдещата 
си работа.
Повече за идеята за създа-

ването на Работилница „Се-
верозапад“ разказа Яна Ру-
пева, директор на Фондация 
„Проект Северозапад“:
„Създадохме работилни-

цата с мисълта, че в нея 
младежите с интелектуални 
затруднения ще придобият 
трудови умения и навици. 
Тук те се учат как се про-
извеждат продукти, които 
след това ще продават. Бла-
годарение на съвместната 
работа между младежите, 
трудотерапевта и социални-
те работници на КСУДЛУ 
ще бъде създадена и силна 
връзка, чрез която целим да 
подкрепим децата и младе-
жите в нелеката мисия да 
станат по-самостоятелни и 
да придобият умения, жиз-
нено необходими за човек 
да живее сам или отности-
телно самостоятелно”, до-
пълни г-жа Рупева.
Директорът на Фондация 

„Проект Северозапад“ по-
ясни, че 6-те потребители 
на трудотерапевтичната Ра-
ботилница още преди окон-
чателното й оборудване, са 
пожелали да се включат в 
дейностите по почистване 
и подреждане на помеще-
нието. Вече е преминал 
процесът им на опознаване 
с трудотерапевта и са започ-
нали да изработват магнити, 
тениски и гривни с добро 

качество, които сами ще 
продават в бъдеще.
„Нашата цел е чрез съв-

местната работа да създа-
дем сувенири, които хората 
ще купуват, тъй като са кра-
сиви, а не защото са израбо-
тени от хора в нужда. Вече 
сме постигнали договорка 
с Врачанска и  Видинска 
митрополии сувенирите да 
се продават в техните мана-
стири и в момента работим 
по това да се разработи по-
широка мрежа от места, в 
които тези прекрасни изде-
лия да се продават”, допъл-
ни Яна Рупева.
Шестте младежи, с които 

се работи в Работилница 
„Северозапад“ са много ен-
тусиазирани от новите дей-
ности, чрез които се рано-
образява ежедневието им и 
се чувстват значими. В мо-
мента младежите се учат на 
важните умения как се ходи 
на работа и се спазва работ-
но време, независимо, че 
засега са ограничени в рам-
ките на двора на комплекса. 
Заедно с трудотерапевта те 
са изработили и тениски 
с логото на работилница-
та, които са работното им 
облекло за часовете, през 
които работят в помеще-
нието. Идеята на екипа на 
Фондация „Проект Северо-
запад“ е в бъдеще, когато 
потребителите на услуга-
та придобият повече со-
циални умения, да имат 
възможността да се дви-
жат и „работят” и извън 
пределите на Комплекса.

Предизвикателство
Работилница “Северозапад”

Отборът на СУ “Иван 
Вазов“ – Мездра с учи-
тели Диана Иванова и 
Христо Иванов е ком-
плексен победител в 
Зимния спортен праз-
ник, който Общината 
организира за втора по-
редна година. Награда-
та бе връчена от кмета 
инж. Генади Събков. На 
второ място се класира 
тимът на ОУ “Христо 
Ботев“ с учител Цве-
телина Цинцарска, а 
трети станаха възпита-
ниците на ОУ “Кирил и 
Методий“ с учител Ата-
нас Георгиев.
 Надпреварата се прове-

де на спортната площад-
ка на СУ “Иван Вазов“. 
В тазгодишното зимно 
предизвикателство взеха 
участие ученици от V-
VII клас от ОУ “Хр. Бо-
тев“, ОУ “Св. св. Кирил 

и Методий“ и СУ “Иван 
Вазов“. Състезанието 
откри зам.-директорът 
на училището-домакин 
г-н Евгени Йоловски, 
а главен съдия на зим-
ния спортен празник бе 
Жанета Маринова, ст. 
експерт „Спорт, младеж-
ки дейности и работа с 
деца“.
 Възпитаниците на 

учебни заведения - учас-
тници в зимния спортен 
празник, се включиха в 
4 състезателни игри: те-
глене на въже, скачане с 
чували, „Бързи, смели, 
сръчни“ и игра с обръчи.
 Директорът на дирек-

ция „Социални и хума-
нитарни дейности“ в 
Общината  Елена Нано-
ва награди участниците 
в играта с обръчи за V 
клас. Най-добре се пред-
ставиха възпитаниците 

на СУ “Иван Вазов“.
Мариела Горано-

ва - директор на СУ 
„Иван Вазов“, награди 
участниците в игри-
те „Скачане с чували“ 
за VI клас и „Теглене 
на въже“ за VII клас. 
Първо място в играта 
„Скачане с чували“ зае 
отборът на ОУ “Христо 
Ботев. Отборът на ОУ 
“Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ бе най-добър 
и в играта „Теглене на 
въже“ за VII клас.
 Отборът на СУ “Иван 

Вазов“ бе най-ловък в 
надпреварата „Бързи, 
смели, сръчни“ за V-VII 
клас. Всички присъства-
щи на Зимния спортен 
празник участваха в том-
бола с много предметни 
награди, осигурени от 
Общината.
            Соб. инф.

Зимен спортен празник
Надпревара

Отборът на ОУ „Христо 
Ботев“ победи с 5 : 1 тима 
на ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ в среща от об-
щинския етап на Учени-
чески спортни игри 2017 
- 2018 г. С победата си 
на изкуствения терен на 
стадион „Локомотив“ в 
Мездра, футболните на-
дежди на Слави Маринов 
си осигуриха участие в 
областния етап на уче-
ническия турнир. Алек-
сандър Лазаров отбеляза 
хеттрик, а с 2 гола се раз-
писа Божидар Драганов. 
Единственият гол за ОУ 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“ отбеляза Красимир 
Генов.
Областният етап на уче-

ническите игри ще се 
проведе до 15-ти април 
по отделна програма, из-
готвена от Регионалното 
управление на образова-
нието във Враца.
 За участие в областния 

етап на Ученическите 
спортни игри (от Общи-
на Мездра) се класираха:

• Отборът по футбол мом-
чета – V-VII клас на ОУ 
„Христо Ботев“;

• отборът по футбол юно-
ши – XI-XII клас на СУ 
„Иван Вазов“;

• отборът по лека атлетика 
момичета – V-VII клас на 
ОУ „Христо Ботев“;

• отборът по хандбал мом-
чета – V-VII клас на ОУ 
„Христо Ботев“;

• отборът по хандбал юно-
ши – VIII-X клас на СУ 
„Иван Вазов“;

• отборът по волейбол де-
войки – XI-XII клас на 
СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ – с. Зверино;

• отборът по волейбол 
юноши – XI-XII клас на 
СУ „Иван Вазов“;

• отборът по баскетбол 
юноши –  VIII-X клас на 
СУ „Иван Вазов“;

• отборът по тенис на маса 
юноши – VIII-X клас на 
ПГ „Алеко Константи-
нов“;

• отборът по тенис на маса 
юноши – XI-XII клас на 
СУ „Иван Вазов“.

              Соб. инф.

Завърши 
общинският етап 

Ученически 
спортни игри

Нашият виц
Съдията пита обвиняемия:
- Защо избягахте от затво-

ра?
- Исках да се оженя.
- Хм, странна представа 

имате за свободата, момко!

В чест на 3-ти март
XVI-ти Републикански 

шосеен пробег
Над 150 атлети от цялата страна се включиха в 16-

то издание на Републиканския шосеен пробег „3-ти 
март” , който се проведе в Мездра навръх Националния 
празник на България. Организатори на кроса, в който 
се включиха 14 атлетически, един футболен клуб и 4 
градски училища, отново бяха Община Мездра и СК “ 
Атлет“- Мездра.
При момичетата I-II клас триумфира Ивон Радославо-

ва от СК “Мизия“- град Мизия.
При момчетата в същата възраст първи стана Димитър 

Воденичаров от СК“Атлет“-Мездра.
В бягането за III-IV клас, при момичетата първа бе Ме-

лани Венциславова от СК “Атлет“.
При момчетата в същата възраст най-бърз бе Марин 

Раленков от КЛА „Оборище“- Панагюрище.
Зорница Семерджиева от СКЛА „Средногорски ат-

лет“- Пирдоп спечели златото при момичета V-VI клас.
Най-бърз сред момчетата V-VI клас бе Денис Големан-

ски от КЛА „Спартак-Койнаре“.
Гергана Георгиева от СКЛА “Средногорски атлет“-

Пирдоп грабна златото при момичета VII-VIII клас.
Никола Костадинов от СК“Олимпия“-Враца бе най-

бърз сред момчетата в същата възрастова група.
Елица Тодорова от СКЛА“Средногорски атлет“ - Пир-

доп спечели златото при девойки младша възраст.
Иван Иванов от КЛА “Оборище“-Панагюрище зае I 

място при юношите младша възраст.
Александра Атанасова от ЛК“Локомотив 55“-Г.Оряхо-

вица спечели златото при девойки старша възраст.
Даниел Неновски от КЛА „Оборище“-Панагюрище бе 

най-бърз сред юноши старша възраст.
Радосвета Симеонова от СКЛА“Добруджа 99“-Добрия 

бе най-бърза сред жените в дисциплината 3 000 м.
За участие в състезанието бяха отличени и най-малки-

ят участник Тони Воденичаров на 5г.
И тази година националният рекордьор в дисци-

плината 3000 м. стипълчейз и Европейски шампион 
за младежи- Митко Ценов от СК“Атлет“ - Мездра бе 
най-бърз сред мъжете в дисциплината 5000 м.



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

48 - 22 МАРТ 2018 г.Празници

11 март 1907 г. – В с. 
Елисейна е основано НЧ 
„Христо Ботев“.
12 март 1950 г. – В с. 

Типченица е учредено 
българо-съветско друже-
ство.
15 март 1914 г. – В Ме-

здра се провежда конфе-
ренция на транспортните 
работници, обединени в 
Български съюз на транс-
портните работници.
1927 г. – Образувано е 

дружество „Бахава“ за 
текстилна индустрия в 
Мездра.
1951 г. – В с. Зверино е 

основана трудово-про-
изводителна кооперация 
„Прогрес“.
16 март 1930 г. – В Ме-

здра е основана камено-
делска кооперация „Вра-
чански камък“.
18 март 1925 г. – В Ме-

здра е регистриран АД 
„Народно-търговска бан-
ка“.
19 март 1925 г. – Създа-

дено земеделско спестов-
но-заемно дружество „За-
щита” в с. Боденец.
1945 г. – Формирования-

та на Първа българска ар-
мия побеждават немско-
фашистките войски при 
р. Драва, Унгария.
1864 г. – В Букурещ из-

лиза брой 1 на вестник 
„Будущност“ под редак-
цията на Г. С. Раковски.
20 март 1945 г. – В с. 

Люти дол е основано жен-
ско дружество „Прогрес“.
1915 г. – В Мездра се от-

крива Мирово съдилище.
20 март 1932 г. – В с. До-

лна Кремена се провежда 
районна конференция на 
Българската работниче-
ска партия, присъстват 
делегати от 11 села.

Исторически дати

Винка Вълчева, управи-
тел на фотостудио – на 23 
февруари.
Наталия Христова, ръ-

ководител на Общински 
център за социални ус-
луги и дейности – на 28 
февруари.
Валентина Христова, 

фармацевт – на 3 март.
Цеца Костова, директор 

„Финанси и общински 
приходи“ в Общината – 
на 6 март

За рождения си 
ден почерпиха:

В следващите дни 
рожденици са:

Тошко Стоянов, общин-
ски съветник – на 11 март.
Анета Гергова, бивш гл. 

архитект на Общината – 
на 11 март.
Георги Николов, кмет 

на с. Брусен – на 17 март.
Пенка Данова, бивш ди-

ректор на СУ „Иван Ва-
зов“ – на 18 март.
Иван Василев - Донката, 

общественик – на 22 март.

СЪОБЩЕНИЕ
Бюро за социални услуги към Общински център 

за социални услуги и дейности - гр. Мездра, предла-
га нова безплатна социална услуга - Специализиран 
транспорт, снабден с рампа за инвалидни колички, 
предназначен за хора с увреждания, трудно подвижни 
лица, лица с двигателни увреждания, лица, придвиж-
ващи се с помощни технически средства (инвалидни 
колички, бастуни, патерици, проходилки), за посеще-
ние на административни институции, лечебни заведе-
ния, лични лекари и др.

Желаещите да се възползват от услугите е нужно да 
се обадят на тел: 0910/9-33-54 или на място в Социа-
лен комплекс - гр. Мездра, ул. „Иван Вазов“ №2, (бивше 
АПК), етаж 1, стая 113 за записване на дата и час.

Деца и ученици от всич-
ки учебни заведения в Об-
щината заедно украсиха 
старите кестенови дървета 
в центъра на града. Всяко 
училище и всяка детска гра-
дина окичи с чудни марте-
ници по едно дърво и създа-
доха празнично настроение.
Кметът инж. Генади Съб-

ков поздрави десетките при-
състващи по случай 1 март, 
а потребителите на Компле-
кса за социални услуги за 
деца и лица с увреждания 
му подариха специално из-
работена за него мартеница. 
За всички истински бълга-
ри, които обичат и уважа-
ват традициите прозвуча 
песента „Моя страна, моя 
България”, изпълнена от 
Ваня Любомирова и Георги 
Михайлов от Комплекса за 
социални услуги за деца и 
лица с увреждания.
„Благодаря на всички, кои-

то се включиха в инициати-
вата „Мездра - бяла, румена, 
засмяна“, защото енергията, 

която излъчват всички тези 
деца, ни зарежда с позити-
визъм и много положителни 
мисли и емоции. Нека, как-
то мартеницата символизи-
ра чистота, здраве и живот, 
така и всички ние да бъдем 
бели, румени и засмени. И 
когато говорим, че е силен 

българският език, да не спи-
раме да подаряваме марте-
нички и да си пожелаваме 
силни и хубави неща, и те 
ще се сбъднат. Пожелавам 
ви да бъдете здрави, силни 
и енергични“,  каза инж. 
Събков.
Възпитаниците на Детска 

градина „Детелина” изпъл-
ниха няколко тематични 
песни и танци. Талантите 
от Центъра за подкрепа за 
личностно развитие, с худо-
жествен ръководител Анета 
Петкова, също се изявиха и 
поздравиха жители и гости 
на Мездра с песните „Изгу-
била Веселинка”, „Мечти” и 
„Песен за семейството”.
В края на тържеството 

всички, дошли да посрещ-
нат 1 март пред сградата на 
Общинска администрация, 
имаха възможност да заку-
пят мартеници от благот-
ворителния базар, на който 
децата и младежите от Ком-
плекса за социални услуги 
за деца и лица с уврежда-

ния представиха саморъч-
но изработени мартенички. 
Събраните средства ще се 
използват за участието им в 
оздравителен лагер.
Кметът подари на екипи-

те, които направиха Мездра 
бяла, румена и засмяна, пре-
красни торти.

Баба Марта
Мездра - бяла, румена, засмяна

с. Долна Кремена
На 8.03.2018 г. от 10.00 ч . в читалището „Жени, недейте нивга остарява”- честване на 8 

март; На 14.03.2018 г. от 10.00 ч.  в читалището - откриване на изложба на шалове, покривки 
и плетива ”Красота, сътворена за делник и празник, за зиме и лете, за обреди и обичаи”; На 
31.03.2018 г. от 10.00 ч. -”Лазаровден” – лазаруване в селото със самодейци от читалището;
с. Зли дол
На 22.03.2018 г. от 17.00 - Посрещане на пролетта /при добро време - излет, при лошо вре-

ме - тържество в Ритуалната зала на кметството/;
с. Игнатица
На 8.03.2018 г. от 13.00 ч. в салона на читалището ще се празнува  Международният ден 

на жената;
с. Лик
На 8 март 2018 г. от 12.00 ч. в малкия салон на читалището – честване Международния 

ден на жената;  На 24 март 2018 г. – „Пролет здравей“ – излет сред природата с деца  или 
рисуване по темата и подреждане на изложба /при лошо време/;
с. Моравица
На 10.03.2018 г. от 12.00 ч. в салона ще се празнува 8-ми март; На 21.03.2018 г. - „Пролет 

идва” - ще се открие пролетта с децата от ЦДГ с четене на стихове. При хубаво време ще 
се организира и излет; На 24.03.2018 г. - Посрещане на пролетта в местността „Селището”. 
Организиране на конни надбягвания; На 30.03.2018 г. от 10.00 ч. - Лазаруване с деца от 
ЦДГ; На 31.03.2018г. от 9.00ч. - Лазаруване с ученици от училището; 
с. Ребърково
На 9.03.2018 г. от 19.00 ч. - Тържество за 8-ми март; На 10.03.2018 г.от 11.00 ч. - Сценка 

„Дядо вади ряпа“ и рецитал в салона на читалището;  На 22.03.2018 г. от 10.00 ч. - Посреща-
не на пролетта - Излет до местността „Чуклата“; На 27.03.2018 г. от 16.00 ч - Прожекция на 
анимационни филмчета в салона на читалището; На 31.03.2018 г. от 10.00 ч. - “Лазаруване“;
с. Руска Бяла
На 10.03.2018 г. от 13.00 ч. - Тържество по случай 8-ми март; На 24.03.2018 г. от 12.00 ч. - 

Тържество „Посрещане на пролетта”; На 28.03.2018 г. от 18.00 ч. - Отбелязване на 150 г. от 
рождението на Максим Горки
с. Типченица
На 8.03.2018 г. от 18.00 ч.  – поетичен рецитал посветен на майката; На 21.03.2018 г. от 

18.00 ч.  – Международен ден на поезията - литературно четене „Любими стихове”, съв-
местно с пенсионерски клуб „Дълголетие”;  На 25.03.2018 г.– Излет и игри навън – „Добре 
дошла пролет”; На 31.03.2018 г. по повод Международния ден на театъра с група деца ще 
посетим постановката „Макс катеричката“ на Карл- Хайнрих Лаудаж на Драматично – кук-
лен театър, Враца
с. Царевец  
На 8.03.2018 г. от 12.00 ч. в залата - Празник на жената; На 21.03.2018 г. от 12.00 ч. в за-

лата - посрещане на пролетта; На 24.03.2018 г. от 9.00 ч. в местността „Креща” - Излет за 
посрещане на пролетта.

Албена Миланова
Кметът инж. Генади 

Събков „предаде“ сани-
раната сграда на Районно 
управление „Полиция“- 
Мездра на служителите 
на МВР. На тържеството 
присъстваха директорът 
на ОД на МВР-Враца 
Цветелин Стоянов, на-
чалникът на районното 
управление Цветомир 
Драгановски, служители 
на реда, граждани.
Отец Георги Няголов 

отслужи тържествен во-

досвет за здраве и про-
фесионални успехи на 
работещите в Районно-
то управление. Кметът 
поздрави полицейските 
служители и им пожела 
здраве и много успехи:
„Избрахме да ви пре-

дадем документите за 
санираната сграда на 
1 март, не само защо-
то получихме верифи-
кация на направените 
разходи, защото днеш-
ният ден е специален 
празник за служители-

те в РУП-Мездра - 50 
години от създаването 
му. Обновената сграда е 
подаръкът на Общината 
към служителите“, каза 
инж. Събков.
По случай двойния 

празник за служите-
лите на РУП кметът 
подари на Цветомир 
Драгановски икона на 
Свети Архангел Миха-
ил – покровителят на 
служителите на реда.
Директорът на ОД на 

МВР-Враца Цветелин 

Стоянов благодари на 
кмета, че Районното уп-
равление в Мездра бе 
включено в енергийното 
обновление на сградите.

В Районната полицейска 
служба работят 57 слу-
жители, които обслужват 
население от 21 627 жи-
тели в 28 населени места.

Полицията - със санирана сграда: Официално откриване

Месец март

Читалищен културен календар

Михаил Павлов 
на 2 годинки и 5 
месеца

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


