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Най-сигурният начин да 
получиш авторитет пред 
хората, е да им служиш
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Мисъл на броя

Kомпостиране на отпадъци

Партньорско споразумение
На 23 април т. г. се проведе 

работна среща за разясня-
ване и финализиране на де-
тайлите по партньорско спо-
разумение с Община Враца 
за подготовка на проектно 
предложение „Изграждане на 
инсталация за компостиране 
на разделно събрани зелени 
отпадъци - регион Враца“. 
Срещата бе между предста-
вители на Общините Мездра 
и Враца.
Кметът на нашата Община 

инж. Генади Събков, замест-
ник-кметът Сашо Илиев, за-
местник-кметът на Община 
Враца Мария Попова и пред-
ставители на екологичните 
инспекции на двете общини, 
обсъдиха съвместното кан-
дидатстване по процедура 
за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова 
помощ ВО16МЮОР00-2.005 
по проект „Проектиране и 
изграждане на компостира-
щи инсталации за раздел-
но събирани зелени и/или 
биоразградими отпадъци“ 

– Приоритетна ос 2 „Отпа-
дъци“ на ОП „Околна среда“ 
2014-2020.
Основната цел на кандидат-

стването за отпускане на фи-
нансиране по Процедурата е 
намаляване на количеството 

депонирани битови отпа-
дъци. По този начин ще се 
осигури допълнителен капа-
цитет за разделно събиране и 
рециклиране чрез компости-
ране на зелени и/или биораз-
градими отпадъци.

Програма
за празниците на културата

„Мездра май`2018“
на стр. 6

Подготовка

Оферти за зимното 
снегопочистване

Четири фирми желаят да осъществяват зимното снегопо-
чистване на територията на града и прилежащите села през 
следващите три години. Това стана ясно след като комисия от 
Общината с председател инж. Розалина Георгиева – началник 
на отдел „Общинска собственост, инвестиции, проекти и об-
ществени поръчки“, отвори предложените оферти. Откритата 
процедура е за възлагане на обществена поръчка за избор на 
изпълнител на зимно снегопочистване и поддържане на об-
щинската пътна инфраструктура за периода 2018-2021 година. 
Обществената поръчка е разделена в 7 обособени позиции.
След отварянето на пликовете с подадените оферти стана 

ясно, че фирма „Метропол 2006” ООД – Зверино, кандидат-
ства за обособена позиция 1, която е за снегопочистване и 
опесъчаване на 21,14 км от IV-класната пътна мрежа, в кои-
то влизат отсечките: Ребърково – гара Ребърково, Зверино – 
Оселна, Зверино – Игнатица, шосетата за Очин дол и за Зли 
дол и Люти брод – посока Челопек, с прогнозна стойност 70 
982 лв. без ДДС.
Фирма „Маестрия 07” ЕООД – Роман е изявила желание да 

работи по обособена позиция 4, с обхват 16,4 км: границата с 
община Роман – Старо село – Царевец – Мездра, с прогнозна 
стойност 55 066 лв. без ДДС. За тази обособена позиция е по-
дала оферта и „ЛКС“ ООД – Мездра.
„ЛКС“ ООД – Мездра кандидатства за всички обособени по-

зиции без първа: обособена позиция 2 /с териториален обхват 
7 км и обхващаща пътищата в селата Люти дол – Типченица 
и Люти дол – м. „Клисурата“, с прогнозна стойност 23 504 лв. 
без ДДС/; обособена позиция 3, обхващаща населените места 
Мездра – Боденец – Крапец – Върбешница, Долна Кремена 
– Горна Кремена, Боденец – Върбешница, Кален – Цаконица, 
Горна Кремена – Върбешница и Горна Кремена – посока Ти-
шевица/. Общата дължина на пътищата, за които фирмата е 
заявила желание за почистване е 34,7 км с прогнозна стойност 
116 512 лв. без ДДС. За тази позиция е подал кандидатура и 
Венцислав Иванов Георгиев земеделски производител от с. 
Крапец.

на стр.2

РУО-Враца обяви конкурс за

директори на три 
мездренски училища

Със Заповед № РД 06 
– 239/16.04.2018 г. на-
чалникът на Регионално 
управление на образова-
нието-Враца Галина Ев-
денова обяви конкурс за 
заемане на длъжността 
„директор” на три учи-
лища в Община Мездра. 
Това са: Професионална 
гимназия „Ал. Констан-
тинов“, Професионална 
гимназия по механизация 
на селското стопанство и 
Средно училище „Св. Кли-
мент Охридски“- Зверино. 
Конкурсът за заемане на 
ръководните длъжности 
се обявява на основание 
чл. 90, ал. 2 от Кодекса на 
труда, във връзка с чл. 217, 
ал. 5 от Закона за преду-
чилищното и училищното 
образование.
Желаещият да заеме 

длъжността „директор“ 
трябва да отговаря на 
следните изисквания:
- Да е български гражда-

нин, гражданин на друга 
държава - членка на Евро-
пейския съюз или на друга 
държава страна по между-
държавна спогодба, про-
дължително пребиваващ в 
страната чужд гражданин, 
при получено съгласие или 

дългосрочно и постоян-
но пребиваващ в страната 
чужд гражданин.
- Да не е поставен под зап-

рещение.
- Да не е осъждан за умиш-

лено престъпление от общ 
характер, независимо от
реабилитацията.
- Да не е лишен от правото 

да упражнява професията.
- Да не страда от забо-

лявания и отклонения, 
които застрашават живо-
та и здравето на децата и 
учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоне-
нията, при които не може 
да се заема длъжност на 
педагогически специалист.
- Да не му е налагано 

дисциплинарно наказа-
ние „уволнение“ по чл. 
188, т. 3 от КТ и трудовото 
правоотношение да не е 
било прекратявано на ос-
нование чл. 330, ал. 2, т. 
6 от КТ или на основание 
чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в 
едногодишен срок преди 
подаването на документи-
те за конкурса, освен ако 
уволнението не е отмене-
но като незаконно по на-
длежния ред.

на стр. 2

Започна миене на 
улиците

ОП „Чистота“ използва нова 
техника за почистване на ули-
ците в града. От тази седмица 
пусна в употреба 10-кубикова-
та цистерна за вода. Първият 
обект, който се почисти е най-
натоварената улица „Ал. Стам-
болийски“. Със закупуването 
на този съд на практика вече 
може да се приложи и послед-
ната функция на многофунк-
ционалната машина, използ-
вана през изминалите месеци 
за транспортиране на 4-куби-
ковите контейнери за битови 
отпадъци, а през зимата и за 
снегопочистване.
„Така с много по-голям обем 

вода и по-малък разход ще има-
ме възможност да измиваме 
улиците на Мездра и населени-
те места от Общината, по-бър-
зо и по-качествено. С новата 
придобивка значително ще се 
намали съдържанието на фини 
прахови частици във въздуха 
и по този начин ще успеем да 
осигурим по-комфортен начин 
на живот,“, заяви Владимир 
Стоянов – организатор авто-
транспорт в ОП „Чистота“.

Oбновяване 
на пътната 

маркировка
Започна обновяването на 

хоризонталната пътна мар-
кировка по главните улици в 
Мездра. Днес служители на 
Общината с помощта на тех-
ника на ОП „Чистота“ под-
новиха първите 3 пешеходни 
пътеки на ул. „Янко Сакъзов“ 
преди кръстовището с ул. „Ал. 
Стамболийски“.
В следващите дни работата 

продължава с възстановяване 
на хоризонталната маркировка 
по всички главни пътни арте-
рии, както и районите около 
учебните заведения. Ще бъдат 
обновени пешеходните пътеки 
с надписа „Погледни“ с указ-
ващи стрелки в двете посоки 
по ул. „Ал. Стамболийски“, ул. 
„Св. св. Кирил и Методий“, ул. 
„П. Р. Славейков“, ул. „Г. Ди-
митров“, ул. „Г. Кирков“ и ул. 
„Св. Патриарх Евтимий“.
Общата площ на планираната 

за обновяване маркировка е 
над 1064 кв. м.

Спечелено доверие
Секретарят на Общината 

г-жа Севдалина Джамбазка 
бе избрана за член на Упра-
вителния съвет на Национал-
ната асоциация на секрета-
рите на общини в Република 
България. Това стана на 27-то 
Отчетно-изборно Общо съ-
брание на Асоциацията, кое-
то се проведе на 19 април в 
Пловдив.
Съгласно Устава бе произ-

веден и избор на нови упра-
вителни органи. Делегатите 
единодушно подкрепиха Со-
фия Янчева /секретар на Об-
щина Благоевград/ за пред-
седател на УС на НАСО РБ, 
Божидар Кънчев /секретар 
на Община Бургас/ и Сезгин 
Бекир /секретар на Община 
Кърджали/ за заместник-
председатели на Управител-
ния съвет на Асоциацията. 
По време на срещата бяха 
обсъдени и приети отчетните 
документи за 2017 г., бюдже-
тът за 2018 г., както и бъдещи 
дейности на Асоциацията.

Уважаеми съграждани и 
гости на нашия град, каним ви 

да участвате в честването на 
9 май – Ден на победата и Ден 

на Европа.
Тържеството ще се проведе на 
пл. „България“ от 9:45 часа
Кмет на Община Мездра 

инж. Генади Събков.
Общински съвет на ветера-

ните от войните

Покана

Общинският съвет на Съюза 
на ветераните от войните в 

България – Мездра, поздравява 
ветераните от Втората светов-
на война и техните потомци
с 9 май – Ден на победата над 

хитлерофашизма.
Желаем ви крепко здраве, 

дълголетие и спокоен живот.

Честит празник!
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Фондация „Проект Севе-
розапад“ в партньорство с 
фондация „BCause” доведо-
ха в Мездра 10 доброволци 
от фирма GVC services.
Трима от доброволците ра-

ботиха в „Работилница Се-

верозапад“, разположена в 
двора на Комплекса за соци-
ални услуги за деца и лица 
с увреждания, намиращ се 
на ул.”Манастирище” № 99. 
Те подпомогнаха младежите 
в изработката на различни 

от стр. 1
-Да притежава диплома за ви-

сше образование, съответства-
ща на професионалното направ-
ление съгласно Класификатора 
на областите на висшето обра-
зование и професионалните на-
правления, която да позволява 
на кандидата да формира норма 
на преподавателска работа.
- Да има не по-малко от 5 годи-

ни учителски трудов стаж.
Изискването на т. 3 не се при-

лага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 
1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на 
репресирани лица.
Конкурсът ще се провежда в 

три етапа- допускане по доку-
менти, писмен изпит-тест за 
определяне нивото на общите 
компетентности и основните 
познания, необходими за заема-
не на длъжността и интервю.
До участие в конкурса не се до-

пускат лица, които не са пред-
ставили всички необходими 
документи или представените 
документи не удостоверяват из-
пълнението на изискванията за 
заемането на длъжността.
Списъкът с недопуснатите до 

конкурс кандидати ще се пуб-
ликува на интернет страницата 
на РУО – Враца. Недопуснатите 
до конкурс кандидати ще бъдат 
уведомени и писмено с посоч-
ване на основанията за недо-
пускането им.
Списъкът с допуснатите до 

конкурс кандидати ще се пуб-
ликува на интернет страницата 
на РУО – Враца. Допуснатите 
до конкурс кандидати ще бъдат 
уведомени писмено за датата, 
часа на започване и мястото за 
провеждане на писмения изпит-
тест.
Кандидатите следва да раз-

работят три варианта на тест, 
които включват по 50 затворе-
ни въпроса. Председателят на 
конкурсната комисия, преди 
започването на писмения из-
пит, ще запознае кандидатите 
със системата на определяне на 
резултатите и минималния ре-
зултат, при който тестът се счи-
та за успешно издържан. След 
попълване тестът се поставя 
в плик голям формат, а в плик 
малък формат всеки кандидат 
запечатва попълнен формуляр с 
името си.
Председателят на комисия-

та уведомява кандидатите за 
резултатите от теста, като на 
допуснатите до интервю кан-
дидати писмено се съобщават 
датата, мястото и часа на про-
веждането му.
Интервюто се провежда по 

определен график, като кан-
дидатите се подреждат по аз-
бучен ред. Преди началото му 
председателят на конкурсната 
комисия запознава кандидатите 
със системата за определяне на 
резултатите.
Комисията ще оценява канди-

датите по следните критерии: 

академични компетентности 
(първоначална професионална 
подготовка, учене през целия 
живот), организационни ком-
петентности, управление на 
ресурси, комуникативни компе-
тентности (умения за сформи-
ране на екип и на работа в екип, 
умения за работа с родители и 
други заинтересовани страни), 
административни компетент-
ности.
Необходими документи за 

участие в конкурса:
- Заявление до началника на 

Регионалното управление на 
образованието;
-Декларация по образец за 

удостоверяване на обстоятел-
ствата;
-Документ за самоличност (ко-

пие);
-Документ за придобито висше 

образование, специалност, учи-
телска правоспособност, про-
фесионално квалификационна 
степен, допълнителна квалифи-
кация и други по преценка на 
кандидата (копие/я);
-Документ, удостоверяващ 

изискуемия учителски стаж 
– трудова и/или осигурител-
на книжка или друг документ, 
удостоверяващ изискуемия тру-
дов стаж (копие/я);
-Карта за предварителен ме-

дицински преглед (когато са 
изтекли повече от три месеца 
от последното прекратяване на 
трудовото/служебното правоот-
ношение на кандидата);
- Документ, удостоверяващ 

липсата на заболяванията по чл. 
2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, 
при които не може да се заема 
длъжност на педагогически 
специалист (оригинал);
При подаването на документи-

те се представят и оригиналите 
за сравняване.
Копията от представените до-

кументи следва да са ясни и 
четливи.
Копията от документите, удос-

товеряващи трудовия стаж, 
следва да съдържат всички по-
пълнени страници от тях и да са 
оформени до датата на подава-
не на документите.
Подаването на заявлението 

и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кан-
дидат или чрез пълномощник 
в Регионалното управление на 
образованието – Враца.
На кандидатите или на пълно-

мощниците им се предоставя 
длъжностна характеристика за 
конкурсната длъжност.
Документите се подават от 

19.04.2018 г. до 21.05.2018 г. 
вкл. в РУО – Враца, адрес: ул. 
„С. Врачански“ № 6 . За кон-
такт: Мария Вачева – гл. спе-
циалист, човешки ресурси. 
Тел.: 0894/38-50-20.
Контрол по изпълнение на 

заповедта е възложен на инж. 
Митонка Червеняшка – начал-
ник на отдел ОМДК в РУО-
Враца.

РУО Враца обяви 
конкурс... от стр.1

Мездренската фирма има 
желание да осъществява дей-
ност и по обособени позиции 
5, 6 и 7;
Петата – за 15,22 км: грани-

ца с община Роман – Ослен 
Криводол – Лик – Дърманци, 
с прогнозна стойност 51 104 
лв. без ДДС; шестата – за 6,8 
км: Мездра – Руска Бяла, раз-
клона за Руска Бяла до главен 
път Е-79, Мездра – Моравица 
и Мездра – Крета, с прогноз-
на стойност 22 832 лв. без 
ДДС.
Седмата, последна обособе-

на позиция, е за целогодишно 
поддържане на общинската 
пътна мрежа, с прогнозна 
стойност 83 750 лв. без ДДС.
Общата прогнозна стойност 

на обществената поръчка е 
508 500 лв., от която 408 000 
лв. е прогнозната стойност за 
зимното поддържане, а оста-
налите 100 500 лв. – за теку-
щото поддържане на общин-
ската пътна мрежа.
Комисията ще се запознае 

с постъпилите оферти и в 
случай, че бъдат констатира-
ни пропуски в документите, 
може да изисква обяснения 
или да отстрани някой от 
кандидатите. Едва тогава ще 
се извърши оценка на офер-
тите и ще бъдат класирани 
участниците в процедурата, 
след което ще се направи 
предложение до кмета на Об-
щина Мездра – възложител 
на обществената поръчка, за 
сключване на договори с кла-
сираните на първо място кан-
дидати за отделните позиции.

Оферти за зимното 
снегопочистване

Традиция

„Маратон на 
четенето“

Кметът на Общината 
инж. Генади Събков се 
включи в традиционния 
„Маратон на четенето“, 
организиран от библи-
отеката към НЧ „Про-
света-1925“ – Мездра. 
Второкласниците от ОУ 
„Христо Ботев“ посрещ-
наха с цветя инж. Събков, 
който им благодари и ги 
прикани все по-често да 
посещават библиотеката, 
а след това даде старт на 
маратона, като им прочете 
приказката „Готованко“ от 
Ран Босилек.
Националната кампания 

се организира от „Бъл-
гарска библиотечно-ин-
формационна асоциация“ 
в партньорство с асоциа-
ция „Българска книга“ и 
тяхната инициатива „По-
ходът на книгите“. Ини-
циативата се провежда за 
13-та поредна година и в 
нея се включиха групи от 
всички учебни заведения, 
намиращи се на терито-
рията на Мездра.

Доброволци

изработваха сувенири и 
помагаха

Анкетно проучване за нагласите сред абитуриентите от Випуск 
2017/2018г. организира Общината. Зрелостниците от СУ “Иван 
Вазов“, ПГ „Алеко Константинов“, ПГ по МСС и СУ “Св. Кли-
мент Охридски“ - Зверино имаха възможността да посочат коя 
българска музикална звезда биха желали да пее за тях на цен-
тралния площад „България“ през месец май.Допитването се про-
вежда за първи път по инициатива на кмета инж. Генади Събков.

Kонцерт с любима звезда

ОП „Чистота“ започна 
почистването на четвърто-
класната пътна мрежа на 
територията на Общината 
с помощта на новото обо-
рудване на универсалната 
машина „Унимог“. Първи-
ят почистен обект е пътят 
Мездра-Руска Бяла-грани-
цата с Община Враца.
„През изминалите някол-

ко дни успяхме да оборуд-
ваме машината с храсто-
рез и шредери /косачки/, с 
които ще можем да косим 
около пътищата и съще-
временно да почистваме 
скатовете от храсти. Целта 

ни да подобрим видимост-
та по пътищата, което ще 
доведе до намаляване на 
предпоставките за пътно-
транспортни произшест-
вия и подобряване услови-
ята за пътуване на всички 
граждани, ползващи тези 
пътища. Надяваме се, че с 
новата техника и висока-
та квалификация на вода-
ча, който я управлява, ще 
можем да се справим още 
по-добре“, каза Владимир 
Стоянов - организатор ав-
тотранспорт в ОП „Чисто-
та“.
Инж. Генади Събков лич-

но наблюдава експлоата-
цията на новото оборуд-
ване.
Кметът бе силно впечат-

лен от отличната работа и 
порасналите възможност-
ите на ОП „Чистота“. След 
доставката на дробилната 
машина технологията на 
почистване на крайпът-
ните храсти и клони ще 
бъде обезпечена на 100% 
с нужната техника. Ще се 
спести много труд и вре-
ме, а пътищата и улиците 
ни ще изглеждат видимо 
по-добре.

Универсално

„Унимог“-ът с нови функции

Бригада от 6 човека 
извършва ремонт на 

покриви и тенеке-
джийски услуги.

0899/250 731
0988/206 200

Обява

сувенири и подаръчни из-
делия, които гостите на 45-
те Празници на културата 
„Мездра Май“ ще имат въз-
можност да закупят.
Останалите 7 добровол-

ци  помагаха на възрастни 
хора в село Очин дол. Те им 
съдействаха при извършва-
не на ежедневни дейности 
като почистване, цепене 
на дърва, боядисване на 
огради, които затрудняват 
възрастните хора. Всяка го-
дина компанията осигурява 
средства за социални асис-
тенти в селото през зимните 
месеци.
GVC services съвместно с 

двете фондации осигуриха 
всички необходими матери-
али за работния ден в „Ра-
ботилница Северозапад“.
„GVC services” е мултина-

ционална група за спортни 
залагания и игри, която уп-
равлява някои от водещите 
марки в онлайн гейминг 
сектора, включително bwin, 
Sportingbet, partypoker и 
Foxy Bingo. Компанията 
разполага с офиси в Ав-
стрия, България, Дания, 
Германия, Гибралтар, Ин-
дия, Ирландия, Израел, 
Италия, Малта, Филипи-
ните, Словакия, Испания, 
Обединеното кралство , Ук-
райна и Уругвай.

За абитуриентите
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В сравнение с останалите 

районни управления в об-
ластта по брой регистрирани 
криминални престъпления се 
нареждаме за поредна година 
на 4-то място в низходящ ред, 
като с по-голям брой са Вра-
ца, Б.Слатина и Козлодуй. Ин-
тензивността на престъпност 
на територията на Община-
та е намален спрямо този от 
2016г. (1412 срещу 1416) и е 
един от най-ниските в сравне-
ние с другите РУ.
В края на миналата година 

тези престъпления приключ-
ват с леко намаление на броя 
им спрямо същия период на 
предходната 2016 г. - реги-
стрирани са 9 броя срещу 18, 
разкрити 6 срещу 10, като 
разкриваемостта им е 66.7% 
с/у 55.6%. Има регистрира-
но убийство като същото е 
разкрито,няма регистрирани 
отвличания и изнудвания. 
Няма регистрирани блудства. 
За периода  престъпления-
та срещу личността сме ре-
гистрирали само 7 телесни 
повреди, като 5 от тях са раз-
крити или 71,4 % разкрива-
емост. Анализът на този вид 
престъпления показва, че съ-
щите се извършват при бито-
ви скандали и по хулигански 
подбуди, след употреба на 
алкохол. Както бе отбеляза-
но, структуроопределящи при 
криминалната престъпност 
в региона, традиционни са 
престъпленията против соб-
ствеността, които съставляват 
45,6 % от нея. Тази тенденция 
се запазва от години за нашия 
регион, като през последните 
пет години варира в граници-
те от 50 до 60 %.

За отчетния период на те-
риторията на Общината са 
регистрирани 139 престъпле-
ния против собствеността на 
гражданите, от тях разкрити 
70 бр., което прави 50,4% раз-
криваемост. През 2016 г., са 
били регистрирани 169 броя, 
разкрити – 82 или 48,5 % раз-
криваемост.  
В структурата на кражбите се 

наблюдава ръст в разкритите 
престъпления в сравнение с 
предходния период. Опреде-
лящи продължават да бъдат 
домовите кражби- 50,0 % при 
37.0% за предходна година, 
следвани от взломните краж-
би, кражби на селскостопан-
ска продукция и домашни 
животни, кражби от магази-
ни, на части и вещи от МПС, 
джебчийски.  През 2017 г. в 
РУ няма регистрирани краж-
би на огнестрелно оръжие и 
боеприпаси, което се дължи 
на строгия контрол, който е 
наложен над физическите и 
юридически лица с издадени 
разрешения за носене и съх-
ранение на ОБ. 
Процентът на разкриваемост 

на регистрираните криминал-
ни престъпления е 72,6 % сре-
щу 61.0 % за 2016 г.
Разкриваемостта в РУ е над 

средната за ОД МВР-Враца и 
сме на второ място в Облас-
тта.
Пътно-транспортна ава-

рийност:
През периода на територията 

на РУ са настъпили  общо 132 
бр. ПТП /193 бр. за 2016 г./, от 
които тежки ПТП 22 бр. /31 за  
2016 г./, при които са загина-
ли 3 лица /7 лица за 2016 г./, 
а ранените са 29 /36 за 2016 
г./. През периода пътно-транс-

портната обстановка на тери-
торията на Община Мездра 
се характеризира с намалява-
не на броя на тежките ПТП 
и ПТП с материални щети в 
сравнение с 2016 г. 
Всеки понеделник начални-

кът на РУ участва в провеж-
даната оперативка при кмета 
на Общината. Ежемесечно на 
кмета се предоставя екзем-
пляр от интерактивната карта 
на престъпността за област 
Враца. 
На 16 май 2016 г. в СУ”Иван 

Вазов” - Мездра беше тър-
жествено открито „Детско 
полицейско управление”. В 
програмата са включени 20 
ученици от 4-ти и 5-ти клас 
чието обучение по програма-
та е предвидено да продължи 
две години.
Програмата „Детско поли-

цейско управление” е предви-
дена за реализиране от служи-
тели на МВР - от структурите 
на „Охранителна полиция”, 
„Пътна полиция“ и „Крими-
нална полиция”, психолози от 
психологичните лаборатории 
на МВР, експерти от Българ-
ския червен кръст, Българ-
ския младежки червен кръст, 
Българския туристически 
съюз и духовни лица в съот-
ветните населени места. Иде-
ята е децата, забавлявайки се, 
да получават знания и умения 
за опазване на своя живот и 
този на приятелите си, спра-
вяне в трудни ситуации с раз-
лични предизвикателства вкъ-
щи, в училище, на улицата, в 
планината, своите права и 
отговорности пред общество-
то, работа в екип, уважение 
и толерантност към чуждото 
мнение и различните от тях.

Служба в името на обществото... Полицията - с обновена сграда

Сградата, в която се намира 
РУ, бе основно санирана по 
инициатива на общинското 
ръководство и това е пода-
ръкът, както се изрази при 
откриването ѝ кметът инж. 
Генади Събков, за 50 годиш-
ния юбилей на Управлението. 
По този повод той подари на 
началника Цветомир Драга-
новски икона на Св Архангел 
Михаил - покровителят на 
служителите на реда.
Отец Георги Няголов отслу-

жи тържествен водосвет за 
здраве и професионални ус-
пехи на работещите в Район-
ното управление.
На тържеството присъстваха 

директорът на ОД на МВР-
Враца Цветелин Стоянов, 
служители на реда и много 
граждани.
В Районното полицейско 

управление днес работят 57 
служители, които обслужват 
население от 21 627 жители в 
28 населени места.

от стр. 1
В процеса на изграждането 

на районното управление бе 
създадена оперативно-след-
ствена група, даже имахме и 
обучено следствено куче. Това 
стана възможно благодарение 
съдействието на генерал Кос-
тадин Илиев – тогава дирек-
тор на Народната милиция, 
който е родом от с. Бреница.
- Подобри ли се криминоген-

ната обстановка и намаля 
ли стопанско-икономическа-
та престъпност?
- Осезателно – да. Години 

наред нашето управление зае-
маше първо място по разкри-
ваемост на престъпленията. 
С цел ограничаване и преси-
чане на престъпната дейност 
поставяхме секретни постове 
и правехме засади край тър-
говски обекти и други уязви-
ми места. Не подминавахме 
и най-дребните факти. За 
безопасността на движение-
то организирахме внезапни 
и масивни проверки със слу-
жители от съседни районни 
управления. Работехме много 
добре с агентурния апарат и 
доброволните сътрудници. 
Имахме опора в обикновените 
хора, които стотици пъти ни 
помагаха в разкриването и за-
държането на престъпниците.
- Бихте ли сравнили рабо-

тата в онова време и дей-
ността на днешната поли-
ция?
- Днес е значително по-труд-

но. Гражданите избягват да 
съдействат на полицията от 
страх от отмъщение. Още 
по-тревожното е, че намалява 
възрастовата граница на из-
вършителите на тежки прес-
тъпления. И макар органите 
на полицията да работят не 
по-лошо и не по-малко про-
фесионално и всеотдайно, те 
работят при много по-трудни 
условия. Несравнима е дина-
миката и структурата на прес-
тъпността с миналото.
- Какво ще пожелаете на 

колегите си, които днес ра-
ботят в районното управле-
ние?
- Преди всичко здраве и да са 

все така всеотдайни в изпъл-
нение на своя служебен дълг. 
Обществото има нужда от тях. 
Ще добавя и още нещо. В Ме-
здра служих до 1973 г., след 
което ме преместиха във Вра-
ца, но искам да ви кажа, че с 
лекота служих във вашия град 
и няма да забравя хората от ва-
шия край.

Интервюто взе
Кирил Радовенски

Първият началник

- По отношение на обща-
та превенция през периода 
служители от РУ - Мездра са 
изготвили:
- писмени уведомления до 

други органи или организа-
ции, компетентни да вземат 
необходимите мерки за от-
страняване на условията и 
причините за престъпления 
и други нарушения на об-
ществения ред - 20 бр.;
- програми и проведени ме-

роприятия за работа с риско-
ви социални групи и жертви 
на престъпления - 6 бр.;
- информации, консулта-

ции, съдействия и подпома-
гане на деца и техните се-
мейства, с цел недопускане 

да пострадат от престъпле-
ния - 27 бр.;
- проведени полицейски 

операции, свързани с пре-
вантивната дейност - 13 бр.;
- проведени превантивни 

кампании и дейности за ин-
формиране на гражданите 
за безопасно поведение - 20 
бр.;
- организирани превантив-

ни срещи с граждани и пред-
ставители на юридически 
лица - 28 бр.;
- организирани срещи и 

проведени беседи в учили-
ща, детски градини и други 
учебни заведения - 97 бр.;
съставени протоколи за пре-

дупреждение - 300 бр.;

издадени разпореждания до 
държавни органи, органи-
зации, юридически лица и 
граждани - 97 бр.;
За периода служители-

те от звено „Териториална 
полиция” са констатирали 
общо 1035 бр. нарушения на 
ЗДвП, за което са съставили 
313 бр. акта  и  722 бр. фиша 
- През отчетния период 

дейността на управлението 
бе подчинена на приорите-
тите в дейността на МВР и 
мерките за тяхното изпъл-
нение, за противодействие 
на престъпността и коруп-
цията, противодействие на 
тероризма и гарантиране на 
правовия ред. 

А  Н  А  Л  И З
за дейността на Районно управление за периода 

1 януари – 31 декември 2017 г.

Година Регистрирани п-ния Разкрити В % разкриваемост
2011 328 181 55,18
2012 404 242 59,90
2013 402 224 55.72
2014 280 202 72,1
2015 351 240 68,4
2016 301 199 66,1
2017 307 223 72,6

Работа, тежка и 
отговорна

О. р. полк. Ивайло Христов, 
началник на РПУ 1992-1997 
г.
Полицията е неразделна част 

от правоохранителната систе-
ма. Поради бурното развитие 
на Мездра още през 1907 г. се 
изгражда полицейски участък.

Съществен момент, който трябва да отбележим, това са ка-
дрите. Ако при основаването на РПУ, само началникът е бил 
с висше образование, то сега целият инспекторски, дори част 
от сержантския състав е с висше образование. РПУ винаги се 
е отличавало с подготвени кадри и не малка част през години-
те от тях бяха привличани на работа в по-висшите ръководни 
звена.
Тук е мястото да отбележим, че взаимната работа с Районната 

прокуратура и Съда е въздействала положително. Спазвайки 
указанията на прокуратурата и черпейки опит от по-старите 
колеги, проблемите са решавани качествено и в срок. Чест 
прави на всички служители, че няма нито едно тежко престъ-
пление, което да не е разкрито през годините. Винаги крайни-
те резултати от целогодишната работа са били най-добрите в 
рамките на РДП – Враца.
Нека по този повод да си припомним работата на РПУ по раз-

работката на операция „Златарите“. Получен беше сигнал, че 
от завода за телефонни елементи в Мездра е извършена кражба 
на голям брой детайли, които имат златно покритие. Благода-
рение на професионалната работа на колегите бяха иззети не-
обходимите веществени доказателства. Последвалите провер-
ки обаче не дадоха резултат, докато не се обадиха колегите от 
Габрово, че имат същата кражба и по СОТ са заловили извър-
шителите. По изпратените ни записи ние категорично бяхме 
убедени, че тези момчета са от София и са извършили кражба-
та при нас. Според ситуацията изградихме няколко оператив-
ни групи. Макар че основната работа беше в София, се наложи 
една наша група да отиде до Димитровград и Хасково. Оказа 
се, че извършителите са били на стаж в 11-ти клас в бившия 
завод „Ворошилов“ и там са научили способа за извличане на 
златото от елементите. Благодарение на положените усилия от 
служителите и неоценимата помощ на колегите събраните до-
казателства бяха предадени в прокуратурата.
Нека отдадем нужната почит на полагания от полицаите труд. 

Пожелавам им да бъдат сплотени и единни в тежкото ежедне-
вие.
Честита 50-годишнина на РПУ – Мездра!

„Стражарите от новоизгра-
дения полицейски участък 
изпълняват заповедта на 
кмета Христо Островски от 
10 ноември 1907 г. , която 
гласи: „Забранявам нощем 
от 8 часа нататък всякакви 
викания, тревоги, пеения из 

улиците, чукания или блъс-
кания по вратите и прозор-
ците, стреляне с револвери, 
хвърляне с камък по къщя-
та и въобще работи, които 
нарушават общественото 
спокойствие... За запазване 
реда и нравствеността сеза-

бранява също правенето на 
седенки и тлаки в селата на 
общината“.
По време на избори поли-

цейските служители осигу-
ряват реда и спокойствието 
за нормалното им протича-
не.“

Щрих от историята на полицията
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Служба в името на обществото, с всеотдайност 
срещу предизвикателствата

Гл. инспектор Цветомир Драгановски, началник на Районно 
управление - Мездра

Районът, обслужван от РУ 
— Мездра, обхваща терито-
рията на Общината, която се 
състои от 28 населени места 
— общинският център и 27 
села. Селищата в Общината 
са отдалечени и разпокъсани, 
като някои от тях се намират 
на 30 км. Общата площ е 519 
кв. км., което е около 14 % от 
територията на област Враца 
и 4.9 % от територията на Се-
верозападен район. Релефът 
е полупланински, средната 
надморска височина е 270 
м. Населените места са от 
селски тип със застаряващо 
население, броят на населе-
нието към 01.01.2017 г. е бил 
около 22 368 жители. От тях 
12 526 живеят в града, а оста-
налите 9 842 в селата. 
 През територията на РУ 

преминава отсечка от първо-
класен път Е-79 с дължина 
25 км,  второкласен път II-16 

с дължина 22 км, третокла-
сен път III-103 с дължина 25 
км и третокласен път III-161 
с дължина - 10 км, пътната 
инфраструктура е в срав-
нително добро състояние с 
малки изключения. Мездра е 
важен ж. п. възел, през кой-
то преминават II-ра главна 
линия София-Варна и VII-ма 
главна линия София-Видин. 
Икономическото развитие 
на Общината се характери-
зира със сериозна динамика, 
но все още неблагоприятна 
в сравнение със средната за 
страната.
По-голяма част от младите 

жители от селата са безра-
ботни и нямат постоянни до-
ходи, което е предпоставка 
за ниския жизнен стандарт 
и лошото качество на живот. 
Тежките икономически и со-
циално-битови условия про-
вокират престъпното поведе-

ние у широк кръг от лица и 
активизира криминалния кон-
тингент. Големият брой ром-
ско население без доходи, с 
лоши битови условия и ниско 
образование, също генерира 
значителна част от контин-
гента по линия на посегател-
ства срещу собствеността. 
На фона на тази социално-

икономическа обстановка 
и недостигът на човешки и 
финансов ресурс, РУ отчи-
та много добри резултати 
от дейността си. Анализът 
показва, че на фона на отче-
тения спад в нивото на кри-
миналната престъпност по 
абсолютни стойности, както 
в общия брой заявителски 
материал, така и по отноше-
ние на броя на регистрирани-
те престъпления,  регистри-
раме повишение в процента 
на разкриваемост.

на стр. 4

Сбъдната мечта
О. р. подп. Иван Братинов – началник на 
Управлението 1976-1979 г.

По територия и брой на на-
селените места районът на 
нашето РПУ е най-голям в 
областта. През 1979 г. с от-
криването на Завода за стома-
нени телове и въжета в Роман 
създадохме Ведомствена ми-
лиция и Ведомствена проти-
вопожарна охрана. Утвърж-
давахме единоначалието, но 
в ръководната дейност внед-
рихме и колективният метод; 
постоянно повишавахме тео-
ретичната подготовка и прак-
тическата тренираност на 
състава; екипният принцип 

на обслужване на оператив-
ните райони; преливане на 
наличните сили там, където 
е най-трудно и необходимо 
за момента; разширихме об-
щественото начало и пре-
вантивно-профилактичната 
дейност; създадохме Съвети 
за профилактика по местора-
бота, Центрове за възпитател-
на работа по местоживеене; 
съществено увеличихме броя 
на нещатните служители, на 
пионерските отряди „Млад 
огнеборец“ и „Приятели на 
НМ“, подобрихме обучение-
то и на гражданските отряди. 
Специална грижа положихме 
за повишаване образовател-
ния ценз на служителите. 
Създадохме свои художестве-
ни самодейни състави по на-
родни танци, мъжка вокална 
група и по художествено сло-
во, които завоюваха призови 
места в окръжните прегледи.
През 1979 г. постигнах-

ме много високи резултати: 

92,3% разкриваемост на кри-
миналните престъпления, 
висока разкриваемост на 
икономическите престъпле-
ния, положителни резултати 
от работата ни по КАТ и без-
опасността на движението, 
много добри показатели по 
обезпечаването на обществе-
ния ред, опазване на личното 
и общественото имущество и 
противопожарната безопас-
ност.
От 1 януари 1980 г. започ-

нах работа като началник на 
политотдела на ОУ на МВР 
– Враца.
П.П.
От 1971 г. Иван Братинов е 

зам.-кмет на Общината, но от 1 
юли 1976 г. му предлагат поста 
зам.-началник на РУ на МВР. 
От 1 декември с.г. е назначен 
за началник. Пословични са 
думите му при постъпване 
на работа в МВР: „Това беше 
младежката ми мечта. Дово-
лен съм, че се осъществи.“

Уважаеми служители на Районно управление - Мездра,
2018-та година е юбилейна за вас. 50-тата годишнина от 

създаването на полицейското управление е чудесен повод 
да поднеса най-сърдечните си поздрави към всички вас, 
които днес неуморно бдите за спокойствието и сигурността  
на гражданите на Община Мездра.
Специални благодарности за ветераните, за усилията им 

при изграждането на управлението, за отличните резултати, 
които постигнаха през годините на съзидание.
Прекланям се пред паметта на онези ваши колеги, които 

преждевременно напуснаха живота, пред всички вас, които 
в момента не жалите труда си за издигане авторитета на Ра-
йонното управление.
Вашата служба е отговорна и необходима на обществото. 

Вие не само сте съпричастни към това, което правите, но 
водите неуморима борба срещу криминалната и икономи-
ческата престъпност, осигурявате безопасността на дви-
жението по нашите пътища, охранявате масовите прояви и 
мероприятия, ден и нощ сте на поста си, за да има ред и 
сигурност в делниците и празниците ни.
Скъпи пазители на реда и закона,
Районно управление Полиция - Мездра достойно и гордо 

продължава изградените дълголетни традиции. Работете 
все така всеотдайно и мъжествено в името на доброто!
По случай кръглия юбилей от сърце и душа поздравявам 

вас и вашите семейства и ви желая здраве, достойна и отго-
ворна работа и нови успехи!
Честит празник!

Инж. Генади Събков
кмет на Община Мездра

Поздравителен адрес Редове от 
архива

Според отпечатаната в 
края на 20-те години на 
миналия век „История на 
село Мездра“ нашият по-
лицейски участък е открит 
през 1907 г. с един старши 
стражар и 6 конни и пеши 
стражари. Той е осми по 
ред във Врачанска околия 
наред със съществуващи-
те в Криводол, Люти дол, 
Елисейна, Враца, Мра-
морен, Мало Бабино и 
Девене. Първоначално се 
помещава в дома на тър-
говеца Николчо Иванов. 
През 1926 г. към ЖП га-
рата се създава и етапно 
комендантство, което е 
предшественик на днеш-
ната Транспортна поли-
ция. Това комендантство е 
доста голямо за тогаваш-
ното време: състои се от 
началник, старши стражар 
и 13 младши стражари. И 
нещо прелюбопитно: на-
връх Архангеловден през 
1936 г. служителите от 
това комендантство изна-
сят полицейска вечеринка 
пред жителите на селото.
Противопожарната служ-

ба прави първите си стъп-
ки през 1934 г., а четири 
години по-късно е доста-
вена и автомобилна водо-
носка. За експлоатацията 
ѝ тогавашният кмет Йор-
дан Христов е изпратен на 
обучение в столицата.
След 9 септември 1944 

г., та до 1968 г. в Мездра 
функционира милицио-
нерски участък към Ок-
ръжното управление на 
МВР – Враца. Началник на 
участъка е Петър Танчев 
от село Камено поле. На 1 
март 1968 г. е образувано 
РУ на МВР с пръв начал-
ник Димитър Тинчев, ро-
дом от с. Крушовица.

Нашето интервю

Първият началник

Той се казва Димитър Тин-
чев – о. р. полковник и е 
първият началник на РУ на 
МВР в Мездра. Юрист по об-
разование, служил като опе-
ративен работник в Транс-
портна милиция, експерт в 
научно-техническия отдел /
НТО/ -  Враца и първи зам-
началник на Криминален 
отдел в окръжния център.
- Г-н Тинчев, разкажете за 

началото. Какво наложи 
през онази далечна година 
създаването на Районно уп-
равление в нашия град?
- По онова време статисти-

ката започна да отбелязва 
нарастване на престъпнос-
тта, измениха се характерът 
и начините на извършване на 
противообществените проя-
ви. Подразделението на МВР 
в Мездра се водеше Участък, 
ръководството беше във Вра-
ца. Със заповед на министъра 
на вътрешните работи се съз-
даде нашето управление. За-
почнахме в 2 стаи с 4 човека – 
аз, двама старшини и шофьор. 

Нямахме нито следовател, 
нито оперативни работници 
по стопанската и криминална-
та част, нито квартални отго-
ворници.
- В такъв намален състав 

как успявахте да се справяте 
с опазването на обществе-
ния ред и да осигурявате спо-
койствието на гражданите?
- По наше време нямаше та-

кава голяма престъпност като 
днешната, но проишествията 
„тръгнаха“ още от първия ден. 
И понеже нямахме следстве-
но-оперативна група, докато 
чакахме такава да пристигне 
от Враца, аз, благодарение 
на опита си от НТО, правех 
огледите, запазвах следите и 
веществените доказателства, 
оформях предположения и хи-
потези.
- Нещо по-конкретно бихте 

ли казал?
- Още в началото разкрихме 

извършител на блудство и 
убийство чрез отравяне със 
стрихнин. Жертвата беше до-
ведено момиченце от втори 
брак в с. Руска Бяла. Благо-
дарение на анализа и логиче-
ското подреждане на устни 
обяснения и съпоставяне на 
веществени доказателства, на 
които малцина биха обърнали 
внимание, убиецът беше раз-
обличен и си получи заслуже-
ното.

на стр. 4

Димитър Тинчев, 
Васил Младенов,
Димитър Кънчев,
Иван Братинов,
Любомир Попов,
Веселин Дойнов,
Нино Стефанов,
Ивайло Христов,
Петко Петков,
Тихомир Христов,
Данайл Велчев,
Иво Манчев,
Пламен Петков,
Иво Нецов,
Цветомир Драгановски,

Началници на РПУ 
– Мездра
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30 възпитаници на детски 
градини от Общината посе-
тиха сградата на Народното 
събрание на Република Бълга-
рия. Инициативата бе част от 
дейностите по проект „Мно-
гообразие без граници за де-
цата в община Мездра”. Те 
бяха придружени от свои ро-
дители или близки, както и от 
директорите на учебните за-
ведения и екипите, осъщест-
вяващи дейности по проекта.
Малчуганите разгледаха 

сградата на Парламента, бяха 
запознати с неговата структу-
ра и специфика. Най-интерес-
ната част от посещението пък 
бе възможността на наблюда-
ват пленарно заседание.
Проектът се реализира по 

процедура „Подкрепа на пре-

дучилищното възпитание и 
подготовка на деца в нерав-
ностойно положение” на ОП 
„Наука и образование за инте-
лигентен растеж”. Бенефици-
ент е Детска градина „Роза“, 
а партньори са ДГ „Мир“, ДГ 
„Детелина“, ДГ „Слънчице“ 
от Мездра, ДГ „Звездичка“ - 
с. Зверино, Община Мездра и 
Сдружение „Нов път“.
Чрез реализирането на про-

екта се подобрява образова-
телната среда в детски гради-
ни, в които се обучават деца 
от етническите малцинства с 
цел повишаване качеството 
на обучението и подобряване 
на резултатите от него. Осигу-
рява се психологическа под-
крепа за децата от етнически-
те малцинства чрез усвояване 

на обществен опит с действа-
щи механизми на интериори-
зация. Една от важните дей-
ности е и работата с родители 
за разясняване ползите от об-
разователната интеграция и 
приемането на различието и 
преодоляване на негативни 
обществени нагласи, основа-
ни на етнически произход и 
културна идентичност.
П р о е к т 

BG05M2OP001-3.001-0098 
„Многообразие без граници 
за децата в община Мездра” 
е финансиран от Оператив-
на програма „Наука и об-
разование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Ев-
ропейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Многообразие

Деца посетиха Парламента

Успехи

Златни и сребърни медали за ЖКХГ 
„Анелия“

Два златни, един сребърен 
медал и две шести места 
спечелиха децата от клуб 
по художествена гимнас-
тика „Анелия“-Мездра на 
XIII Международен турнир 
по художествена гимнасти-
ка „Фея под липите“ в Ста-
ра Загора.
Възпитаниците на Цвете-

лина Цинцарска и Лилия 
Николова участваха с 4 ан-
самбъла и едно индивиду-
ално изпълнение.
Ансамбълът девойки 

младша възраст в със-
тав Елеонора Цинцарска, 
Александра Драганова, 

Калина Илиева и Йоана 
Димитровска завоюваха 
златните медали със свое-
то съчетание с бухалки. 
Златен медал спечели и 
7-годишната Кристина Лъ-
чезарова в индивидуалните 
изпълнения без уред. Сре-
бърните медали завоюваха 
Валерия Захариева, Вик-
тория Захариева и Биляна 
Маркова. Със съчетание 
от 2 ленти и топка възпи-
таничките на Цветелина 
Цинцарска и Лилия Нико-
лова впечатлиха съдиите 
в категория трио девойки 
старша възраст.

При децата до 10-годишна 
възраст Цвети Пламено-
ва, Магдалена Дамянова, 
Жаклин Вутова, Кристина 
Бойчева и Кристияна Янева 
се класираха на 6 място със 
своето съчетание с топка.
Деница Павловска, Поли-

на Пешева, Каролина-Ми-
хаела Цветкова и Надин 
Кръстева са на шесто място 
при ансамблите.
В състезанието се включи-

ха общо 525 гимнастички 
от 27 клуба. Освен клубо-
вете от България на между-
народния турнир участваха 
гости от Молдова и Гърция.

Вокална група „Детски свят –мини”

с първо място и 
награди

Престижни отличия от Меж-
дународния детски фестивал 
„Млади таланти” получи Цен-
търът за подкрепа и лично-
стно развитие в Мездра. Фору-
мът се проведе в Националния 
дворец на децата в София.
Вокалните групи и индивиду-

ални изпълнители на забавна 
и популярна песен бяха раз-
пределени в два конкурсни 
дни – 17 и 18 април.
Жури в състав Мими Ивано-

ва, Нели Маринкова и Петър 
Попов оценяваше изпълнени-
ята на участниците. Над 70 
формации и индивидуални 
изпълнители се включиха в 
надпреварата.
Малките възпитаниците на 

музикалния педагог Анета 
Петкова от Вокална група 
„Детски свят -мини“ грабнаха 
първото място в раздел за му-
зикално изкуство в първа въз-
растова група от 6 до 9 години. 
Децата спечелиха журито с 
песните “Карлсон“ по музика 
на Красимир Милетков и текст 
на Ангелина Жекова и песента 
“Песенка крокодила Гены“ по 

музика на Вл. Шаинский и 
текст Ал. Тимофеевский.
Йоана Лиловска спечели вто-

ро място в категорията за ин-
дивидуални изпълнители във 
възраст 6-9 години с песента 
“Нашата мила страна“ по му-
зика на Димитър Петков и 
текст на Иван Генов.
ВГ „Детски свят” получиха 

грамота и статуетка за учас-
тие. Те изпълниха песните 
“Обаче, понеже, защото“ и 
“Там край реката“.
В категорията индивидуал-

ни изпълнители във възраст 
10-14 години Елена Митова 
спечели грамота и медал с 
песните “У дома“ и “Гадже за 
милиони“.
Международният детски фес-

тивал на изкуствата „Млади 
таланти” се провежда всяка 
година. В него могат да участ-
ват деца и младежи до 19 го-
дини от музикални, театрал-
ни, танцови, изобразителни и 
приложни клубове, школи и 
формации от училища, чита-
лища, центрове за подкрепа за 
личностно развитие и други.

За втори път м.с. Тош-
ко Кирков от Шах клуб 
„Локомотив“-Мездра ста-
на републикански шам-
пион на 8-то Държавно 
индивидуално първен-
ство за ветерани по ко-
респондентен шах. След 
оспорвана борба Тошко 
Кирков спечели с 5,5/8. 
Само на половин точка 
зад него останаха три-
ма състезатели с по 5/8. 
Втори е м.с. Александър 
Парушев, а трети – м. с. 
Любен Симеонов. На чет-
върто място се класира IM 
/международен майстор 
на спорта/ Александър 
Давидов – всички също 
от ШК „Локомотив“-Ме-
здра. Техните съотбор-
ници IM Спас Спасов и 
Божидар Големанов също 
се представиха достойно. 
IM Спас Спасов стана 
седми, а Божидар Голе-
манов –девети.

м.с. Тошко 
Кирков

републикански 
шампион за 

ветерани

„Българо-сръбско гурме влак“ е името на проект, по който представители на висшето 
бизнес училище в сръбския град Лесковац бяха на посещение при своите колеги от ПГ 
„Алеко Константинов“. Ученици и студенти съвместно изработиха хляб от лимец, който 
в рамките на проекта ще бъде сертифициран. Домакините от ПГ „Алеко Константинов“ 
бяха приготвили традиционни врачански лютики, а гостите от Сърбия- традиционния за 
западната ни съседка айвар.
Общата цел на проекта по програма INTERREG-IPA CBC България – Сърбия е да се 

увеличи броят на туристическите продукти в трансграничния район, чрез прилагане на 
иновативни подходи в областта на туризма, включващи разработването и защитата на кул-
турното наследство. Проектът е стартирал през юли 2017г. и завършва през октомври т. г.
“Дейностите, които ще бъдат извършени в ПГ “Алеко Константинов“, са оборудване на 

кухнята със съвременни и високо технологични уреди, както и обучение на 20 студенти 
от висшето бизнес училище в Лесковац, тук в Мездра. На 23 април 20 ученика от наше-
то училище заминаха за Лесковац на обучителен семинар. Също така сме предвидили 
посещение на 10 професионални готвачи от Сърбия и 10- от България през тази година, 
които да посетят нашето училище и да проведат обучителен семинар с нашите ученици. 
През юни пък българските готвачи ще посетят Република Сърбия по този проект“, каза 
директорът на Професионална гимназия „Алеко Константинов“ -инж. Христинка Минова.
Кметът на Общината инж. Генади Събков бе сред гостите, уважили дейностите по проект 

„Българо-Сръбско гурме влак“. Той разгледа обновената кухня на професионалната гим-
назия, като пожела на участниците от Сърбия и от България никога да не спират гурме вла-
ка, защото по този начин обогатяват познанията си за кулинарната култура на цяла Европа.
„Балканската кухня е известна със своите възможности, традиции и новости. Сигурен 

съм, че има какво да дадете не само на нас, тук на Балканите, с този проект, а и да обмени-
те опит и това, което правите да бъде полезно за цяла Европа. Пожелавам успех на всички 
участници и, както виждате, границите никога не са ни деляли, напротив -винаги са ни 
събирали“, каза инж. Събков пред ученици и гости.

България и Сърбия 
в общ кулинарен проект

Bulgarian-Serbian GourmeTrain
The project is co-funded by EU through the 
Integra-IPA CBC Bulgaria- Serbia Programme
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6 май – Гергьовден, Ден на 
храбростта и на Българската 
армия, Ден на Мездра (с ре-
шение на Общинския съвет 
е възстановено честването на 
Гергьовден като Ден на Ме-
здра, съобразно традицията 
до 1944г.)
Май 1989 г. – В Своге за пръв 

път се провеждат Празници-
те на Искърското дефиле.
8 май 1932 г. (Томина неделя) 

– По време на традиционния 
събор на Мездра тогавашни-
ят Врачански Митрополит 
Паисий освещава новопос-
троената църква „Св. Георги 
Победоносец“. Присъства 
министърът на просвещение-
то Константин Муравиев, 
народният представител от с. 
Брусен Цоло Лалов, ген. Лю-
бомир Босилков и журналис-
тът Вл. Бобошевски.
9 май – Ден на Победата, Ден 

на Европа.
11 май 1990 г. – В Мездра е 

учредено земляческо дру-
жество „Македония“. В него 
членуват преселници от Пи-
ринския край, които живеят 
в нашата Община. Инициа-
тивата е на отец Методи Цве-
тански, Димитър Воденича-
ров и Димитрина Коцева.
13 май 2001 г. – В с. Брусен 

е положен основният камък 
за построяване на църквата 
„Св. Йоан Кръстител“. Главен 
дарител за изграждането на 
първия в историята на селото 
православен храм е внучка-
та на семейство Балабанови 
Лиляна Александрова-Дост. 
Проектант е врачанският 
архитект Иван Велев, а сте-
нописите са дело на худож-
ниците Емилия Върбанова, 
Силвия Равнополска и Дими-
тър Генков от Враца.
Май 1975 г. – НЧ „Просвета“ 

(тогава „В. Коларов“) в Ме-
здра е удостоено с орден „Св. 
св. Кирил и Методий“ първа 
степен по повод 50 години от 
създаването му.
16 май 1989 г. – В салона на 

Филмова база е организи-
рана премиера на докомен-
талния филм за тогавашната 
мездренска интелигенция 
„Бар Иконостас“. Оператор и 
режисьор на филма е Пламен 
Герасимов, който е роден и 
отрасъл в нашия град. Същия 
ден в кино-видео клуба е на-
правен творчески портрет на 
известния кинорежисьор Бо-
рислав Пунчев, също родом 
от Мездра.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Катя Мудрова, директор на 
Дирекция „Бюро по труда“ 
– на 8 май.
Д-р Мария Илиева, педиа-

тър – на 10 май.
Инж. Любомир Драганов, 

бивш директор на БДЖ „То-
варни превози“ – на 15 май.
Евгени Кучков, художник – 

на 16 май.
Д-р Лоренцо Асенов, кар-

диолог – на 17 май.

Никол - 2 г.

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

Час по история
Дискусионно

Кирил Радовенски
Отдавна е известно, че кръч-

мите и кафенетата у нас са 
своеобразни малки „народ-
ни събрания“. В тях можеш 
да кажеш всичко и да чуеш 
какво ли не. И ето, неотдавна 
попаднах в едно такова мал-
ко „събрание“, където някол-
ко солидни мъже с побелели 
коси разискваха въпроса как 
да се изучава от учениците 
новата ни българска история – 
само след 9 септември 1944 г. 
или от Освобождението ни до 
днес?
Като неволен слушател на 

разговора им се опитах да го 
запомня, а по-сетне го резю-
мирах под формата на въпро-
си, приблизително в следната 
последователност:
• Политическите убийства и 

затвори не започват ли само 
няколко години след Осво-
бождението ни от турско 
робство?

• Кой доведе България до 
Първата и Втората нацио-
нални катастрофи?

• Кой обля в кърви Владайско-
то войнишко въстание?

• На 9 юни 1923 г. кой напра-
ви преврат и уби министър-
председателя Александър 
Стамболийски?

• Кой избиваше селянитe-сеп-
темврийци през есента на 
същата година?

• Кой през 1925 г. направи 
така, че безследно и зави-
наги да изчезнат Гео Ми-
лев, Христо Ясенов, Йосиф 
Хербст, Антон Страшими-
ров и още десетки интелек-
туалци на България?

• Кой създаде жестокия Закон 
за защита на държавата?

• Кой през 1935 г. „забрави“ 
Конституцията и развърза 

ръцете на режима да затваря 
и изтребва инакомислещите?

• Кой през 1941 г. привърза 
българската колесница към 
оста на Хитлер, измисли За-
кона за защита на нацията, 
изсели хиляди евреи от сто-
лицата и им отне българско-
то гражданство.

• Защо ни бомбардираха ан-
гло-американците?

• Кой през 1943 г. разстреля 
Вапцаров и другарите му?

• Кой през пролетта на 1944 
г. изложи на мегдана в село 
Брусен, Тетевенско, трупо-
вете на 19 партизани, които 
бяха част от Съпротивата?

• Кой в периода 1941-1944 г. 
препълни затворите на Бъл-
гария с политически затвор-
ници и произнесе хиляди 
смъртни присъди?

• Кой създаде концентрацион-
ните лагери Св Врач и Ени-
кьой?

• Кой палеше къщите на ята-
ците и изселваше семейства-
та им?

• Кой изби стотици партизани 
и плащаше по 50 000 лв за 
всяка партизанска глава?

• Кой разстреля невръстните 
братя Кокарешкови и петте 
дечица от село Ястребино?

• Западните лидери постави-
ха ли под съмнение Народ-
ния съд? Не е ли той част от 
Нюрнбергския трибунал за 
преследване на нацистите и 
техните сателити в цяла Ев-
ропа?

• Не знаете ли, че във Фран-
ция са били осъдени на 
смърт дори проститутките, 
обслужвали фaшистката ар-
мия?

• Защо „забравяте“, че, ако не 
бяха партизаните, България 
оставаше без Пиринския 

край и Родопите?
Въпроси, въпроси, въпро-

си…
Мъжете в малкото „народно 

събрание“ ги задаваха и сами 
търсеха отговорите… Вечерта 
обаче, като пуснах телевизора, 
отново видях лицата на Антон 
Тодоров, Георги Харизанов, 
Иво Инджев, Спас Гърневски, 
Георги Коритаров, Даниела 
Гочева, Христо Христов и 
професорката от Американ-
ския университет Гелгечева. 
В един глас те заклеймяваха 
действията на комунистите 
непосредствено след 9 сеп-
тември 1944 г. и присъдите 
на Народния съд. Трябвало за 
тях да се пише с дебели букви 
в учебниците, да ги изучават 
десетокласниците, за да знаят 
колко лоши са тези комунисти. 
И нито дума за мракобесие-
то преди най-разделителната 
дата в българската история. 
Дори не споменаха нито вед-
нъж за правото на възмездие. 
Нито дума не отрониха, че 
това е само едната, втората 
страница на печалната ни ис-
тория. А първата да я изтрием 
ли? Все едно не я е имало. Да, 
ама нали знаете, че паметта е 
много жилава мисловна даде-
ност.
Вместо днешната омраза, не 

е ли по-добре да погледнем 
към Испания и испанците. Те 
съградиха един общ паметник 
на жертвите. Ако в България 
един ден стигнем до поми-
рение и взаимно си простим, 
трябва да издигнем подобен 
паметник и върху него да из-
пишем:
„Те всички загинаха за Бъл-

гария!“
Тогава вече призивът за Съе-

динението ще добие смисъл…

Прочетено в старите мездренски вестници
„Хроника:

• Въ село Ослен-Криводолъ, 
изостанало много въ кул-
турно отношение, е дадена 
по инициатива на учители-

те пиесата „Йончови хано-
ве“. Похвална е тая инициа-
тива. Чакаме подробности.

• Поискани са трудоваци 
за направа пътя от спирка 

Люти бродъ до село Чело-
пекъ. Обещано е отпуска-
нето на такива.“

в. „Искърски фаръ“, брой 
117 от 25 февруарий 1932 г.

03.05.- Гръцка вечер 
10:30 - Панорама на образованието
14:00 - Турнир по белот, табла и шах
16:00 - Надяждане с кюфтета и надпи-

ване с бира с награди
17:00 - Откриване на ОФ „Магията на 

Мездра 2018“  с изложба и рецитал
19:00 - Официално откриване на ку-

линарен фестивал  Табиет от кмета на 
Община Мездра  - инж. Генади Събков
19:15 - Концерт на АНИ САРАНДЕВА
20:15 - Кулинарна презентация
20:30 - Концерт на АГАТАНГЕЛОС 

и БЕНД
04.05.- Сръбска вечер
09:00 - Сутрешен концерт от ОФ 

„Магията на Мездра 2018“
13:00 - Надяждане с кебапчета и 

надпиване с бира с награди
14:00 - Турнир по белот, табла и шах 

с награди
16:00 - Танцов уъркшоп по български 

и балкански танци
17:00 - Вечерен концерт от ОФ „Маги-

ята на Мездра 2018“ 
19:00 - Концерт на  РИТМИКО БЕНД
20:00 - Кулинарна презентация
21:00 - Концерт на БОБАН ЗДРАВ-

КОВИЧ
05.05. - Балканска вечер
10:00 - Кулинарна презентация
11:00 - Концерт на читалищни със-

тави – с. Лик, с. Брусен, с. Царевец, с. 
Оселна, с. Руска Бела и ВГ „Искрица“ 
- гр. Мездра
13:00 - Концерт на РОСЕН ЯНЧЕВ
14:00 - Турнир по белот с награди
15:00  - Турнир табла/шах с награди
16:00 - Танцов уъркшоп по български 

и балкански танци
17:00 - Концерт на състави от НЧ 

„Факел 1926“ с. Зверино
18:00 - Концерт на Ванеса Богданова, 

Стела Кръстева и Борислава Стои-
менова
19:00 - Концерт на АЙШЕНУР
20:00 - Кулинарна презентация
20:30 - Концерт на СОНЯ НЕМСКА
06.05.- Фолклорна вечер
09:00 - Тържествена света литургия в 

храм „Св. Георги Победоносец“
10:00 - Ритуал по вдигане флага на 

Община Мездра по случай Деня на 
Мездра и приветствие от кмета на 
общината
10:30 - Откриване на юбилейна излож-

ба на Николай Кучков
11:30 - Концерт на читалищни състави 

– с. Люти брод, с. Долна Кремена, 
с. Горна Кремена и МВГ „Калето“ - 
гр.Мездра
13:00 - Концерт на СВЕТЛИН МИ-

ЛАНОВ
14:00 - Турнир по белот с награди
15:00 - Турнир табла/шах с награди
16:00 - Танцов уъркшоп по български 

и балкански танци
17:00- Концерт на Сдружение „Новото 

поколение на талантите“ - гр. Мездра
18:00 - Концерт на НЧ „Просвета – 

1925 - Мездра“
19:00 - Концерт на ПОЛИ ПАСКОВА 

и ансамбъл „ЧИНАРИ“
8.05. (вторник)
17.30 ч. - Тържествен концерт по слу-

чай 50 години от основаването на РУ 
Полиция - Мездра с участието на Мая 
Нешкова (пл. „България”, при лошо 
време в Дом на железничаря); 
9.05. (сряда)
11.00 ч. - Тържествено честване Деня 

на Европа (пл. „България”); 

10.05. (четвъртък)
15.00 ч. - ІV Лекоатлетически турнир 

„Най-добрите” за деца от І-ІV клас 
(Спортна площадка на СУ ”Ив. Вазов”);
19.00 ч. - Театрален спектакъл „Всич-

ко или нищо”(Дом на железничаря);
11.05. (петък)
10.00 ч.  - Патронен празник на 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” (в 
училището, при лошо време  в Дом на 
железничаря);
12.05.(събота)
10.00 ч. - Тържество по случай 125-го-

дишнина на ген. Иван Кинов - с. Люти 
брод (площада на селото);
10.00 ч. -Градско първенство по 

художествена гимнастика на детските 
градини (Физкултурен салон на ОУ 
„Хр. Ботев”);
11.30 ч. - Зонален турнир по хандбал 

за юноши старша възраст М 16 (Спорт-
на площадка на СУ „Иван Вазов”)
14.00 ч. - Градско първенство по 

художествена гимнастика за деца от 
7-14 години (Физкултурен салон на ОУ 
„Хр. Ботев”); 
13.05. (неделя)
10.00 ч. - Национален фолклорен 

събор „Де е българското” (ТК 
„Дядо Йоцо гледа” - с. Очин дол);
15.05. (вторник)
18.00 ч. - „Мистериите на Дон 

Жуан” - театрален спектакъл на  
ДТ Мотана (Дом на железничаря);
16.05. (сряда)
10.00 ч. - Градско първенство 

по класически шах за ученици 
(Шах-клуб в Сградата на бившето 
АПК);
10.00 ч. - Тържество по случай 70 

години на ПГ по МСС (в салона на 
училището);
19.00 ч. - Концерт на ПТА 

„Мездра”(пл. България”, при лошо 
време в Дом на железничаря);
17.05. (четвъртък)
10.00 ч. - Смесена лекоатлетическа 

щафета на детските градини (Алея на 
кестените);
15.00 ч. - Футболен турнир за детските 

градини (Стадион „Локомотив”);
19.00 ч. - Концерт на Руслан Мъйнов 

(Дом на железничаря);
18.05. (петък)
14.00 ч. - VІІІ Майски краеведски 

четения (Голяма заседателна зала на 
Община Мездра);
19-20.05. (събота-неделя)
10.30 ч. - Фестивал на средновеков-

ните традиции, бит и култура (АК 
”Калето”);
22.05. (вторник)
17.00 ч. - Концерт на ЦПЛР (пл. 

„България”, при лошо време в Дом на 
железничаря);
23.05.(сряда)
20.30 ч. - Закриване на ХVІІІ-ия 

футболен турнир на малки вратички за 
фирмени, квартални и селски отбори 
(Спортна площадка на СУ”Ив. Вазов”);
24.05. (четвъртък)
9.30 ч. - Шествие на детските градини 

и училищата,  тържествен концерт 
на детски състави по случай Деня на 
славянската писменост и българската 
просвета и култура, награждаване на 
изявени ученици, групи и състави (Пло-
щад „България”);
19.30 ч. - Изпращане на зрелостни-

ците от СУ ”Иван Вазов” (Площад 
„България”);

45-ти ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА
 „МЕЗДРА-МАЙ„ - 2018 г.

3-6 май 2018 г. (четвъртък-неделя) - пл. „България”
TABIEТ-MEZDRA


