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Мисъл на броя
„Животът е шахмат-

на игра: Щом приключи, 
всички фигури – царе, 
царици, офицери, турове, 
коне и пешки се хвърлят в 
кутията.“

М. Сафир

„Политически PR или буря в 
чаша вода“

Кметът инж. Генади Събков:

„Заради позицията си 
да не позволя на местен 
бизнесмен да придобие 
централния площад в Ме-
здра, получих скалъпени 
обвинения от трибуната 
на НС. България е пра-
вова държава. Вярвам в 
компетентността на про-
куратурата и съда. Няма 
нито една вярна цифра в 
изнесените обвинения от 
народните представители 
от ПП ГЕРБ за това, че 
съм се облагодетелствал 
и ощетил гражданите на 
Мездра“, това каза инж. 
Генади Събков по време 
на брифинг на недостро-
ената Спортна зала в Ме-
здра.
„Лично аз бях човекът, 

който сезира прокурату-
рата по повод вложените в 
този обект 5 700 000 лева, 
които видимо не корес-
пондират със степента на 
изграждане на залата. Има 
и становище на специали-

сти от различни сфери на 
строителството, според 
които продължаването на 
строежа е невъзможно, за-
щото е направен на място, 
което пропада и не може 
да се гарантира неговата 
сигурност. Договорът, кой-
то едностранно прекратих 
с ДЗЗД „Мездра спорт“, е 
на стойност над 8.2 млн. 
лв.“, каза още Събков.
Кметът на Общината 

поясни, че в резултат на 
извършена проверка от 
АДФИ бяха съставени: 6 
Акта за установяване на 
административни нару-
шения на г-жа Николинка 
Кътовска/бивш замест-
ник-кмет и кмет на Об-
щина Мездра/, 5 – на Иван 
Аспарухов /бивш кмет на 
Общината/ и 2 акта – на 
Валентин Вълчев /бивш 
зам.-кмет и кмет/. Район-
на прокуратура – Мездра 
е изпратила преписката 
с доклада от Одита на 

АДФИ на Специализира-
ната прокуратура, която 
да се произнесе по компе-
тентност.
По време на брифинга 

г-н Събков изказа мне-
нието си какво лежи в 
основата на обвиненията 
на ПП ГЕРБ от трибуната 
на Парламента. Кметът 
бе против предоставянето 
на централния площад за 
лични бизнес цели на мес-
тен бизнесмен. Жалко, че 
в тази кампания се включ-
ва г-жа Петя Аврамова, 
използвайки политически 
натиск над общински съ-
ветници от ОбС-Мездра, 
за гласуване на незаконно 
решение – впоследствие 
отменено от съда.
„Пожелавам много здраве 

и сили на г-н Борисов. Той 
трябва да има много сили, 
за да носи на гърба си хо-
рата, които експлоатират 
абревиатурата ГЕРБ пет-
нят авторитета му с невяр-

на и манипулативна ин-
формация“, каза Събков.
Кметът обобщи всички 

законови действия, които 
активно е предприел по 
отношение на Спортна-
та зала. Към момента се 
изпълняват предписания 
на АДФИ за събиране на 
преведени суми. Направе-
ни са запори на сметките 
на двама от длъжниците 
по акта за начет – „Галчев 
инженеринг“ ЕООД /мощ-
на фирма, прославила се с 
обекти в София/ и специа-
листа Тихомир Кръстев 
Лаковски. Общината очак-
ва след наложените запо-
ри да получи дължимите 
средства обратно в общин-
ската хазна.
Инж. Събков припомни, 

че през 2015 г., когато се 
е строяла Спортната зала, 
не е бил заместник-кмет 
на Общината, нито пък 
служител.

на стр. 2

Сашо Илиев е заместник-
кмет на Общината

На 11 април кметът инж. Генади Събков представи Сашо 
Иванов Илиев като заместник-кмет на Община Мездра. Това 
стана на нарочна пресконференция, която се проведе в Голя-
мата заседателна зала на Общинска администрация.
Инж. Събков уточни, че две години и половина не се е въз-

ползвал от законовото си право да назначи свой заместник, 
тъй като, когато в края на 2015 г. поел ръководството на Об-
щината, Мездра била във финансов колапс.
„Исках да дам личен пример. След като изисквам толкова 

много от служителите си, би следвало аз самият да работя 
повече от тях. С общи усилия и воля доказахме, че можем да 
се справим с всички ситуации, въпреки че все още има не-
заети позиции в структурата на Общинска администрация“, 
поясни кметът.
Г-н Сашо Илиев е роден през 1963 г. Завършил е Стопан-

ска академия „Д. Ценов“-Свищов в направления икономика 
и финанси. Има опит в реалния сектор и публичната адми-
нистрация. Започва трудовата си кариера в общинска фир-
ма „Вестител“-Враца. Работил е като счетоводител и главен 
счетоводител в поделение на „Главбулгарстрой“ в Казахстан. 
Заемал е и различни позиции в Община Враца- бил е слу-
жител в отдел „Общинска собственост“, след което  става и 
началник на отдела.
Г-н Илиев благодари на кмета за гласуваното доверие.
„Смятам, че с общи усилия ще увеличим приходната част на 

бюджета. За мен ще е гордост, ако качествено и в срок изпъл-
ним амбициозната Инвестиционна програма на Община Ме-
здра, която да придаде съвременен европейски вид на всички 
28 населени места“, каза при представянето си г-н Илиев.
Заместник-кметът встъпи в длъжност на 12 април 2018г. и 

отговаря за финансите, икономиката, проектите и общинска-
та собственост.

Декларация
от името на  ОбС и председателите на ОПО на БСП и общински 

съветници от групата на ”БСП - Лява България”

Събрани на  извънредно 
заседание на 10 април т. 
г.,  категорично заявя-
ваме подкрепата си за  
кмета на Община Мездра 
инж. Генади Събков.
Считаме, че отправе-

ните от народните пред-
ставители на ГЕРБ на 
пресконференцията в НС 
нападки са изпълнение 
на политическа поръчка 
за начало на предизборна 
кампания.
С тази декларация ис-

каме да сведем до зна-
нието на социалистите, 
симпатизантите на БСП 
и цялата общественост 
истината по отправените 
обвинения, такава, каква-
то е.
Подкрепяме усилията на 

инж. Генади Събков по 
казуса 
„Многофункционална 

Спортна зала“, добил по-
пулярност вече в цялата 
страна.
Агенцията по  Държавен 

и Финансов контрол е из-
дала 13 акта за админи-
стративни нарушения на 
ръководния екип на ОбА 
от предишния мандат, но 
в тях Генади Събков не 
фигурира нито като за-
местник-кмет, нито като 
кмет на Общината, защо-
то той няма нарушения.                   
Институции от различни 
сфери на строителството 
са дали своите станови-
ща, че изграждането на 
Спортната зала е запо-
чнало на  неподходящ 
терен и не може да се 
гарантира сигурността 
на обекта, а  Специали-
зираната прокуратура 
предстои да определи 
последващите действия 
на кмета на Общината 
във връзка с допуснатите 
нарушения.
Безпочвени са обвине-

нията по този казус към 
Генади Събков, защото 
той, в качеството си на 
кмет, подаде сигнала и 

поиска проверка. И това 
заявяваме ясно и кате-
горично пред нашата 
общественост ,каквато 
и цена да заплатим за ка-
заното.
Въпросът за Европей-

ските субсидии, по който 
се атакува  Генади Съб-
ков, бе поставен преди 
няколко години и по него 
има становище на Коми-
сията по предотвратя-
ване и установяване на 
конфликтни интереси.
В своите отговори пред 

нас  и в своите публични 
в т. ч. и медийни изявле-
ния Генади Събков заяви 
, че няма нарушения на 
закона.
Преди около 20 дни във 

Фейсбук се появи т. н. 
„червен октопод”, с кой-
то бяха отправени об-
винения срещу Генади 
Събков за политически 
назначения в Община 
Мездра.

    на стр. 2

Благотворителен 
базар

Множество великденски ук-
рашения, картички и сувени-
ри предложиха потребителите 
на Комплекс социални услуги 
за деца и лица с увреждания-
Мездра. Това стана на Велик-
денски благотворителен базар, 
разположен пред сградата на 
Общината.
Сувенирите са дело на децата и 

младежите, настанени в Преход-
ното жилище, Защитено жили-
ще №1 и Защитено жилище № 2.
Кметът на Общината инж. Ге-

нади Събков бе първият, кой-
то закупи от експонатите. Той 
пожела на децата и младежите 
много здраве, щастие и благо-
денствие.
Със събраните от продажбите 

средства възпитаниците от Ком-
плекса отиват на оздравителен 
лагер. Той се провежда в пери-
ода 22-26 април т. г. на почивна 
база „Видима“ - гр. Априлци.

Съобщение на Община Мездра
Във връзка с невярна инфор-

мация, публикувана в регио-
нална медия, без да е потър-
сен коментар от Общината, 
ръководството на Общинска 
администрация заявява:
Блок „Леденик“ № 2 в Ме-

здра е одобрен за саниране 
по Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни 
сгради. На 24.11.2017 г. глав-
ният архитект на Общината 
е издал разрешение за стро-
еж. Строителната площад-
ка е открита на 12.12.2017 
г. след изрично настояване 
от члена на Управителния 
съвет на сдружението на 
собствениците г-жа Ягодка 
Христова. Причината е по-
жар в помещение, собстве-
ност на Христова, при който 
е засегнат нейният балкон. 

До момента това е единстве-
ният апартамент със смене-
на дограма. Поради небла-
гоприятните зимни условия 
строително-монтажните ра-
боти са спрени с Акт № 10 
на 21.12.2017г.
На 10.04.2018г. в Общината 

е входирано писмо от стро-
ителния надзор с копие до 
фирмата изпълнител- Сдру-
жение „Северозапад Строй“, 
че СМР ще бъдат възстано-
вени на 12.04.2018г.
Обръщаме се с молба към 

собствениците на жилища 
в блок „Леденик“ № 2 да 
окажат необходимото съдей-
ствие и осигурят възмож-
ност за достъп до обекта за 
обезпечаване на срочното и 
качествено изпълнение на 
предвидените в проекта за 
саниране на блока СМР.
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от стр. 1
„Не знаех какво се е случ-

вало, затова сезирах компе-
тентните органи. Още преди 
две години можех да направя 
брифинг и да оглася факти, но 
предпочетох прокуратурата 
и съдът да го направят. Сега 
обаче се прави политически 
PR от управляващата парла-
ментарна група за сметка на 
мездренските данъкоплатци. 
Нямам никакво отношение 
и затова, че не знаех какво е 
правено, потърсих проверки. 
Разчитам прокуратурата да 
си свърши работата докрай. 
Чакам това от две години. Не 
съм спекулирал с темата, смя-
там, че правоохранителните 
органи трябва да си свършат 
работата, а не да се прави по-
литически PR. На тяхно мяс-
то не бих искал оставки, а бих 
се срамувал от създаденото“, 
каза инж. Събков.
На обвиненията за превеж-

дани субсидии на сина му за 
наети земи, кметът отговори:
„Претоплена манджа“ - ко-

мисията за предотвратяване 

и установяване на конфликт 
на интереси се занимава с 
този казус още преди годи-
ни. Излезе с решение, което е 
достъпно за всички и според 
което няма никакви наруше-
ния. Не съм си позволявал да 
подписвам договор нито със 
сина си, нито с друг родни-
на, на каквато и да е основа. 
Няма и да го направя.
Тези, които искат информа-

ция, не са я искали от мен 
или от счетоводството на 
Общината, камо ли от Ми-
нистерство на финансите. 
Не съм очаквал хора на ниво 
да действат така. Няма офи-
циално изведено подписано 
становище от мен за отлично 
изпълнение на обект, стоящ 
на „кота нула“.
Събков категорично опонира 

на въпросите защо все още 
няма назначен заместник-
кмет и за финансовата поли-
тика на Общината.
„Започвайки работа като 

кмет, Общината имаше за-
дължения в размер на 8.5 
млн. лв., като не включвам 

формираните 8.2 млн. лв. за 
строителство на залата. Към 
31.12.2017 г. Община Мездра 
има 4.3 млн. лв. задължения. 
Това сме постигнали с екипа, 
който имам честта да ръко-
водя. За добрата работа – до-
бро наказание. Вероятно съм 
единственият кмет, върнал 
повече средства, отколкото 
законът позволява и затова 
ми бе съставен акт.
Причината да нямам зам.-

кмет е, че не можех да до-
пусна колегите от адми-
нистрацията да се товарят 
повече от мен. Финансовите 
рестрикции, ограничения и 
ред, които наложих в Общи-
ната ни изведоха от финан-
совия колапс. Какъв пример 
щях да дам, ако в условия на 
тежка криза назнача двама-
трима заместници? Колегите 
виждат кога идвам и кога си 
тръгвам от работа и са съп-
ричастни към общите усилия 
за стабилизиране и проспери-
тет на Общината“, заяви още 
Събков.

„Политически PR или буря...“

от стр. 1
На нашите въпроси по кад-

ровата политика Генади Съб-
ков ни увери, че за всички 
длъжности за държавен слу-
жител, за които се изисква 
конкурс, такъв е обявяван и 
провеждан. За останалите 
длъжности, водещи по избо-
ра и назначението, са били 
професионалната  квалифи-
кация и качествата на съот-
ветния кандидат, и в никой 
случай партийната принад-
лежност не е участвала в 
критериите по избора .
  За никой не са тайна 

трудните условия за живот и 
работа на хората в Североза-
падна България, за интен-
зивния миграционен процес 
към столицата и други по-
големи градове в страната 
и за чужбина, предимно на 
млади хора и хора на трудос-
пособна възраст.
   Ние благодарим  с тази 

декларация на служителите 
в ОбА за постигнатите ре-
зултати в Община Мездра 
за 2017 г. и изразяваме ка-
тегоричната си подкрепа за 
младите хора, направили 
своя избор да работят в и за 
Общината.
   Над  1/3 – та  от служи-

телите, упоменати в обвине-
нието, са с трудов стаж над 
20 год. и назначаването им в 
Общината е далеч във време-
то преди инж. Събков да ста-
не кмет на  Мездра.
В периода на възходящо 

развитие на Общината, 
значително подобреното и 
стабилизирано финансово 
състояние, на реализиране 
на редица проекти в града 
и 26 села на Общината, в 
периода, в който са видими 
положителните промени, се 
атакува кмета и служителите 
на ОбА, за да се всява смут, 
объркване и несигурност в 

хората и техните семейства.
    По една част от повдигна-

тите обвинения от трибуната 
на НС срещу Генади Събков 
имаше питания и от общин-
ски съветници от различни 
политически сили. Имаше 
отговори на питанията от 
страна на кмета, които са 
публично достояние.
   Изразяваме увереност, че 

с последователните си дейст-
вия за защита на общест-
вения интерес, за успешно 
изпълнение на Програмата 
за управление на Община 
Мездра инж.  Генади Събков 
и неговият екип ще завършат 
един успешен мандат с види-
ми резултати.
   Призоваваме нашите съ-

граждани, съмишленици и 
опоненти да обединим  уси-
лията си, да използваме на-
шата енергия позитивно и 
градивно в интерес на всеки 
жител на нашата Общината.

Декларация
от името на  ОбС и председателите на ОПО на БСП и общински 

съветници...

Ние, членовете на Българския антифашистки 
съюз и нашите съмишленици от с. Люти брод, 
обл. Враца, на свое събрание

Решихме:

Осъждаме опита на определени политически кръгове 
от регионално и общодържавно ниво за дискредити-
ране кмета на нашата Общината инж. Генади Събков, 
приписвайки му абсурдни обвинения и прегрешения 
с присъщата им наглост и безочие.
Ние заставаме твърдо зад нашия кмет и го подкрепя-

ме в дейностите за финансовото укрепване на Общи-
ната и икономическия възход на населените места по 
нашия край и решаването на многото социално-бито-
ви проблеми на селата, в т. ч. и на Люти брод.

Декларация

На брифинг в Заседателната 
зала на Общината пред всички 
колеги кметът защити 31служи-
тели от своя екип, обвинени че 
работят в общинска администра-
ция, благодарение на партийни 
връзки и персонални протекции.
„Две години и половина пола-

гам усилия в максимална степен 
да защитя обществения интерес 
и с тези си действия накърнявам 
частни амбиции на хора, които 
успешно ограбваха Общината в 
минали периоди. Затова предиз-
борните и следизборните клеве-
ти и негативна кампания срещу 
мен самия не спират нито за миг.
„ Мездра гейт 2“ беше сътво-

рен от разследващ журналист, 
двама депутати от 6-ти МИР и 
един - от 23ти МИР, без да по-
сетят града и да попитат някой 
от засегнатите. Никога не съм 
обръщал внимание на писанията 
на местни и регионални медии и 
не съм се засягал от епитетите, с 
които ме обкичват.
Крайността, до която стигнаха 

с изложени пред национални 
медии неверни твърдения, оч-
ернящи членове на екипа ми, 
прекрачи границите на моето 
търпение. Не мога да позволя 
да бъдат засегнати 31 лица, на-
бедени, че работят в Община 
Мездра не заради солидното си 
образование и доказан профе-
сионализъм, а заради измислени 
връзки“, каза инж. Събков.
Кметът бе категоричен, че по 

време на конкурсните процеду-
ри и интервютата за заемане на 
различни постове в администра-
цията, на никой от служителите 
не са задавани въпроси за пар-
тийна принадлежност и лични 
познанства. Всички служители 
в Общината са назначени зара-
ди личните си и професионални 
качества.
Инж. Събков заяви, че две го-

дини и половина работи в инте-
рес и полза на всички жители на 
Общината, противопоставяйки 
се на частни амбиции, накър-
няващи общото благо. Затова 
получава упреци и от дясно, и 
от ляво.
„От ГЕРБ ме обвиняват, че съм 

назначил уредени хора. Бивши 
лидери на БСП пък ме упрек-
ват, че не назначавам партийни 
членове в Общината“- каза кме-
тът. Той  категорично опроверга 
неистините, очернили 31 души. 
От изложените факти и обстоя-
телства, свързани с работата на 
всеки един от засегнатите, ста-
на ясно, че 21 служители не са 
политически обвързани с БСП 
или членуват в други партии, а 
на 4 души не е работодател. От 
началото на мандата до днес са 
назначени 62 лица, само 6 от 
които членуват в БСП.
Г-н Събков изказа благодарност 

на всички служители в Община-
та, които, въпреки ниските въз-
награждения, работят неуморно 
в името на каузата „Мездра“.

Кметът 
защити 31 
членове от 
екипа си

зарадваха младежи и 
възрастни хора

Кметът и Врачанският 
Mитрополит

В навечерието на Възкресение Христово Врачанският 
Митрополит Григорий и кметът на Община Мездра боя-
дисаха яйца заедно с младежи с интелектуални затрудне-
ния от Защитени жилища 1 и 2 и Преходното жилище към 
Комплекса социални услуги за деца и лица с увреждания /
КСУДЛУ/ в Мездра. Това стана в „Работилница Североза-
пад”, помещаваща се в двора на Комплекса.
Целта на инциативата бе боядисаните от децата яйца да 

бъдат раздадени на потребитрелите на Дома за стари хора 
в Мездра.
„Нека в навечерието на празника на всички празници- Ве-

ликден, дарим радост и усмивки на тези прекрасни деца, 
за да почувстват топлината на Христа и нека радостта от 
Възкресението Христово изпълва душите и сърцата им. 
Нека Бог, възкръснал тридневно от мъртвите, да благосла-
вя и посвещава всички тези младежи, при които сме днес, 
всички българи и целия свят. Нека спасението Божие бъде 
наша опора и пътеводна светлина, за да бъдем по-смирени 
и по-добри“, каза Врачанският Митрополит Григорий.
След като всички яйца бяха обагрени в червено, Митро-

полит Григорий благослови потребителите на Комплекса 
и техните наставници, като им раздаде по една осветена 
икона и традиционните великденски зайчета. Митрополи-
тът и кметът посетиха Дома за стари хора, където пода-
риха на обитателите му боядисаните от младежите яйца и 
пухкави козунаци.

70 лица с увреждания от Общината се включиха в нацио-
налния протест на хората с увреждания от цялата страна. Той 
се проведе на 11 април пред сградата на Министерски съвет.
Напрежението сред хората се породи, след като бе предло-

жена нова наредба за медицинската експертиза, която реално 
може да остави половината лица без инвалидни пенсии.
“Новите правила за освидетелстване променят несправед-

ливо начина за оценяване на вида и степента на трайно на-
малената работоспособност, като с приоритет в експертизата 
остава само основното заболяване. Сега всяко едно от мно-
жеството увреждания носи допълнителни проценти в меди-
цинската експертиза, като с няколко леки заболявания човек 
може да постигне същите права, които гарантират тежкото 
заболяване. Намалената работоспособност и степента на ув-

реждане пък се оценяват по процентна скала, което според 
вносителите на проекта прави преценката субективна и дава 
възможност на всеки ТЕЛК да дава собствено решение.
Преосвидетелстването ще лиши от инвалидна пенсия около 

200 хиляди души, още 200 хиляди пък ще изпаднат в по-ни-
ска група. Фиксирането на процент за едно и също заболява-
не, вместо диапазон от проценти, също ще навреди на екс-
пертизата, тъй като при всеки отделен човек всяко заболяване 
има различен ход.

Неволя

Включиха се в 
националния протест

Прочетено в старите 
мездренски 

вестници
На 21. II т. годъ. Общин-

скиятъ изборъ въ Мездра 
даде следния резултатъ: ко-
алиция земеделци и радика-
ли – 147 гласа за общински 
съветници и 159 гласа за 
училищни настоятели, коа-
лиция демократи, земедел-
ци и сговоръ – 118 гласа за 
общински съветници и 110 
гласа за училищни настояте-
ли, работническа листа – 64 
гласа и широки социалисти 
– 18 гласа.“
в. „Искърски фаръ“, брой 

117 от 25 февруарий 1932 г.
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На 12 април за втора поред-
на година пролетният спор-
тен празник на Общината 
събра над 160 участници от 
градските основни училища 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
и „Христо Ботев“ , СУ „Иван 
Вазов“, както и близо 100 
гости. Деца, учители и роди-
тели изпълниха с усмивки и 
ведро настроение изкустве-
ния терен на стадион „Локо-
мотив“.
Празникът, с наименование 

„Пролетта е вече тук“, започ-
на с изпълнение на малките 
мажоретни грации от ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
които показаха една от най-
добрите си композиции.
Кметът на Общината инж. 

Генади Събков приветства 
участниците, техните връст-
ници в публиката, учителите 
и родителите и пожела успех 
в спортния празник.
Училищните отбори бяха 

разпределени в две възрас-
тови групи – 1-4 клас и 5-8 
клас. За проверка на ловкост-
та, скоростта и пъргавината 
на участниците бяха предви-
дени 4 игрови дисциплини 
– състезателна игра „Раци“, 
в която всеки участник от 

отбора премина специално 
трасе в стойка, наподобява-
ща рачешката, скачане с чу-
вали, играта „Бързи, смели, 
сръчни“ и стрелба с футбол-
на топка в обръч.
Победител в играта „Раци“ 

за ученици I-IV клас стана 
отборът на ОУ “Св. св. Кирил 
и Методий“. Втори - учени-
ците от СУ “Иван Вазов“, а 
трети - ОУ “Хр. Ботев“. Пър-
ви сред по-големите V-VII 
клас бяха учениците от СУ 
“Иван Вазов“. Второ място 
заеха техните връстници от 
ОУ “Хр.Ботев“, а трети – ОУ 
“Св. св. Кирил и Методий“.
Отборът на ОУ „Хр. Ботев“ 

стана първи в играта „Ска-
чане с чували“ за ученици 
I-IV клас. Втори се класира 
тимът на СУ “Ив. Вазов“, а 
трети - ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“. Първи сред учас-
тниците V-VII клас станаха 
децата от ОУ „Хр. Ботев“. 
Втори се наредиха техните 
връстници ОУ „Св. св.Кирил 
и Методий“ , а трети – СУ 
“Иван Вазов“.
Победител в играта „Бързи, 

смели, сръчни“ за ученици 
I-IV клас стана отборът на 
ОУ „Св. св. Кирил и Мето-

дий“. Второ място зае тимът 
на ОУ „Хр. Ботев“, а трето 
- СУ „Иван Вазов“. Първи 
сред участниците V-VII клас 
стана отборът на ОУ „Хр. 
Ботев“. Втори се класираха 
децата от СУ „Иван Вазов“. 
а трети - ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“.
Първо място в играта 

„Стрелба в обръч“ I-IV клас 
зае отборът на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, второ - 
СУ „Иван Вазов“, а трето - 
ОУ „Хр. Ботев“. Победител 
сред учениците V-VII клас 
стана тимът на ОУ „Хр. Бо-
тев“. Втори се наредиха де-
цата от ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ а трети- СУ „Иван 
Вазов“.
Комплексен победител в 

двете възрастови групи стана 
отборът на ОУ “Христо Бо-
тев“ с ръководител Цветели-
на Цинцарска.
Кметът на Общината инж. 

Генади Събков награди учас-
тниците в игрите с грамоти 
и лакомства. След края на 
надпреварата бе изтеглена и 
томбола, на която бяха раз-
дадени множество спортни и 
ученически пособия.

Пролетен спортен празник

Победи на футболистите
Детският отбор на ОФК „Ло-

комотив-Мездра“ срази като 
гост със 7:1 тима на ФК „Ска-
ла 2015“- Оселна в среща от 
отложения 13-ти кръг на пър-
венството по футбол в „Зона 
Враца“. Точни за общинския 
отбор бяха: Александър Ла-
заров с хеттрик, Цветелин 
Иванов отбеляза два гола, а 
с по едно точно попадение се 
разписаха Теодор Вишински 
и Тихомир Петров.
Юношите младша възраст 

на ОФК „Локомотив-Ме-
здра“ пък разгромиха с 10:0 
ФК “Ботев“ - Криводол в сре-
ща от отложения 12-ти кръг 
на първенството по футбол в 
„Зона Враца“. До почивката 
те водеха с 2:0. През второто 
полувреме младите надежди 
на ОФК добавиха към своя 
голов актив още 8 попадения. 
Петър Петров направи хетт-
рик, Ерик Тронков отбеляза 2 
гола, а по един път се разпи-

саха Любослав Валентинов, 
Никола Луканов, Тони Хри-
стов, Росен Иванов и Иван 
Марианов.
В следващия мач юношите 

на общинския тим дома-
кинстваха срещу ФК “Ком“ 
- Берковица. Срещата се 
проведе на 13 април на из-
куствения терен на стадион 
„Локомотив“ и завърши със 
7:1.
Мъжкият отбор на ОФК 

„Локомотив-Мездра“ пък до-
бави още 3 точки към актива 

си след победа с 9:1 над ФК 
„Ботев“ - Рогозен в 18-я кръг 
на първенството по футбол 
на „А“ ОФГ - „Зона Враца“. 
Валдемар Стоянов отбеляза 
завидните 5 гола за общин-
ския тим. Кирил Кръстев 
постигна хеттрик, а с едно 
точно попадение се разписа 
и Владимир Христов.
На 15 април мъжкият от-

бор на ОФК „Локомотив-
Мездра“ гостуваха на ФК 
“Огоста“ - Хайредин и побе-
диха с 1:0

Бригада от 6 човека 
извършва ремонт на 

покриви и тенеке-
джийски услуги.

0899/250 731
0988/206 200

Обява

В навечерието на най-свет-
лия християнски празник- 
Великден, кметът на Общи-
ната инж. Генади Събков и 
секретарят на Общината Сев-
далина Джамбазка, раздадоха 
множество подаръци на по-
требителите на Комплекс со-
циални услуги за деца и лица 
с увреждания и семейства в 
неравностойно положение.
Г-жа Джамбазка връчи на 

потребителите на социални-
те услуги дарение от фонда-
ция „Тавита България“, която 
помага на деца и младежи 
в неравностойно положе-
ние от социалните домове в 
България чрез доброволци 
от Холандия, Великобрита-
ния, Германия и САЩ. 54 
потребители получиха козу-
наци, сокове, мляко. Деца-
та и младежите получиха и 
пресни яйца, които заедно с 
персонала, грижещ се за тях, 
боядисаха на Велика събота, 
заедно с Врачанския Митро-
полит Григорий и кмета на 
Общината.

Кметът раздаде даренията от 
хранителни продукти и мно-
го детски играчки от  “ABC 
Kinder Care Centre, Sofia, 
Bulgaria”, предоставени на 
Общината чрез фондация 
„Тавита България“. Велик-
денски подаръци получиха и 
семейства в неравностойно 
положение от с. Ослен Кри-
водол и с. Зли дол.
На 13 април инж. Генади 

Събков и секретарят на Об-
щината Севдалина Джамба-
зка раздадоха втората част 
от Великденското дарение, 
предназначено за семейства 
в неравностойно положение, 
грижещи се за малки деца.
Множество подаръци по-

лучиха 13 семейства, жи-
веещи на ул.“Принчовец“ 
и кв.“Лещака“. 44 деца на 
възраст от 6 дни до 15 годи-
ни бяха зарадвани с дрехи, 
памперси и детски играчки 
от “ABC Kinder Care Centre, 
Sofia, Bulgaria”, предоставе-
ни на Общината чрез фонда-
ция „Тавита България“.

Великденско дарение
Социална политика

Официалният ветерина-
рен лекар на Общините 
Мездра и Роман –д-р Иво 
Иванов запозна кмето-
ве на малките населени 
места в Община Мездра с 
техните ангажименти по 
изпълнение на Заповед № 
РД11-591/29.03.2018г. на 
изпълнителния директор 
на Българската агенция 
по безопасност на храни-
те д-р Дамян Илиев.
Кметовете следва неза-

бавно да създадат орга-
низация за извършване 
на проверки на регистри-
раните досиета на всички 
регистрирани на терито-
рията на ОБДХ животно-
въдни обекти, в които се 
отглеждат еднокопитни 
животни /ЕКЖ/, включи-
телно и пасищата.
Проверките се извърш-

ват поетапно, както след-
ва:  от 5 до 10 бр. ЕКЖ; 
над 10 бр. ЕКЖ и всички 
останали обекти с ЕКЖ.
При установяване на не-

съответствия във връзка 
с регистрация на живо-
тновъдния обект, иден-
тификацията на ЕКЖ, 
хуманното отношение, 
фуражите и/или здравео-
пазването на животните 
ще бъдат предприети съ-
ответните администра-
тивни мерки.
Проверките продължа-

ват до 30 април т. г., а съ-
браната информация еже-
седмично се представя в 
ОБДХ-Враца. По-късно 
ще бъде изготвен обоб-
щен доклад до Българ-
ската агенция по безопас-
ност на храните.

Ветеринарен 
надзор

Започнаха 
масирани 
проверки

Българското село до ден 
днешен се смята за пазител 
на християнските традиции. 
Така е и в село Царевец. 
Жителите отбелязват всеки 
празник, а ден преди Велик-
ден дворът на местната църк-
ва “Свети Димитър” оживя, 
изпълнен с детски глъч и 
трепетни приготовления за 
Възкресението. Кметът Мар-
гарита Петкова запозна де-
цата с местната християнска 
традиция на Велика събота.
“Традицията да се боядисват 

яйца се пази от над 2000 годи-
ни. Когато Мария Магдалена 
отива при император Тиберий, 
за да му каже за Христовото 
Възкресение, му подарила 

едно яйце. Легендата разказ-
ва, че императорът не повяр-
вал и казал на жената, че ако 
това е истина, трябва яйцето 
да се обагри в червено. Така и 
станало. От този момент ната-
тък традицията била първото 
яйце да бъде боядисано в чер-
вен цвят“, разказа на децата 
Маргарита Петкова.
Най-щастливи на Велика съ-

бота са най-малките, тъй като 
всички заедно, изпълнени с 
въображение и неповтори-
ми емоции, изписват чудни 
перашки. Съботата е по-
следният ден от Страстната 
седмица. На Велика събота 
църквата възпоменава телес-
ното погребение на Христос.

В с. Царевец

се пази традиция на 
2000 години

Четиридневно разнообразие 
на вкусове, ритми, забавления 
и положителни емоции ще 
предостави кулинарният фес-
тивал на вкусовете и ритмите 
„Табиет Мездра“. Той ще се 
проведе в периода 3-6 май, ед-
новременно с двудневния тра-
диционен Free fest „Магията 
на Мездра“ и отбелязването на 

Деня на Мездра-6 май.
Жителите и гостите на гра-

да ще имат възможността да 
се насладят на целодневни 
забавления и да изпитат не-
забравими преживявания. На 
централния площад „Бълга-
рия“ фирмите-участници ще 
презентират широка гама про-
дукти, съчетани с демонстра-

ции, уъркшопове и специални 
събития.
В рамките на 4 дни „Табиет 

Мездра“ ще предостави неве-
роятни емоции на жителите 
и гостите на Мездра. На пло-
щадa и ул.“Христо Ботев“ ще 
бъдат обособени 3 основни 
зони – кулинарна, музикална и 
зона за експозиции и атракции.

„Табиет Мездра“ – четиридневно 
незабравимо преживяване
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24 април 1877 г. – Русия 
обявява война на Осман-
ската империя за Освобож-
дението на България.
26 април 1876 г. – Открито 

е Първото народно събра-
ние в Оборище, което реша-
ва обявяването на Април-
ското въстание.
1883 г. – С Указ на княз Ал. 

Батемберг Роман е отделен 
от Луковитска околия и 
влиза в състава на Врачан-
ска околия.
29 април 1980 г. – Офи-

циално е открит първият в 
България електрифициран 
магистрален железопътен 
пръстен София – Мездра – 
Горна Оряховица – Дъбово 
– Карлово – София. По този 
повод в нашия град идва то-
гавашният генерален секре-
тар на ЦК на БКП и предсе-
дател на Държавния съвет 
Тодор Живков.
1 май – Международен ден 

на труда.
6 май – Гергьовден, Ден на 

храбростта и българската 
армия, Ден на Мездра.
Май 1933 г. – По иницятива 

на училищното настоятел-
ство на гимназията „Т. Ба-
лабанов“ в Мездра е откри-
та забавачница. За учителка 
е назначена Василка Йор-
данова – съпруга на бъде-
щия кмет Йордан Христов 
(1934-1937)
Май 1998 г. – В Боденец е 

осветен войнишки памет-
ник, дело на майстора ка-
меноделец Веселин Василев. 
Върху паметника са изписа-
ни имената на 17 боденча-
ни, загинали в Балканската, 
Първата и Втората светов-
ни войни.
1973 г. – Тържествено е 

отбелязан 50-годишният 
юбилей на Политехническа 
гимназия „Д. Благоев“ (дн. 
СУ „Иван Вазов“) в Мездра. 
По този повод с Указ на 
Държавния съвет училище-
то е удостоено с орден „Св. 
св. Кирил и Методий“ - пър-
ва степен. Същото отличие 
получават директорът Киро 
Киров и заслужилият учи-
тел Слави Русев, а техните 
колеги В. Гаврилова, М. Цо-
цова-Додова, Б. Пенчева, 
Цв. Натева, Ив. Андонов и 
скулптурът Петко Мичев са 
наградени със същия орден 
– втора степен.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Лидия Илиева, общест-
веник – на 21 април.
Любомир Минковски, 

художник – на 23 април.
Венета Балканска, ху-

дожник – на 26 април.
Инж. Евгения Христо-

ва, директор на Държав-
но горско стопанство – 
на 28 април.
Красимир Стефанов, 

журналист – на 30 април.
Д-р Николай Дан-

чов – на 3 май

Жени - 2 г. и 8 ме-
сеца

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 
Мездра1 551 лв. са събраните средства от кампанията на БМЧК-

Мездра „Цветница 2018“, чрез която се помагат абитуриенти 
– сираци и полусираци. Днес доброволците и техните ръко-
водители се събраха в Общинския център за социални услу-
ги и дейности, където в присъствието на медии преброиха 
даренията от жители и гости на Мездра.
Кампанията се проведе за трета поредна година, като се 

включиха над 30 доброволци. Те събираха дарения в града 
и храмовете по протежението на Искърското дефиле. Деца-
та посрещаха с усмивка гражданите и събираха даренията в 
специално обозначени кутии пред храм „Св.Георги“ в Ме-
здра , Черепишкия манастир „Успение Богородично“, Осе-
новлашкия манастир „Седемте престола“ и храмовете в Зве-
рино, Игнатица и Оселна.
„Със събраната сума ще бъдат подпомогнати 10 абитуриен-

ти-сираци и полусираци. В процеса на събиране на средства-
та се случи неприятен инцидент-изгоря домът на абитуриент 
от Елисейна и взехме решение той също да бъде подпомог-
нат. Така подпомогнатите през 2018г. стават 11. 
За поредна година най-много средства събраха доброволци-

те от СУ “Св. Климент Охридски“-Зверино, които бяха раз-
пределени в 5 екипа по протежението на Искърското дефиле. 
10 абитуриенти-сираци и полусираци и абитуриентът, оста-
нал без дом, ще получат по 141 лв. от кампанията.

Средства за 11 
абитуриенти

Благотворителна кампания

Кметът на Общината инж. Генади Събков и председате-
лят на Националното сдружение на сираците в България 
Слави Михайлов съдействаха на абитуриента Тихомир, 
чиято къща изгоря на Цветница по-скоро да се сдобие с 
лични документи. Днес чрез Информационния център на 
Общината безплатно бе пусната молба до столична об-
щина, където е издаден актът за раждане на момчето, да 
се направи дубликат. С помощта на началника на Район-
но управление „Полиция“ - Мездра Цветомир Драганов-
ски бяха придвижени необходимите документи, чрез кои-
то бързо да бъде издадена нова лична карта на момчето.
Инж. Събков зарадва Тихомир и с предложение за ра-

бота към кметството в с. Елисейна или в рамките на ус-
лугите и дейностите, осъществявани от Общината. Това 
може да стане веднага, след като зрелостникът полу-
чи своя диплом за завършено средно образование. Ако 
предложената работа не устройва Тихомир, има и други 
опции. Кметът допълни, че е в процес на лични разго-
вори с представители на бизнеса в Общината, търсещи 
различни кадри. 
Към момента се водят и преговори за доставяне на фур-

гон, в който останалото без дом семейство временно да 
живее. Росица и Тихомир не желаят да се преместят на 
друго място, защото гледат животни и така си помагат 
в домакинството. Вариантите пред семейството са два. 
Единият е с помощта на дарения от строителни фирми да 
се изгради нова къща, за което Тихомир обещава активно 
да помага. Втората опция е майката и синът да закупят 
постройка в Елисейна. Хубавата новина е, че в близост 
до изгорялата къща на семейството вече се продава друга 
за 4 000 лв.
На 5 април Община Мездра разкри възможността за пре-

веждане на финансови средства и други материални да-
рения на пострадалото семейство. Това може да стане по 
сметката на Община Мездра, банка „ДСК“-клон Мездра. 
IBAN: BG95STSA93008425414500
BIC STSABGSF
Код за вид плащане - 445100
Необходимо е в основанието за плащане да бъде ока-

зано, че е дарение за Росица Борисова Стоянова.
Други видове дарения се приемат в Общинския център 

за социални услуги и дейности /ул. „Иван Вазов“ № 2/ 
от социалния работник Кънчо Даниелов Цаков. Телефон 
за контакт на г-н Цаков- 0883 323 683. През празничните 
дни много дарители от различни краища на България са 
посетили семейството и са им занесли хранителни про-
дукти и дрехи.
На практика пожарът на Цветница е унищожил всичко, 

което Росица и Тихомир притежават. Майката и синът 
се нуждаят от всички малки и големи уреди, пособия и 
вещи, необходими за домакинството.
Призоваваме всеки, който има възможност, да помогне 

на Росица и Тихомир, да го направи. До момента са съ-
брани 1787,55 лвева по сметката.

Бедствие

Подкрепа за семейството

За деня на здравния работник

Изложба в поликлиниката
По случай 7 април – Ден 

на здравния работник - ме-
дици, творци и любители 
на изкуството подредиха 
съвместна изложба. Мно-
жество картини, дърворез-
би и филателия ухрасиха 
фоайето на Поликлиника-
та към МБАЛ -Мездра.
Евгени Кучков предста-

ви репродукции на Диего 
Велазкес, Ел Греко и Ханс 
Холбайн. Инж. Стефчо 
Симеонов участва с фи-
лателия, а д-р Николай 
Баев и д-р Венци Анков се 
представиха и като хора на 
изящните изкуства – дър-
вопластика и живопис. 
Забележителна колекция 
от значки ,събирана над 
50 години, представи Кото 
Умарски.

Гост на изложбата бе кме-
тът на Общината инж. Ге-
нади Събков.
Управителят на лечебно-

то заведение д-р Илиана 
Михайлова благодари на 
всички лекари и гости, че 
са уважили празника им.
„Изключително съм бла-

годарна на Вас г-н Съб-
ков, че ни уважихте на 
днешния ден. Благодаря и 
на вскички колеги, които 
с неуморен ентусиазъм и 
изключително висок про-
фесионализъм се грижат 
за всички нас- спасяват 
човешки животи, даряват 
такива и защитават с чест 
и достойнство Хипократо-
вата клетва.“, каза д-р Ми-
хайлова.
Кметът също поздрави 

медиците с думите:
“Приемете от името на 

Общината и лично от мен 
най-сърдечни поздрави пo 
случай вашия професио-
нален празник. Днес ние 
почитаме хората, които с 
внимание, отговорност u 
висок професионализъм 
се грижат за здравето на 
всички нас – жителите на 
Община Мездра. Да бъ-
деш лекар, медицинска 
сестра, здравен работник 
не е просто професия, а 
висша мисия – мисия да 
помогнеш животът на дру-
гите да бъде по-лек, пъл-
ноценен u продължителен.
Нека професионалният вu 

път, бъде успешен, за да се 
чувствате удовлетворени”, 
каза инж. Събков.

Д-р Баев пред картините на д-р Анков Колекцията на Кото Умарски

На снимката: Новооформената от работниците на ОП „Чистота“ цветна алея пред 
сградата на Общинска администрация. На фейсбука на Общината се получиха стоти-
ци отзиви на граждани, които изразяват похвалата и възхищението си от красотата.


