МЕЗДРА, 5 - 19 АПРИЛ 2018 г.
Одобрени са

още два успешни
проекта

Два важни проекта на Общината бяха одобрени от
Комитета за наблюдение на Програмата Interreg V-A
Румъния-България. Решенията бяха взети на десетото заседание на членовете на Комитета за наблюдение, което се проведе на 22 март във Велико Търново.
По време на заседанието беше одобрен списък с 85
проекта.
Проектите на Общината са свързани с укрепване на
свлачището в с. Игнатица и провеждането на неколкодневни средновековни фестивали в АК “Калето“ и
в Община Добрословени, Румъния.
Нашата Община е бенефициент по проект „Добре
дошли в Средновековието“, чиято обща стойност е
495103, 39 евро. Проектът предвижда провеждането
на два фестивала за популяризиране на средновековните бит, култура и порядки. Единият ще се провежда
в АК “Калето“ в рамките на 4 дни. В него ще вземат
участие представители от трансграничния регион.
Предвижда се финалът да съдържа презентации и открити уроци по средновековни бойни техники, презентации на средновековни облекла и ритуали, както
и на средновековна кухня.
В рамките на проекта за нуждите на АК “Калето“ ще
бъдат закупени: автентична българска юрта, използвана от прабългарите за техен дом; средновековни
костюми, снаряжение и оръжия за пет различни типа
войни от средновековието; професионална система
за представяне, озвучаване и презентиране на събития.
В проекта е заложено и реализиране на Римски фестивал в община Добрословени, Румъния. В рамките
на 4 дни ще бъдат представени презентации и открити
уроци на римски военни техники, на римско облекло
и римска средновековна кухня. Римският фестивал
ще завърши с презентация на двата интегрирани туристически продукта на най-големите туристически
борси в България и Румъния.
на стр. 2

ЦЕНА: 0,40 ЛВ.

БРОЙ 7 (425), ГОДИНА XVII
Официално откриване на

Административен съд

обновената сграда на Отменено
пожарната
решение

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев, директорът
на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ гл. комисар Николай
Николов и кметът на Общината
инж. Генади Събков прерязаха
лентата на обновената сграда на
пожарната в Мездра. Сред официалните гости на откриването
на сградата бяха и заместникминистърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, народни
представители от VI-ти МИР,
областният управител на Област
Враца. Гл. комисар Николай Николов поздрави служителите в
РС “ПБЗН“ с обновената сграда,
като припомни трудностите в
битовите условия, с които са се
сблъсквали през годините.
Инж. Събков каза, че като кмет

Професионалното образование

Четвърти фестивал

Десетки ученици и родители от Мездра бяха запознати
с Държавния план-прием за
учебната 2018/2019 г. и възможностите, които учебните
заведения в Общината предлагат за професионално образование. Това стана на 22
март на родителска среща,
организирана от Oбщинска
администрация, с подкрепата на Регионално управление на образованието-Враца
и Областна администрация.
Срещата бе открита от кмета инж. Генади Събков, който подчерта, че усилията на
екипа му са насочени в поддържане на материалната
база на учебните заведения в
перфектно състояние и търсенето на партньори, чрез
които да се предлагат нови и

Фестивалът на средновековните традиции, бит и култура „Калето – Мездра” ще се
проведе за четвърта поредна
година в най-известния туристически обект в Мездра.
Събитието ще започне в 10.30
ч. на 19 май и ще продължи
до обяд на следващия ден.
Организатори на проявата
са: АК „Калето“, Община
Мездра и „Сдружение за възстановяване и съхранение на
българските традиции – Авитохол“ – гр. Варна.
Участниците във фестивала
ще разположат своите станове и лагери в пределите на
археологическия комплекс
и ще представят на посетителите късно-античните и
средновековните бит и култура с реплики на автентични

изпитва гордост да присъства на
официалното откриване на обновената сграда на пожарната и
че общинското ръководство не е
имало никакво колебание относно поетия в партньорство с ГДПБЗН ангажимент за включване
на обекта в ОПРР. „Благодаря
на МРРБ, че Мездра е сред 28-те
града, директни бенефициенти
по програмата. Другият реновиран обект, който наскоро открихме, бе сградата на полицията“
допълни още кметът.
Инж. Събков подари на началника на РС “ПБЗН“ Васил Иванов
икона на Св. Пророк Илия - небесен закрилник на огнеборците.
Министърът на вътрешните работи също благодари на кмета и
екипа му, че са избрали именно
сградата на РС “ПБЗН“ да бъде

обновена.
Общата стойност възлезе на 95
945,56 лв., от които 81 553,74 лв.
европейско финансиране и 14
391,82 лв. национално съфинансиране.
В рамките на проекта бяха извършени ремонтни дейности,
включващи: подмяна на дограма,
полагане на външна топлоизолация, топло и хидроизолация
на покрива, обновяване на осветлението и мълниезащитната
инсталация. В резултат от реализацията на проекта се намалява
значително енергийното потребление – над 50% намаляване на
експлоатационните разходи на
сградата и екологичен ефект,
включващ редуциране на емисиите на въглероден диоксид с 16,4
тона годишно.

Грижа за хората

Прагматично и
Tрадиции, бит и Безплатна
култура
гарантиращо работа
социална
услуга
атрактивни професии.
„Усилията, които полагаме
за поддържане на материалната база са показателни за
отношението на Общината
и обществеността в Мездра
към образованието- сферата,
в която влагаме най-много
средства. Миналата година
започнахме реализацията
на проект по ОП “Региони в растеж“, чрез който бе
извършен ремонт на основните детски градини и училища. Тази година ще бъде
завършен ремонт по енергийна ефективност в ОУ
“Хр. Ботев“ за над 300 000
лв. Има какво да надграждаме, но направеното досега
е в положителна и правилна
посока.
на стр. 2
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облекла, оръжия, въоръжение
и снаряжение, юрти, шатри и
павилиони. Гостите ще имат
възможността да дегустират
храни и напитки, сами да си
„секат“ монети, да стрелят с
лък и да се наслаждават на
много други отминали от нашето време средновековни занимания. По време на фестивала ще бъдат пресъздадени
и късната античност, ранното
и късно средновековие по нашите земи, включително и на
нашите съседи и дългогодишни противници на бойното
поле – ромеите. Участниците
ще разкажат, покажат и дискутират късноантични, ранно
и късносредновековни облекла и въоръжение в специални
демонстрации.
на стр. 3

Албена Миланова
Христо Найденов от с.
Горна Бешовица - на 84
години, бе първият жител
на Общината, който се
възползва от новата безплатна услуга, предлагана от Бюрото за социални
услуги към Общинския
център за социални услуги и дейности /ОЦСУД/.
След предварителна заявка
възрастният мъж
бе взет от къщата му със
специализиран бус, предназначен за хора с увреждания и трудно подвижни
лица и бе транспортиран
до Мездра.
на стр. 2

Незаконосъобразно е решението на Общински съвет-Мездра, с което бе дадено разрешение на „Роял“
ООД, да възложи изготвяне
на нов Подробен устройствен план /ПУП/ – план
за регулация и застрояване,
който да обхване централния пл.“България“ и два
прилежащи квартала. Това
постанови състав на Административен съд-Враца
с председател съдия Севдалина Василева.
Административното дело
бе образувано след жалба на
кмета на Общината против
решение №422/30.11.2017г.
на ОбС-Мездра.
Участващият в производството прокурор от Окръжна прокуратура - Враца даде
заключение, че е нарушена
процедурата, предвидена в
ЗУТ относно допускането
на изменение на действащ
ПУП, което следва да стане чрез искане до кмета на
Общината. Прокуратурата
пита: кои са заинтересованите страни от подобно
решение ?
Припомняме, че желанието на „Роял“ ООД да разшири присъствието си на
градския площад предизвика бурни дебати на няколко
заседания на Oбщинския
съвет.
Вратичката, която им отвори Общинският съвет, е
решението от 30.11.2017г.,
позволяващо им да разработят Подробен устройствен
план – план за регулация и
застрояване на три квартала
в гр. Мездра ( в два от които
„Роял“ ООД няма никаква
собственост), бе затворена
от Административен съд –
Враца с Решение № 112 от
22.03.2018г.

Честит празник
Ръководството
на ПК „Труд“ и лично председателят на кооперацията
Красимир Тодоров
Честитят светлия християнски празник Великден
на своите член-кооператори, на многобройните си
клиенти и приятели!
Христос Воскресе!

http://facebook.com/mezdra

Култура
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успешни
Прагматично и гарантиращо Още два
проекта
работа

от стр 1
Днес всички ние искаме да представим пред
вас предимствата на мездренската образователна
система. Горд съм, че съм
кмет на Община, в която
училищата функционират изключително добре
и спектърът от професии, които ви предлагаме, е достатъчно широк.
Професиите, които имате
възможност да овладеете,
помагат да се развиете не
само в област Враца , но
и в целия свят. Радвам се ,
че от новата учебна година имаме и нова възможност - с помощта на БДЖ
да се открие паралелка,
която да подготвя кадри и
в тази сфера“, каза кметът.
Инж. Събков уточни, че
с цел повишаване информираността на учениците и техните родители
Общината е изготвила
информационни брошури, обобщаващи данни
за възможностите за професионално образование,
важните дати, срокове и
документи. Кметът поясни, че администрацията,
педагогическите съвети
и РУО-Враца работят заедно в името на предлагането на перспективно
обучение и задържане на
младите хора в региона.
Началникът на РУО-

Враца Галина Евденова
представи детайлно възможностите за обучение
в учебните заведения в
Общината, като акцентира на професионалното
образование. Присъстващите се запознаха и с ползите от дуалната система
на обучение, графика за
прием след основно образование, необходимите
документи за кандидатстване и записване. С цел
улеснение на учениците и
техните родители, подаването на документи може
да се извърши във всяко
от средните училища в
Мездра или в РУО-Враца,
независимо от първото
желание на кандидат-гимназиста. Експертите от
регионалния инспекторат
ще работят с удължено
работно време от 08:00 ч.
до 18:00 ч.
Директори, ученици и
представители на педагогическите екипи на
СУ “Иван Вазов“, ПГ
„Алеко
Константинов,
ПГ по МСС представиха
възможностите за обучение и предимствата на
своите учебни заведения.
Представителите на БДЖ
акцентираха на предимствата за учениците в
новата паралелка в дуална форма на обучение,
която ще се разкрие в ПГ

по МСС. Стипендии, безплатно пътуване с влакови композиции, ползване
на почивно-възстановителни центрове, с които
БДЖ ЕАД разполага на
планински и морски курорти. Възможностите за
продължаване на образованието и започване на кариера в холдинга са само
част от бонусите, очакващи кандидат-гимназистите в новата паралелка.
„Обучението на младите
хора с фокус върху професионалното образование е приоритет за мен
и екипа на Областна администрация. Подкрепям
учебните заведения и общините и работя активно
за развитието на професионалното образование
в областта, за да могат
нашите деца и бъдещите
поколения да останат и да
се развиват в нашия регион“, каза областният управител на област Враца
- Малина Николова.
Информационната кампания за приема през
учебната 2018/2019г. ще
продължи активно и през
следващите месеци, като
Общината ще оказва съдействие на учебните заведения в рекламирането
на перспективните възможности на мездренската образователна система.

ХристоНайденов пръв се възползва от безплатната услуга
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от стр. 1
Проект „Добре дошли в Средновековието“ цели да
подобри използването на природното и културно наследство на общините Мездра и Добрословени като
създаде два значими фестивала – средновековен и
римски, чрез които по атрактивен начин да се пресъздаде автентичният живот по онова време и същевременно се насърчи съвместната работа в сферата
на туризма между двата съседни региона.
Вторият одобрен проект е с наименование „Съвместни усилия срещу природни бедствия”. Той е на
обща стойност 937 151,38 евро и ще бъде изпълняван
съвместно с жандармерията на окръг Мехединци и
Община Мездра. Проектът касае укрепване на образувало се свлачище на левия склон на дере Керекушко, в северозападната част на с. Игнатица и обхваща
участък от левия склон на пътя за с. Зверино. Предвидено е и изграждането на система за ранно оповестяване.
Свлачището в Игнатица е регистрирано в края на
2006 г. като периодично се активира и е засегнало
почти цялата ширина на външната лента на пътното
платно в участък с дължина около 85 метра. Надолу
по склона то е с дължина 35-40 метра. Под него, в зоната на стръмния бряг на дерето, е формирано друго
свлачище с по-малка площ и дълбочина.
При последваща активация на свлачището, изградената през 2008 г. подпорна стена се е деформирала
в участък с дължина 48 м, като по пътното платно
са отворени пукнатини на скъсване. Склонът е подложен на периодични оводнявания и активация на
свлачищни явления, в резултат на които прилежащата инфраструктура е заплашена от разрушения.
От румънска страна се очакват закупуване на високопроходим автомобил и модернизиране на техниката в жандармерията на окръг Мехединци.

4

АК “Калето“
с нов
ръководител

Светла Дамяновска, гл.
експерт „Култура и художествена галерия“ в
Общината, временно ще
отговаря и за организационно-методическата
дейност в Археологически комплекс „Калето“.
Дамяновска пое управлението на най-известния туристически обект
в Мездра след като досегашният ръководител на
комплекса инж. Димитър
Павлов взе решение да
се развива в сферата на
бизнеса. Тя ще поддържа
установените традиции в
комплекса и ще развива
дейността му в посока
повишаване интереса на
туристите и предлагане
на нови атрактивни услуги.
Първите задачи в допълнителната сфера на дейност на Светла Дамяновска ще са организирането
на четвъртото издание на
Фестивала на средновековните традиции, бит и култура „Калето – Мездра” и
„Приключенски многобой
– Калето, Мездра` 2018“.

Безплатна социална услуга
от стр. 1
За близо 5 часа с помощта
на социалния работник Кънчо Цаков г-н Христо Найденов се снабди с необходимите му лекарства, беше
придружен за получаване
на резултати от кръвни изследвания, извършването на
ехографски преглед, преглед
при личния лекар и при хирург. С подкрепата на социалния работник възрастният
мъж се качи по рампата на
специализирания бус и бе
върнат в дома му. Стискайки ръката на служителя на
ОЦСУД през сълзи човекът разказа за неволите на
възрастните и болни хора и
благодари за оказаната подкрепа в извършването на
простички за някой, но безкрайно сложни за трудноподвижните хора дейности.
„През 2004 г. бях диагностициран с онкологично заболяване. Оттогава до ден
днешен всеки месец трябва
да пътувам до ИСУЛ, където
ми правят вливания. Стигането до там е много сложно,
но някак се справям. Пътувам с автобус, който ме
взема от центъра на селото
и трябва да ходя около 300
метра от моята къща до центъра. Добре, че има добри
хора и все ми помагат. Едно
такова добро момче с такси
пък редовно ме вози до Мездра, за да взема лекарства

и да мина през болницата.
Плащам му 20 лв. на курс.
Разбрах за новата услуга на
ОЦСУД от общинския вестник. Позвъних на посочения
телефон и се записах. Не очаквах обаче такова прекрасно обслужване, подкрепа и
топло човешко отношение.
Не съм си и представял, че
ще свърша толкова много и
полезни неща. Благодаря за
подкрепата. Продължавайте
все така да помагате“, каза
Христо Найденов.
Той 14 години е бил кмет
на с. Горна Бешовица. 59
години пък негов спътник
била съпругата му, която починала през 2015г. Оттогава
Христо е единственият жител на последната улица в
селото и сам се справя с неволите в битието на възрастните и болни хора. Разказа
как през 2016г. след поредното вливане в ИСУЛ изпуснал автобуса за Мездра и в
бързането паднал. Счупил
тазобедрена става, след което станал трудноподвижен.
Социалната политика и
грижата за хората в нужда
са приоритети за нашата
Община. Предвид застаряващото население в страната и региона, от ОЦСУД
въведоха новата безплатна
услуга за предоставяне на
специализиран транспорт
на трудноподвижни граждани, за да облекчат ежедневи-

ето им.
„Стараем се непрекъснато да разширяваме обхвата
на предлаганите социални
услуги, за да покажем на
нуждаещите се хора, че има
институции, които милеят
за тях“, каза социалният работник Кънчо Цаков.
Специализираният транспорт, снабден с рампа за инвалидни колички, е предназначен за хора с увреждания,
трудно подвижни лица, лица
с двигателни увреждания,
лица, придвижващи се с помощни технически средства
(инвалидни колички, бастуни, патерици, проходилки),
за да се подпомогне посещаването на административни институции, лечебни
заведения, лични лекари
и др.Желаещите да се възползват от безплатната услуга е нужно да се обадят
на тел: 0910/9-33-54 или на
място в Социален комплекс
в Мездра, ул. „Иван Вазов“
№2, (бивш АПК), етаж 1,
стая 113 за записване на
дата и час.

Обява
Бригада от 6 човека
извършва ремонт на
покриви и тенекеджийски услуги.
0899/250 731
0988/206 200

http://facebook.com/mezdra

Делници

ОП “Чистота“

Ползотворна дейност

963 закупени съдове за смет, 8 пъти окосяване на зелените площи в града, качествена поддръжка на уличното
осветление и ел. захранване, превоз на ученици и деца
до училищата, спазване на графика по сметосъбиране и
извозване, ремонти и поддръжка на материалната база
на Общината в сферата на културата, образованието,
здравеопазването, спорта, социалните дейности и общинските сгради са малка част от дейностите, извършени от служителите на ОП “Чистота“ през 2017г. Това
стана ясно на последното редовно заседание на ОбС Мездра, на 29 март, което бе приет отчет за дейността на
комуналното предприятие за м.г.
Положени са усилия за подобряване организацията на
работа във всички звена на предприятието, подобряване
състоянието на техниката, трудовата дисциплина, условията на труд, мотивацията за работа на личния състав
и оптимизиране разхода на финансови средства във
всички направления от дейността му. С цел подобряване техническата обезпеченост на дейността на предприятието и създаване на условия за по-добро изпълнение
на поставените му задачи бяха закупени: двураменен
контейнеровоз, оборудван с дъска за снегопочистване,
пясъкоразпръскващо устройство и цистерна за вода;
универсална почистваща машина „Унимог“, оборудвана с дъска за снегопочистване, пясъкоразпръскващо устройство и косачка с храсторезна глава; листосмукачка
и малогабаритна техника /моторен трион, моторни коси,
моторен къртач/.
Сметосъбирането и сметоизвозването на твърди битови
отпадъци /ТБО/ в Общината се извършва по предварително изготвен график за града – 4 пъти месечно, за селата
– 2 пъти месечно. Контейнерите с обем 4 м3 се извозват
в зависимост от запълняемостта им и заявка от страна на
кметове и фирми. През 2017 г. Общината бе наситена със
съдове за смет. Закупени бяха 846 бр. кофи тип “Мева”
с обем 110 литра, 70 броя контейнери тип “Бобър” и 47
броя контейнери 4 м3, които са раздадени по предварително утвърдени списъци.
През годината 12 служители бяха ангажирани с косенето, озеленяването и разкрасяването. Двама работници бяха ангажирани с ремонта и поддръжка на уличното осветление и ел. захранването на всички обекти
общинска собственост. През годината са отстранени
множество аварии, отремонтирани са 682 осветителни
тела и са монтирани нови 158.
Автотранспортна дейност в предприятието се осъществява в интерес на всички сектори. Чрез 5 автобуса се превозват ученици и деца от подготвителните групи на детските
градини от населените места в Общината до училищата.
Служители на предприятието дават дежурства по график в автогарата, а част от същите и на общинския пазар.
Работници се грижат за приветливия вид и на стадион
„Локомотив”. През м. г. са ремонтирани и възстановени
подпорните стени на трибуните. Подменени са счупените
седалки и хидроизолацията на покрива на административно-битовата сграда. Ремонтирана бе и оградата на тренировъчното игрище.
Благодарение неуморната работа на служителите в ОП
“Чистота“ през м.г. бяха ремонтирани: мостове в Ослен
Криводол, Боденец и Зверино; покриви на кметства в
Моравица, Типченица, Крапец; Люти дол; Старо село,
училището в Зверино, здравна служба в Моравица. Бяха
извършени ремонтни дейности на ДГ “Роза“ и ДГ “Слънчице , изкърпване на 2 000 м2. улици в Мездра. Изработени бяха 814 бр. тротоарни плочки, тротоари на бл.
„Химик” ,ул. „Шипка”, ул. ”Св. св. Кирил и Методий”,
ул.”Иван Вазов” и блок № 2. Служители на предприятието отводняваха защитени жилища; направиха спортни
площадки в Моравица и Типченица, ремонтираха кабинети в болницата, дъждоприемни решетки и ЦПЛР.
Покривът на сградата на бизнесинкубатора в Мездра бе
подготвен за полагане на хидроизолация. Сформирана
е бригада за ремонти на сградите на кметствата в Руска
Бяла, Г. Кремена и Лик.
Разширяване обхвата на наличните и предлагане на нови
услуги от служителите на ОП “Чистота“ е приоритет за
общинското ръководство.
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Tрадиции, бит и култура
от стр. 1
Близо 20 групи ще вземат
участие в четвъртото издание на средновековния
фестивал и ще покажат
исторически възстановки
и свободни реконструктори от цялата страна.
Представителите
на
Сдружение „Авитохол“ и
Ивайло Енев от гр. Русе –
майстор на защитно средновековно въоръжение,
ще запознаят присъстващите с бита и традициите
на ранносредновековните
българи – юрти, храна,
облекло и въоръжение.
Тошко Драгиев и група
от гр. Шумен ще покажат
въоръжение на ромейската войска, шатри и инсигнии. Свободните реконструктори Йордан и Жана
Сивкови, Пламен Павлов
от гр. Добрич, Катя Владова и Стела Върбанова
от гр. Бяла ще представят ранносредновековните българи и номадските
традиции на предците ни.
Калина Атанасова – Бъдъмба от гр. Варна ще
запознае гостите на фестивала със спецификата
на облеклото през късното средновековие. Константин Колев от София

ще демонстрира навици
и порядки на наемниците
в ромейската войска през
средновековието.
Стефан Попов и група от гр.
Севлиево ще запознаят
гостите със селско въоръжение през късното средновековие.
Сдружение
„Вълкашин“ от София ще
представи на фестивала
бита на средновековния
българин от IX-XI век, а
Сдружение „Багачин“ от
гр. Лом – бита и културата на ранните кутригури
и есагели – хунобългари
от V-VI век, федерати на
Източно римската империя, заселници в земите
на днешна Северозападна
България. Средновековни
военни изкуства и традиционна стрелба с лък и
бойни техники от земя ще
представят
Сдружение
„Ратина“ от гр. Сливен
и школите на Димитър
Труканов – „Живата стрела, стрелба с лък от кон
– България“ и „Мадарски
конник“.
Възстановяване на военното дело, бита и ритуалите на забравените
ни предци и представяне
на късната античност ще
бъде показано от Сдру-

жение „Дукс Антика“
от гр. Свищов и Сдружение за антични реконструкции „Mos Maiorum
Ulpiae Serdice“ София.
Сдружение „Ситалк“ гр.
Пловдив пък ще покаже
късноантичните поселения и ритуали.
Кирил Ненов от град
Пловдив ще представи
средновековна литература, а Петя Крушева отново
ще готви и ще предложи
за дегустация средновековни храни и хапки с
непознат и нетрадиционен за нашето съвремие
вкус. Любомир Милинов
от София ще предостави
възможността за дегустация на средновековното
питие – медовина, което
се отличава с невероятни
вкус и аромат.
Емил Маринов и Петър Петров – Петрониус
монетар ще предложат
невероятни средновековни предмети и красиви
монети, както и възможността всеки сам да си
отсече монета.
Очакваме ви на 19 май
от 10.30 часа в Археологически комплекс „Калето“ Мездра!

http://mezdra.bg

ОРГАНИЗИРА

XVIII-ти открит футболен турнир на малки врати за фирмени,
квартални и селски отбори от
23 април до 23 май 2018 г.
Срокът за подаване на заявки
за участие е до 18 април в ст.
216 на ОбА. Техническа конференция на 19 април, от 15.00 ч.,
IV ет. в сградата на ОбА.
Наредбата за провеждане на
турнира може да намерите на
сайта на Община Мездра: www.
mezdra.bg
За допълнителна информация:
0877 78 38 69 - Жанета Маринова.

СЪОБЩЕНИЕ
Бюро за социални услуги към
Общински център за социални
услуги и дейности - гр. Мездра,
предлага 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, придвижващи се с помощни технически средства
(инвалидни колички, бастуни,
патерици, проходилки), за посещение на административни
институции, лечебни заведения, лични лекари и др.
Желаещите да се възползват от услугите е нужно да
се обадят на тел: 0910/9-3354 или на място в Социален
комплекс - гр. Мездра, ул.
„Иван Вазов“ №2, (бивше
АПК), етаж 1, стая 113 за
записване на дата и час.

Регламент за участие в Общински фестивал
„Магията на Мездра” - 3-4 май 2018 г.
През 2018 г. фестивалът на изкуствата в град Мездра е посветен
на 105-та годишнина от рождението на детския поет Асен Босев.
Право на участие в него имат
възпитаници на детски градини,
училища, читалища, както и младежки групи и индивидуални изпълнители до 29 години.
Фестивалът ще протече в два
дни – 3 и 4 май 2018 г.
Първият ден е Ден на изобразителното изкуство и литературата,
в който участниците ще представят за общата художествена
изложба свои илюстрации по
стихове на Асен Босев. Желаещите да участват в рецитала, след

откриването на изложбата ще изпълнят стихове на Асен Босев (в
рамките на 5 минути на учебно
заведение).
Участниците ще рисуват в
учебните заведения, Център за
подкрепа за личностно развитие
и читалищата в Общината от
10.00-12.00 ч., а творбите трябва
да донесат и предадат на организаторите в сградата на Общинска
администрация до 14.00 ч.
В 17.00 ч. на пл. „България” (при
лошо време в Дома на железничаря) ще бъде открита изложба от
фестивалните творби, след която
ще започне рециталаът.
Вторият ден е Ден на музикално-танцовото изкуство. Той ще

представи пред жителите и гостите на града два концерта – от
9-11.30 ч. изпълнения на деца до
7 годишна възраст, а от 17-19.30
ч. изпълнения на колективи или
индивидуални участници на възраст от 7 до 29 години. За концертната програма могат да се
заявяват участия (в рамките на
5-7 мин. на учебно завадание) в
следните направления:
І направление – народни песни и
танци; ІІ направление – модерни
песни и танци; ІІІ направление –
съчетания по художествена гимнастика.
Младите фотографи от Община Мездра, подали заявките си в
срок, могат да снимат проявите

Думите отлитат, написаното остава
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на фестивала и да изпращат своите снимки на e-mail: mezdra@
mail.bg Снимките им ще бъдат
публикувани на сайта на Община
Мездра.
За участие във фестивала ръководителите на групи трябва да
попълнят и подадат Заявка по
образец /може да изтеглите от
сайта на Общината/, да изготвят
Присъствен списък и да осигурят
Декларации за съгласие от родителите за фотозаснемане на децата до 18 години.
Заявки се приемат до 20 април!
Всички групови и индивидуални
участници ще получат сертификати и награди.
Заповядайте на фестивала!

Адрес на
редакцията:
Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27,
ет. 4, Радиоцентър

Хонорари не се изплащат;
Всеки автор е отговорен за материалите си;

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Дейности
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Децата на
Община
Мездра

АК “Калето“ -

атрактивно място

Общината ще кандидатства с проект за повишаване туристическата привлекателност на АК “Калето“ по Програма Интеррег-ИПП
за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г.
Предложението беше одобрено на редовното заседание на Общинския съвет на 29 март.
Проектното предложение на общинска администрация ще бъде по
приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”, специфична цел 1.1. “Туристическа привлекателност“.
Проектът цели повишаване на туристическия потенциал на Археологическия комплекс и туристическа дестинация Нишка Баня
чрез социализация и надграждане на туристическите културни паметници и развитие на рекреативен туризъм посредством създаване на разнообразни туристически атракции и продукти.
Общият бюджет на проекта е- до 600 000 евро. За българските
участници Програмата предвижда пълно възстановяване на направените разходи.
Максималният срок за изпълнение e 24 месеца и ще бъде осъществен в партньорство с Община Нишка Баня от Република Сърбия.
Проектното предложение предвижда създаване на зона за отдих
в АК „Калето“ и нейната „поддържаща инфраструктура – терен,
осветление, пътеки и озеленяване, беседки и др .Ще се осъществи
рехабилитация на достъпа от града до зоната за атракции и отдих
на обекта. Атрактивността на археологическия комплекс ще се повиши чрез създаване на „приключенски маршрути“, изграждане на
въжени/гнездови атракции и въжени линии в близост до „Калето“
и над р. Искър, създаване на туристически и/или здравни пътеки и
др. Заложено е формирането на туристически продукт – „Археологически проучвателни ваканции“ за ангажиране на младите хора
(и от двата партньора по проекта) в разкопките в околностите на
комплексите и провеждане на информационни кампании.
Проектът е в съответствие със стратегическите документи за развитието на Общината и неговото осъществяване ще допринесе за
устойчивото ѝ интегрирано развитие.

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

Диагноза

Дебиликус булгарикус

За четвърта поредна година Мездра стана домакин на състезанието
„ Чети! Сподели! Бъди крачка напред!“. Общинският кръг на надпреварата се проведе в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, като участие
в него взеха 5 училища: ОУ „ Христо Ботев“, СУ „ Св. Климент
Охридски“ - Зверино, СУ „Иван Вазов“, училището домакин и НУ
„Петко Р. Славейков“ - Роман. Под формата на 6 игри с различна
степен на трудност децата споделиха прочетеното в различни произведения на Леда Милева, Джани Родари и Атанас Далчев.
Задачите в състезанието бяха разпределени в два кръга. В първия
кръг участниците от петте училища се състезават в няколко категории: свързване на автор с картина от негово произведение, две
игри с интердисциплинарен характер /кръстословица и четене по
роли/ и редене на тематичен пъзел. Във втория кръг децата представиха драматизация по избрано от тях произведение на Леда
Милева, Джани Родари и Атанас Далчев. Всеки от отборите получи точки, а накрая всички участници се поздравиха с успешното
представяне и получиха тематични подаръци и сувенири.
С 47 т. победител в оспорваната надпревара стана отборът на НУ
„Петко Р. Славейков“ - Роман. Второ място само с една точка разлика заеха представителите на ОУ „ Христо Ботев“ - Мездра, а
трети се наредиха децата от училището-домакин с 43 т.

Галя Василева
Нека започна с това, че
изобщо не се обиждам.
Не сме адекватни и сме
като стадо овце, само
дето имаме „свободата“ да си мислим, че не
сме. И да казваме, пишем в социалните мрежи или дори драскаме
по паметниците, колко
сме свободомислещи и
имаме ПРАВА. Съвсем
друг е въпросът със задълженията, но правата
си знаем.
И защо се обиждате,
дами и господа, нима не
виждате надигащата се
вълна на неграмотност,
която се задава? Още
по-лошо е съчетанието с прекомерно самочувствие. Напоследък
се наблюдава някакъв
псевдо патриотизъм, но
той повече прилича на
байганьовския „Булгар,
булгар..“, който се бие
по косматите гърди, отколкото на изстрадалия
и тъпкан „неразумний

Общината ще кандидатства с проектно предложение за насърчаване на
устойчиви, дългосрочни
и съвместни младежки
инициативи по Програма
Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество
България Сърбия 20142020 г.
При одобрение на проектно
предложение
„Starworld” (звезден свят)
по приоритетна ос 2 „Младежи” на Програмата, същото ще се осъществи с
партньори- Община Червен Кръст /Сърбия/ и НПО
„Следваща стъпка“ от България.
Проектът предвижда дос-

ториите на общините от
България и Сърбия, включваща също състезание за
тематични
есе/картина/
разказ, както и реализиране на младежко училище
в рамките до 3 дни за деца
от двете общини, които са
сред избраните в училищното състезание на тема
„Млад астроном“.
Общият бюджет на проекта е в рамките до 200
хил. евро. За българските участници Програмата
предвижда пълно възстановяване на направените
разходи, т.е. самоучастието
на Община Мездра е 0 %.
Срокът за изпълнение на
проекта e 15 месеца.

Състезание

„Чети! Сподели! Бъди
крачка напред!“

Изграждат „Звезден свят“
тавка на планетариуми за
община Мездра и за сръбския партньор, разработване на трансгранична
обучителна платформа с
образователни програми,
уроци и филми за деца и
младежи от различни възрастови категории на тема
„Астрономия“, създаване
на трансграничен клуб
„Млад астроном“, който
да стимулира развитието
на познания, въображението и креативността на
младежите в тази област.
Заложени са и провеждане
на обучителна кампания
в училищата, социалните
заведения и сред малцинствените групи на тери-

http://mezdra.bg

Ивайла - 1 г. и 5
месеца

юрод“ на Паисий.
Нещо е сбъркано, уважаеми! Навярно ценностната ни система,
нравствените ни качества и домашното
възпитание. Ако има
скала да измерва моралните ни норми, вероятно вече свети в
много опасно червено.
Виждали ли сте група
ученици, избягали от
скучните часове, допрели носове в смартфоните си и дори не си
разговарят?
Попадат
на какви ли не информации, къде - къде поинтересни от това, от
какво е спасила човечеството Руската армия
и кого e спасила тя. Вечатляват се от снимки
направени със същите
телефони от високи
сгради или пред влакове и на релси. А ходили
ли сте, драги обидени, в
Бюрата по труда? Е, там
е наистина интересно.
Трябва да има специа-

Съюз на инвалидите

лен човек, който попълва документите на повечето безработни. Ако
иска все пак да разбере
кой за какво се бори и
какъв иска да стане. И
попитайте ги все пак,
искат ли да работят?
Ами, не. Искат да се
подписват и да вземат
помощи, понякога равни на минималната заплата, за която някой се
труди по 8 часа на ден.
И тук нещо е сбъркано!
А нещастните възрастни хора по селата
- ограбвани, пребивани, оставени сами да се
справят с мизерията?
Кой ги тормози?
Навярно няма да оправим нещата, но поне
да си кажем истината!
И да не се обиждаме от
нея. Има и нещо хубаво в цялата работа. На
фона на изчезващи животински и растителни
видове, се появява цял
нов вид – дебиликус
булгарикус.
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Исторически дати

7 април - Ден на здравния
работник.
8 април - Великден.
11 април 1949 г. - В Мездра
умира голямата българска актриса Роза Попова, която на
старини живее в нашия град.
Април 1920 г. - Образувано
е първото в България Акционерно Дружество „Плакалница“ със седалище в Париж.
От 1948 г. то е преименувано
в ДММП „Г. Димитров“.
12 април – Ден на космонавтиката.
15 април 1948 г. - В Мездра
отваря врати Практическо
училище за земеделски машини. Днес ПГ по МСС.
17 април 1926 г. - Във Враца
е регистрирана фирма „Братя
Савови“, преобразувана през
1936 г. В АД „Конопена фабрика – Братя Савови“. Сега
„Околчица“ - Моравица.
Април 1895 г. - Към гарата
в Мездра започва да работи
първата телеграфо-пощенска
и телефонна станция с ограничено действие.
20 април 2002 г. - За пръв
път в България в нашия град
се провежда състезание по
художествена гимнастика за
деца от детските градини
24 април 1931 г. - На тази
дате е осъществена първата
кинопрожекция в Мездра
на филма - „Страданията на
Иисуса Христа и Геновева“.
От 16 ноември 1947 г. в читалищния киносалон започват
редовни прожекции.

В следващите дни
рожденици са:
Валентина Цекова, секретар на НЧ „Просвета-1925“
в Мездра – на 13 април.
Инж. Стефчо Симеонов,
бивш директор на ОП „Чистота“ - на 15 април.
Инж. Илия Цончев, общественик – на 16 април.
Инж. Найден Христов,
бизнесмен – на 16 април.
Искрен Красимиров, кинооператор и режисьор – на
17 април.
Вихър Ганчев, бивш кмет
на с. Игнатица – на 20 април

Отчетно събрание

Общинската организация
на Съюза на инвалидите
отчете дейността си за
2017г.Гости на отчетното събрание бяха кметът
на Община Мездра инж.
Генади Събков, Наталия
Христова - общински съветник и Наталия Горанова - директор на ОЦСУД.
Председателят на общинската
организация
на Съюза Камелия Петкова представи подробен
доклад за дейността на
управителния съвет на
структурата през м.г. Г-жа
Петкова отбеляза, че основната цел на ръководството на организацията е

интеграцията на членовете и подкрепа за справяне
с ежедневните трудности. Председателят на мездренската организация
на хората с увреждания
изказа благодарност към
Общинска администрация и лично на кмета, на
директора на ОЦСУД и
ДСП, които винаги помагат в трудни моменти.
Кметът на Общината изказа удовлетворението си
от всеотдайността на ръководството на местната
структура на инвалидите
и ОЦСУД.
„ Ръководството на Общината прави всичко не-

обходимо за подобряване
на инфраструктурата. Нашата най-голяма инвестиция обаче е инвестицията
в хора, които с душа и
сърце са отдадени на каузата да ви бъдат от помощ. Последното, което
направихме в тази посока
бе закупуването на специализирания автомобил
за транспорт на трудноподвижни хора. Поставил
съм задача да се разшири
обемът грижи, които ви
предлагаме. Бъдете сигурни, че ще използваме
целия си капацитет, за
да сме ви в помощ“, каза
инж. Събков.

http://facebook.com/mezdra

