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На 12 февруари в софийския 
хотел „Рамада“ се проведе 32-
то Общо събрание на Нацио-
налното сдружение на общи-
ните в Република България
/НСОРБ/, в което участие 
взеха над 350 делегати от 200 
общини в страната. Кметове-
те от БСП, членове на Упра-
вителния съвет, прекратиха 
участието си в ръководния 
орган на Сдружението, а 
всички делегати от БСП на-
пуснаха заседанието на Об-
щото събрание.
Причината е, че НСОРБ отка-

за да приеме правила и обек-
тивни критерии за разпреде-
ляне на средствата, отпускани 
на общините от Министерски 
съвет. От много време насам 
кметовете от опозицията на-
стояват да има ясни правила 
за разпределянето на парите, 
защото в последните години 
огромна част от държавни-
те средства се насочват су-
бективно по приятелски и 
партийни връзки към едно 
или друго населено място. 
Липсата на воля и желание в 
мнозинството от членовете 
на НСОРБ за стартиране на 
общи действия и преодолява-
не на скандалните практики 
за достъп до значителен об-
ществен ресурс е смущаващ 
факт на фона на прокламира-
ните европейски ценности за 
честно и прозрачно управле-
ние.
Напрежението сред кметове-

те на БСП започна в края на 
миналата година, когато пра-
вителството разпредели 146 
млн. лева от излишъка на бю-
джета. От тази сума 98 млн. 
лева отидоха при общини на 
ГЕРБ, 25 млн. лева – при кме-
тове от ДПС, 17 млн. лева при 
други общини и едва 4 млн. 
лева за общини с кметове от 
БСП.
Ето коментара на единстве-

ния кмет на БСП от област 
Враца инж. Генади Събков – 
кмет на Община Мездра:
„Начинът, по който се раз-

пределят средствата за общи-
ните, не е справедлив. Всички 
имаме нужда от ясни прави-
ла. Досега получаваме повече 
пречки от държавни институ-
ции, отколкото помощ
Възникналата ситуация на 

общото събрание е доказа-
телство, че демократичните 
правила на разпределение 
са твърде крехки. Дразнещо 
е това разпределение. Не е 
нормално да търсиш връзки 
и познати, за да осигуряваш 
средства. Разпределението е 
непрозрачно. Всички имаме 
нужда от ясни правила.“

Трифон Зарезан

Зарязаха лозята в Типченица
На 14 февруари в с. Тип-

ченица отбелязаха по ат-
рактивен начин Трифон 
Зарезан. Тържеството се 
проведе на лозовите ма-
сиви на „Скай клуб“, сто-
панисвани от винарна 
„Типченица“, където отец 
Васил Николов отслужи 
водосвет за здраве и бере-
кет. 
Цветан Костов ни върна 

векове назад във времето, 
превъплъщавайки се в ро-
лята на Бог Дионис, който 
арзказа историята на ло-
зарството в селото. За своя 
сценична партньорка той 
бе избрал Мома Врачан-
ка  - символ на Врачанския 
мискет - сорт, който пре-
обладава в типченските 
масиви и слави селото с 
прекрасното едноименно  
вино. В ролята се въплъти 
Рени Маринова. 
Самодейци от местното 

народно читалище „Съз-
нание - 1899” представиха 
ритуала по зарязване ло-
зите. Свети Трифон беше 
посрещнат от стопаните 

на лозето, които в ран-
ни зори бяха приготвили 
богата трапеза, обреден 
хляб, пълнена с ориз и 
булгур кокошка, бъклица 
с вино. Той заряза лозя-
та от три главини по три 
пръчки, посипа ги с пе-
пел от бъдника и ги поля 
с вода от Йордановден, 
благославяйки за богата 
реколта и качествено вино. 
След ритуалното зарязване 

лозите зарязаха още упра-
вителят на винарна „Тип-
ченица“ Велин Джиджев, 
кметът на Общината инж. 
Генади Събков, общински-

ят съветник Ивайло Тодо-
ров, кметът на Типченица 
Георги Георгиев. Накрая 
експертната ръка на глав-
ния агроном на фирмата 
Георги Николов хвана но-
жицата и завърши ритуала. 
Присъстващите единодуш-
но го избраха за „Цар на 
лозята“. 
Поздрав към лозарите, 

винарите и всички гости 
отправиха самодейците 

от Женски народен хор 
„Типченски майки”, с ху-
дожествен ръководител 
Любомир Гешковски. 
След тържеството бе на-

правена дегустация във ви-
нарна „Типченица“, където 
присъстващите опитаха 
традиционните бели вина 
Шардоне, Димят, Врачан-
ски мискет и червените – 
Каберне и Рубин. 
 Фирмата отглежда 300 

дка лозя, повечето от кои-
то са бели сортове - Шар-
доне и най-известният в 
региона Врачански мис-
кет. Те са приблизително 
70% от засадените площи, 
останалите 30% си делят 
прекрасните български 
сортове Рубин и Кабер-
не Совиньон, който е из-
ключително подходящ за 

отглеждане в местността. 
Масивите са в екологично 
чист полупланински ра-
йон. Гроздето притежава 
сертификат за биологично 
производство.  През 2018 
г. започва изграждането на 
нова, модерна винарна с 
производствен капацитет 
до 100 000 литра.
Тържеството се пренесе в 

местния ресторант, където 
сред музика и танци бяха  
избрани майсторите на 
най-доброто домашно бяло 
и червено вино. Експертно 
жури отличи Николай Па-
влов и кмета на селото Ге-
орги Георгиев.

Скандал в 
Сдружението 
на общините

Традиции

От древността до днес...

По традиция в АК „Калето“ 
на 13 февруари се проведоха 
Дионсиевите празници – апо-
теоз на плодородието, земе-
делието, музиката и поезията. 
По нашите земи след навлиза-
нето на християнството почи-
тта към Дионис преминава в 
честване на християнския све-
тец – мъченик Трифон и пър-
вите грижи за лозята. От там 
идва и народното название на 
празника – Трифон Зарезан.
Инж. Генади Събков- кмет 

на Общината, откри празни-
ка в отлично настроение и 
призова присъстващите да се 
забавляват. „Тук сме не само 
да отдадем почит на древния 
бог Дионис, но преди всичко 
да покажем, че можем да се 
забавляваме, да се вълнуваме 
от това, което се случва в на-
шия град, в нашата общност и 

да бъдем добронамерени един 
към друг, да бъдем усмихнати. 
Днес освен празник на виното 
е и празник на човечността, 
на театралността… Запазете 
обаче енергия и свежест и за 
утрешния празник Трифон За-
резан, защото той е наследник 
на древния езически бог Ди-
онис и трябва да му отдадем 
заслужената почит“.
Инж. Събков връчи Грамота 

на ученици от ПГ „Алеко Кон-
стантинов“ – Мездра, които 
се присъединяват към клуб 
„Приятели на АК „Калето““.
Ученици от професионална-

та гимназия изненадаха при-
ятно присъстващите с изпъл-
нения на откъси от орфически 
химни в превод от старогръц-
ки език.
Младите актьори от театър 

„ТЕМП“ към Младежки дом – 

Враца представиха артистична 
възстановка на античен ритуал 
„Старият жрец Дионис и вино-
то“ с използване на сребърни 
реплики от тракийски съкро-
вища и дегустация на вино. 
Археологът Георги Ганецов-
ски – директор на Регионален 
исторически музей – Враца 
разказа древната легенда, пре-
създадена от ритуала.
Честването продължи с тек-

стови прочит на български 
народни песни, посветени на 
народния празник Трифон 
Зарезан, на лозата и виното, 
изпълнени от ученици от ПГ 
„Алеко Константинов“.
Традиционният празник за-

върши с изпълнения на Пред-
ставителен танцов ансамбъл 
„Мездра“ и огнен танц, изпъл-
нен от възпитаниците на Мла-
дежки дом- Враца.

Министър Ангелкова: „Трябва 
да посетим Мездра!“

Община Мездра представи за пръв път свой самостоятелен щанд 
на провеждащото се в София туристическо изложение „Tourism 
and Spa Expo” 2019. Щандът бе посетен лично от министъра на 
туризма Николина Ангелкова. Тя отбеляза задоволството си от 
първото самостоятелно участие на Мездра в най-голямото турис-
тическо изложение в България и допълни: „Мездра определено е 
място, което трябва да се види, имате чудесна крепост и забеле-
жителност. Изключително много се радвам, че за пръв път сте тук 
самостоятелно и определено имате какво да покажете “, коментира 
Ангелкова.
Tри са акцентите, с които Мездра участва на „Tourism and Spa 

Expo” 2019. Град Мездра и възможностите за отдих, средновеков-
ния фестивал „Добре дошли в Средновековието“ в Археологиче-
ски комплекс „Калето“, който се представя съвместно с партньо-
рите от румънската Община Добрословени и геопарк „Искърски 
каньон“.
Щандът на Общината е разположен в Зала 3 на Интер експо цен-

тър. На 16 февруари там бяха презентирани средновековна кухня 
и средновековни оръжия. Предложените рецепти са от българска, 
византийска, западно-европейска, аристократична и монашеска 
кухня, чийто извори и историята на самите ястия бяха показани на 
място. На щанда присъстващите могат да опитат сладко козе сире-
не с мед, сушени плодове и източни подправки, направено по ла-
тинска рецепта. Внимание привлича и домашното масло, ухаещо 
на 9 пресни подправки от манастирската лечебна кухня на XII век.
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Община Мездра и Общин-
ски съвет на БСП
о б я в я в а т
традиционната Изложба-

конкурс „Жените в изкуство-
то 2019”, посветена на Меж-
дународния ден на жената
Условие за участие:
Конкурсът е явен. Всяка 

авторка участва с до 3 ху-
дожествени произведения с 
размери до 50/50 см, изпъл-
нени с предпочитана от нея 
техника, предадени в срок до 
28 февруари 2019 г. на Свет-
ла Дамяновска (Община Ме-
здра, ет. 2, стая 216).
Отчитането на конкурси-

те и рецитал на участнич-
ките – 7 март (четвъртък) 

от 17.30 ч. в Голямата 
заседателна зала на Общи-

на Мездра.

За 8-ми март
Конкурси

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА 
ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - МЕЗДРА
ИНФОРМИРА

На основание МЗ №ОХ – 
909/09.11.2018г. 
са обявени вакантни длъж-

ности във Военновъздушните 
сили за приемане на военна 
служба на лица, завършили 
граждански средни или висши 
училища в страната и в чужби-
на, във военно формирование 
от Военновъздушните сили
Срокове за подаване на до-

кументи:
До 01.03.2019 г. -
за военно формирование 

26030-Безмер
За повече информация за ус-

ловията за кандидатстване 
и подаване на документи се 
обръщайте към старшия 
експерт в офиса за водене на 
военен отчет в Oбщина Ме-
здра /стая 308/ или на тел. 
0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 
0910/5 57 18;  092/62 40 44; 
09117/2211; 0888 218 242;

Конкурс
в памет на учителя-

краевед Георги 
Тодоров

Конкурсът ще се про-
веде в три раздела: „По-
езия“, „Художествена 
проза“ и „Краезнание“. 
Той е анонимен, като 
право на участие в него 
имат автори от Община 
Мездра, които са навър-
шили 18 години. Прием-
ат се по едно непубли-
кувано стихотворение, 
разказ или краеведски 
материал не по дълги 
от 3 страници. Творби-
те да са неподписани и 
да са придружени от за-
печатан плик с личните 
данни на автора - трите 
имена, телефон и емайл 
за връзка. Неанонимни 
текстове няма да бъдат 
разглеждани. Краен 
срок 19 април 2019 г.
Творбите могат да се 

подават в читалището 
или по пощата на адрес 
Мездра 3100 ул. Про-
света № 2, НЧ „Просве-
та-1925“ за читалищния 
конкурс „Георги Тодо-
ров“.

Частна обява
Продавам къща на два 

етажа и стопанска по-
строика (груб строеж) 
в с. Долна Кремена, 
под боровата гора, до 
спирката.
Цена по споразуме-

ние.
Тел: 0899 159 419

Заедно

По пътя към успеха

Договор за научно сътруд-
ничество между Минно-
геоложкия университет /
МГУ/ „Св. Иван Рилски“ 
и Община Мездра беше 
подписан на 12 февруари. 
Ректорът на МГУ проф. д-р 
Любен Тотев и кметът инж. 
Генади Събков с взаимно 
удовлетворение скрепиха с 
подписите си предстоящо-
то градивно партньорство. 
Двамата обсъдиха възмож-
ността за „Ден на отворени 
врати“ в МГУ за ученици 
от Мездра, както и експо-
ниране на изложба от ми-
нерали в нашия град. Двете 
страни ще си партнират 
в сферата на науката, об-
разованието, културата и 
приложните изследвания, 
в опазването на геоложкото 
наследство.
Предмет на договора е 

съвместната научно-изсле-
дователска, научно-при-
ложна и образователна 
дейност за установяване 
на геопарк „Искърски ка-
ньон“ и подготовката на 

неговата кандидатура за 
Глобален геопарк на ЮНЕ-
СКО.
Очаква се от съвместните 

дейности да се разкрият 
нови работни места чрез 
стимулиране на иноватив-
ни местни инициативи, ма-
лък бизнес, алтернативни 
форми на туризъм – еко-
туризъм, селски туризъм, 
кулинарен туризъм, винен 
туризъм и др.
Преподаватели и студен-

ти ще работят по проекти, 
реализирани от Общината, 
ще участват в обучителни 
форми с ученици от ме-
здренските училища, ще 
разработват панели с дан-
ни за геоложкия строеж и 
георазнообразието в ре-
гиона, като използват по-
ефективно учебната база 
на Университета в с. Люти 
брод.
От своя страна Общината 

ще организира и насърча-
ва работата между МГУ и 
местните учебни заведения 
за реализиране на идеята за 

геопарк „Искърски каньон“ 
сред младите и заинтересо-
вания бизнес в сферата на 
добива и преработката на 
скално-облицовъчни мате-
риали.
По-късно бе проведена ра-

ботна среща с представите-
ли на общините: Столична 
/Район Нови Искър/, Своге 
и Мездра, на която бе дис-
кутирана темата за учредя-
ване на Сдружение геопарк 
„Искърски каньон“.
Проф. Димитър Синьов-

ски от МГУ представи 
презентация от геотопи на 
територията на трите об-
щините, които ще бъдат 
включени в геопарка.
Геопаркът е географска 

област, която включва ре-
дица обекти на геоложко-
то наследство (геотопи) 
от специален научен инте-
рес, рядкост или красота, 
представителни за гео-
ложката история на даден 
регион и за събитията и 
процесите, протекли през 
неговото геоложко минало.

Данъци

Моторните превозни средства – на минимума
Данъкът върху моторните 

превозни средства остава 
на предвидения от Закона 
за местните данъци и такси 
(ЗМДТ) минимум.
Кметът на Общината вне-

се за разглеждане в Об-
щинския съвет проект на 
нова Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба 
за определяне размера на 
местните данъци на терито-
рията на Община Мездра, 
която съветниците гласува-
ха с пълно мнозинство.
Промените се наложи-

ха, след като народните 
представители промениха 
ЗМДТ.
„Продължаваме да из-

пълняваме социалната 
политика и отчитайки фи-
нансовите възможности 
на нашите съграждани, 
предлагаме възможно най-
ниските стойности на ко-
ефициентите, определящи 
размера на данъка върху 
превозните средства“ – с 
тези думи инж. Събков 
представи проекта за На-
редба пред общинските съ-
ветници.
За автомобили до 37 kW, 

включително, ставката за 
киловат е 0,34 лева. От 38 
до 55 киловата ставката е 

0,40 лева. За автомобили 
от 56 до 74 kW сумата за 
киловат възлиза на 0,54 лв. 
От 76 до 110 киловата се за-
плащат 1,10 лв. на киловат, 
а за автомобили над 110 ки-
ловата – 1,60 лв/kW.
Възрастта на автомобила 

също влияе на крайното 
формиране на данъчната 
ставка. Описан в закона 
като коригиращ коефици-
ент, множителят за авто-
мобили, произведени до 5 
години от датата на данъч-
ното събитие, става 2,3. За 
автомобили от 5 до 10 годи-
ни, включително, коефици-
ентът е 1,5. За автомобили, 
произведени от 10 до 15 го-
дини преди датата на пла-
щане на данъка, коефици-
ентът е 1,3. Най-масовата 
част регистрирани автомо-
били у нас – между 15 и 20 
години, ще бъдат облагани 
с коефициент 1. Автомоби-
лите над 20-годишна въз-
раст ще бъдат коригирани с 
коефициент 1.1.
В новата данъчна форму-

ла влиза и Еко-компонент, 
който цели да даде пре-
ференциални условия за 
новите автомобили, които 
замърсяват атмосферния 
въздух по-малко от старите 

(т.нар. Евро-стандарт). Така 
автомобилите без Евро-
стандарт, вписан в големия 
талон на превозното сред-
ство, ще бъдат коригирани 
с множител 1.1. Стандартът 
„Евро 3“ не променя данъч-
ната ставка на автомобила, 
а по-високите Евро-стан-
дарти – „Евро 4“, „Евро 5“ 
и „Евро 6“, ще бъдат до-
тирани с коефициенти 0.8, 
0.6, и 0,4 респективно.
Например, ако имате 

18-годишен автомобил с 
мощност 85 киловата, то 
по новата формула данъ-
кът за автомобила възлиза 
на 93,50 лева. (85 х 1.1).
Ако автомобилът няма 
Евро-стандарт, то по-гор-
ната сума ще се умножи 
с множител 1.1 и крайна-
та сума, която трябва да 
се заплати, ще възлиза на 
102,85 лв.
След изтичането на 

14-дневния срок за евенту-
ални възражения ще започ-
не и данъчната кампания за 
2019 г. Както всяка година 
Общината ще даде възмож-
ност на данъкоплатците да 
заплатят своите задълже-
ния за 2019 г. с 5-процент-
на преференция до края на 
април.

„Старт на кариерата“

Млади специалисти 
започнаха работа

Три нови работни места бяха разкрити по програма „Старт 
на кариерата“ в Общината. Натали Ковачева, бакалавър от 
ЮЗУ- Благоевград, ще практикува в Информационния цен-
тър, работното място на Силвия Цолова – бакалавър „Ре-
гионално развитие“ от УНСС, е в техническа служба под 
опеката на директор дирекция „Устройство на територията“ 
инж. Светлана Мицева, а Изабела Андреева – магистър от 
Стопанската академия в Свищов, ще се грижи за местните 
данъци и такси.
Новите общински служители отговарят на минималните 

изисквания на програмата: възраст до 29 години; висше об-
разование, съответстващо на посоченото от работодателя 
за заемане на конкретното работно място; регистрирани в 
„Бюро по труда“ като търсещи работа; не притежават трудов 
стаж по придобитата специалност от висшето образование.
Програмата „Старт на кариерата“ дава възможност на мла-

ди специалисти да трупат стаж по специалността си в рам-
ките на 9 месеца.

Писмо от лекаря

Имало да се случи...
(част трета)

Д-р Герго Цонков
    Денят на здравния работник, както беше казано в началото, беше 

приет с радост и задоволство още с рождената дата на СЗО /7 април 
1948 г. / за Световен ден на здравето. и продължи съществуването си до  
така наречените демократични промени на 10 ноември 1989 г. - цели 
четири десетилетия. 
   Рождената дата пък на съсловния празник - Ден на българския лекар, 

е 19 октомври 1994 г. В началото, както уверява д-р Тотко Найденов, е 
честван в камерен състав. За последвалия период не съобщава данни. 
До 19 октомври 2018 г. са изминали 24 години- един не съвсем малък 
период, през който празникът все още не е получил подобаващата му 
се известност... На 19 октомври миналата година попитах поотделно 
няколко колеги: ”Какъв ден е днес?” Отговорът беше: ”Как какъв - 19 
октомври?”. „Да, но тази дата говори ли ви нещо?” Повдигаха рамене 
в недоумение.
    А как се отразява на професионалната работа честването поотдел-

но на двата празника? Най-напред ще разкажа за Деня на здравния 
работник. Между нас -  лекарите, медицинските сестри, санитарките 
и другите здравни работници, съществуваше стриктно зачитане на 
единоначалието, взаимно уважение и разбирателство. От ден на ден 
взаимоотношенията ни ставаха все по-добри, с по-вярна преценка за 
качествата ни, не само като изпълняващи медицинските си задълже-
ния, но и като хора въобще. Бих казал - живеехме и работехме в сговор, 
уважение и обич като едно голямо щастливо семейство. За това гово-
рят най-добре производствените ни резултати. Бяхме сред първенци-
те. Това не изключваше лекарите и останалите здравни работници по 
някои поводи, желание и предпочитания да имат отделни сбирки или 
да празнуват самостоятелно. Ние дори не можехте да си представим 
непочтеното и грозно отношение, допуснато спрямо интелигентните 
родители на невръстното някога дете, днешния уважаван лекар д-р 
Тотко Найденов, за което той разказва с болка. Оттогава е изминало 
много време за да може да се изясни точно кое как е било и с късна 
дата да бъде изобличена тогавашната главна сестра… Не се съмнявам, 
че и членовете на съсловния празник на лекарите има с какво да ни 
запознаят: как го честват и празнуват, как осъществяват неизбежната 
си съвместната работа с медицинските сестри и другите лица?
   Смятам, че е съвсем правилно лекарите да избират в кой от двата 

съюза да членуват и как да го празнуват. Не изключвам при взаимно 
желание и съгласие да си сътрудничат, да имат право на двойно член-
ство, Защо не, след като има двойно гражданство. Но това предполага 
не само взаимно съгласие и зачитане на двата съюза помежду им, но и 
равностойно отношение на управляващите към тях, което поне засега 
не е така.                         Край

На 19 февруари се навършиха 146 години от обес-
ването на Васил Левски. По този повод десетки жи-
тели на града и селата почетоха светлата му само-
жертва за свободата на България.
Пред паметника му, въздигнат в центъра на Ме-

здра, те поднесоха венци и цветя в знак за призна-
телност. Ученици от ОУ „Хр. Ботев“ изнесоха под-
ходяща литературно-музикална програма. Слово за 
подвига на Апостола произнесе кметът на Община-
та инж. Генади Събков.

Преклонение пред Апостола



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

321 ФЕВРУАРИ - 7 МАРТ 2019 г.Ракурси

Издава и разпространява 
Община Мездра

Адрес на  
редакцията:

Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27, 
ет. 4, Радиоцентър

Думите отлитат, написаното остава

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

Редактор: Кирил Радовенски
Обществена редколегия: 
Галя Василева, Марияна Йорданова, Иванка Начева, д-р Герго Цонков
Предпечатна подготовка: Даниел Драганов 
Телефон за връзка: 0897 83 03 95

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

Призив
Уважаеми съграждани,
За възстановяване бюста на ген. полк. проф. 

Иван Кинов на паметника в родното му село 
Люти брод - Община Мездра набира средства 
по сметка BG58STSA93000019546195, BIC: 
STSABGSF - Банка ДСК - Мездра.
Председател на Инициативния комитет Ва-

силка Стойкова, тел 0889 991 697

Изложба-базар

Пчеларството е мъдър занаят
На14 февруари, за пе-

тнадесета поредна годи-
на, пчеларско дружество 
„Нектар“ в Мездра от-
беляза празника на пче-
ларите с изложба-базар 
на пчелни продукти. По 
традиция те бяха пред-
ставени пред сградата на 
Общината. Мото на изло-
жението са думите на Ал-
берт Айнщайн „Спасим 
ли пчелите – спасяваме и 
себе си“.
Председателят на дру-

жеството Иван Братинов 
поздрави присъстващи-
те с празника. Определи 
изминалата 2018 година 
като неблагоприятна за 
пчеларите, които въпреки 
това „с пословичен труд 
са постигнали задоволи-
телни резултати“. Пред-
стави младото, надеждно 
попълнение на пчелар-
ското дружество – двама 
ученици от ПГ „Алеко 
Константинов“ – Анато-
ли Литков от с. Царевец 
и Кевин Акат от с. Дър-
манци. Анатоли сподели, 
че е потомствен пчелар  
- любовта към пчелите е 
наследил от своя прадядо 
и призна, че за него „пче-
ларството не е печеливш 

занаят, а благородна кау-
за“.
Гости на изложението 

бяха кметът на Общината 
инж. Генади Събков, на-
чалникът на Общинска-
та служба „Земеделие“ 
Петьо Мазнев и предсе-
дателят на постоянната 
комисия по пчеларство 
Йорданка Иванова, които 
бяха посрещнати с хляб и 
сол. Инж. Събков отпра-
ви специални поздравле-
ния към всички пчелари: 
„Вие не просто произ-
веждате пчелни продукти 

– вие се грижите за при-
родата и хората. Медът е 
лек за телата и душите. 
Пчеларят обича живота и 
природата. Все по-труд-
но става да устоим на 
предизвикателствата на 
времето, но с упорит труд 
всичко се постига“. Инж. 
Събков пожела успех на 
всички и плисна менче с 
вода за късмет.
Председателят на дру-

жеството се обърна към 
празнуващите Трифон 
Зарезан и Свети Вален-
тин и от сърце пожела: 

„За да спори и на вина-
рите, и на влюбените – да 
консумират мед!“
В изложбата-базар 

„Пчеларство-2019 г“ се 
включиха 5 членове на 
дружество „Нектар“. Те 
представиха разнообра-
зие от мед, пчелен пра-
шец, клей, прополис и 
прополисова тинктура.
Пчеларите споделиха, че 

мечтата им е броят им да 
расте, природата да е бла-
годатна, за да превърнат 
нашия град в „Медена 
Мездра“.

Община Мездра приключи 
енергийното обновление на 13 
многофамилни жилищни сгради. 
Изпълнението на енергоспестя-
ващите мерки се осъществява 
по Проект: „Mерки за енергийнa 
ефективност в многофамилни 
жилищни сгради в град Мездра”, 
Договор № BG16RFOP001-2.001-
0086-С01 по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., 
Процедура BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в пе-
риферните райони“, Приоритет-
на ос – „Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни центрове в 
периферните райони“.
Основната цел е да се внедрят 

ефективни мерки за енергос-
пестяване в жилищните сгради 
за значителното намаляване на 
разходите за електро- и топлинна 
енергия и повишаване качеството 
на живот на 74 домакинства в гра-
да. Общата му стойност е 1 620 
202.92 лв., от които 1 377 172.48 
лв. безвъзмездна финансова по-
мощ от Европейския фонд за ре-

гионално развитие, а – 243 030.44 
лв. като национално финанси-
ране. Срокът за изпълнение на 
проекта е 30 месеца - до 21 март 
2019 г.
Изпълнението на проекта 

включва комплексна интервен-
ция на 13 многофамилни жи-
лища в града. За всяка сграда са 
изпълнени по 3 енергийно спес-
тяващи мерки, което намалява 
топлинните загуби и снижава 
разходите за отопление и охлаж-
дане средно с около 63-65%. По 
този начин сградите преминават 
в енергиен клас „С“ с устойчиво 
потребление на енергийни носи-
тели, което повишава стандарта 
и качеството на живот на 74-те 
домакинства, заяви инж. Генади 
Събков, кмет на Община Мездра. 
Годишно се намаляват и емисии-
те на парникови и вредни газове в 
атмосферния въздух с 343,8 тона/
CO2, което пък подобрява качест-
вото на околната среда в града, 
добави той при отчитане на полу-
чените резултати от изпълнение-

------------------------------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0086 “Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Проект № BG16RFOP001-2.001-0086
„Mерки за енергийнa ефективност вмногофамилни жилищни сгради в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0086-C01 19.02.2019 г.

Инж. Генади Събков 
подкрепи медиците в 

Спешния център
Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков подкре-

пи медиците от филиала за спешна медицинска помощ в 
града. Той отиде при хората, които, заради подкрепата си 
към управителя на МБАЛ – Мездра, се оказаха застра-
шени от наказание.
„Когато разбрах за новината, не можех да повярвам. 

Сега обаче, при посещението си в Центъра, се убедих, 
че в нашата родна, мила България всичко е възможно“, 
коментира инж. Събков. Според него имало две възмож-
ности за тълкуване на ситуацията. „Единият е, че ръко-
водителят на ЦСМП – Враца, който е изискал писмени 
обяснения от специалистите във филиала в Мездра, за 
това че са подкрепили д-р Михайлова в подписка, живее 
30 години назад. Другият е, че просто e реагирал неадек-
ватно при конкретната ситуация“, каза Събков.
Кметът проведе близо 30-минутен разговор с медици-

те. Напрежението в Спешния център в Мездра ескалира 
заради подкрепата към д-р Михайлова за управител на 
МБАЛ – Мездра, която беше изразена в подписка от ме-
диците.
Служителите на филиала на здравното заведение твър-

до отказаха коментар по случая.
„Това, че някои са си влошили физическото състояние и 

вместо да се грижат за здравето на нас, пациентите, вече 
мислят за собственото си здраве, ме кара да си мисля да 
не би пък да не е проработил втори сценарии – тоест, 
ние да не сме в час с времето и действително този ръко-
водител правилно да е преценил, че обстановката е съв-
сем друга. Че живеем в условия на диктатура, че утре ще 
бъде още по-страшно и че ще ни искат обяснения за да-
леч по-малки наши прояви на свобода и свободомислие“, 
допълни Събков, който с присъствието си демонстрира 
съпричастност към заплашените с наказание хора.
„Служителите приемат тревожно действията на ръково-

дителите си. Тук вече съвсем сериозно мога да заявя, че 
съм изумен от този подход към тях. Още повече, че става 
въпрос за медици, за хора, които търсим под дърво и ка-
мък, за да ни служат. А ние да имаме такова нечовешко 
отношение към тях, вече е престъпление“, допълни кме-
тът на Общината.

Актуално

Започна плащането на местните данъци и такси
Община Мездра уведомява, че започна плащането на 

местните данъци и такси.
Съгласно Закона за местните данъци и такси за 2019 г., са 

определени следните срокове за заплащане на: 1. Данък 
недвижими имоти и такса битови отпадъци; I вноска до 
30 юни; II вноска до 31 октомври. На предплатилите цялата 
сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто. 2. Данък 
върху превозните средства: I вноска до 30юни; II вноска 
до 31 октомври. На предплатилите цялата сума в срок до 30 
април се прави отстъпка 5 на сто. 3.Патентен данък: Данъ-
кът се внася на четири равни вноски, както следва: за пър-
вото тримесечие до 31 януари; за второто тримесечие от 1 
февруари до 30 април; за третото тримесечие от 1 май до 31 
юли; за четвъртото тримесечие от 1 август до 31 октомври. 
4. Туристически данък – до 15-то число на месеца,следващ 
месеца, през който са предоставени нощувки; 5. Данък вър-
ху таксиметров превоз на пътници – внася се преди по-
лучаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона 
за автомобилните превози. Задълженията си може да платите 
по един от следните начини: - безкасово по банков път Общи-
на Мездра се обслужва от „Банка  ДСК „ ЕАД клон Мездра, 
IBAN BG95STSA93008425414500,BIC код STSABGSF, код 
навид плащане: 44 14 00 патентен данък и данък върху так-
симетров превоз на пътници; 44 21 00 данък върху недвижи-
мите имоти; 44 23 00 данък моторни превозни срества; 44 24 
00 такса битови отпадъци; 44 28 00туристически данък: - на 
касите на община Мездра Информационния център и чрез 
ПОС устройство; - на касите на „Български пощи” ЕАД;
- в офисите на „Изипей” /Easypay/; - в ОББ АД;
- в Банка ДСК АД; - в Кметствата по населени места.

Община Мездра приключи проекта за енергийно обновление на 13 
многофамилни жилищни сгради

то на проекта.
Строително-монтажните дей-

ности по енергийно обновление 
на сградите са извършени от: 
ПСТ Груп ЕАД, ПЪТСТРОЙИН-
ЖЕНЕРИНГ АД, Обединение 
„Екоинженеринг – Мездра“ и  
ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО АД, а 
строителният надзор - от ГИД-
АРК ДЗЗД и СС-Консулт ЕООД.
В голямата си част сградите, 

обект на интервенция, са 2-ет-
ажни, 3-етажни и 4-етажни, 
строени преди повече от 30 го-
дини със стоманобетонни плочи 
и единични тухли. Някои от тях 
са частично обновявани със сме-
нена дограма на фасадите или 

положена изолация по външната 
повърхност. Отоплението им е с 
индивидуални газови котли, елек-
тричество и печки на дърва, при-
помни инж. Розалина Георгиева, 
Началник на отдел „Общинска 
собственост, обществени поръч-
ки и поекти“ в общината и Ръко-
водител на проекта. Сега, освен с 
въведените мерки за енергийна 
ефективност, сградите са и с по-
добрен достъп на лица с увреж-
дания в съотвествие с Наредба № 
4 от 01.07.2009 г. за проектиране, 
изпълнение и поддържане на 
строежите в съотвествие с из-
искванията за достъпна среда за 
населението, каза тя.
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20 февруари 1898 г. - От-
крита жп линията Мездра 
– Роман. Строителството 
започва през 1893 г.
22 февруари 1939 г. - В 

Мездра се учредява ак-
ционерно дружество 
„Бахава“ - текстилна 
индустрия. Дяловото 
съотношение, съгласно 
вложените акции, е 40% 
италианско и 60% бъл-
гарско на фамилията Ба-
лабанови.
26 февруари 1865 г. - Ро-

ден Тодор Влайков, бъл-
гарски писател.
28 февруари 1953 г. - в 

с. Люти дол е открита по-
щенска станция.
1 март 1934 г. - В с. Ка-

лен е основана кредитна 
кооперация „Косматица“, 
която през 1977 г. се вли-
ва в ТПК „Наркооп“ - Ме-
здра.
3 март - Ден на Осво-

бождението на България 
от османско иго.
1959 г. - С Указ №113 на 

Президиума на Народно-
то събрание от Община 
Мездра са отделени села-
та Лик, Ослен Криводол, 
Типченица, Люти дол и 
Синьо бърдо и са обосо-
бени в две самостоятелни 
общини. През декември 
1978 г. горепосочените 
села, с изключение на Си-
ньо бърдо, влизат в със-
тава на новосъздадената 
Мездренска селищна сис-
тема.
Март 1956 г. - Започва 

изграждането на язовира 
в местността „Заминец“ 
в землището на с. Долна 
Кремена. Язовирната сте-
на е дълга 300 м и висока 
14 м.
Март 1957 г. - Мездрен-

ските спортни дружества 
„Локомотив“ и „Дина-
мо“ се обединяват във 
физкултурно дружество 
„Динко Петров“. По-къс-
но е преименувано на 
„ЖСК-Металург“, след 
което връща името си 
ДФС „Локомотив“.
5 март 1927 г. - излиза 

бр.1 на вестник „Работ-
ническо дело“
1919 г. - Основана група 

на БРСДП (тс) в Елисей-
на.
1934 г. - Георги Дими-

тров е освободен от хит-
леристкия затвор и зами-
нава за СССР.
8 март – Международен 

ден на жените.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Инж. Любомир Йотов, 
кмет на Общината (1966 - 
1976), (1990 - 1991 г.) - на 
21 февруари.
Винка Велчева, управи-

тел на фотостудио – на 23 
февруари.
Наталия Христова, ди-

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

фармацевт – на 3 март.
Георги Гергов, гл. ин-

спектор в Общинска еко-
логична инспекция – на 5 
март.
Цеца Костова, директор 

„Финанси и общински 
приходи“ в Общината – 
на 6 март.
Мариела Горанова, ди-

ректор на СУ „Иван Ва-
зов“ – на 6 март.

Васил Левски
Божидара - на 1  годинa. 

В рубриката „Децата на 
Община Мездра“ вест-
никът продължава
да публикува снимки на
деца до 10-годишна въз-

раст.
Очакваме вашите сним-

ки на адреса на редакци-
ята.

Децата на 
Община 
Мездра

Най-скъпата жертва
Нашите опълченци

Богдан Николов
Българското опълчение по времето на Освободи-

телната Руско-турска война от 1877-1878 г. е едно 
наистина необикновено явление. Тогава нашият 
народ не е имал своя държава и своя администра-
ция, нито армия и военни окръжия. Въпреки това 
хиляди българи-доброволци, подтикнати от жела-
ние за освобождението на отечеството си, се сти-
чат от разни места под свещеното Самарско знаме. 
Те участват в боевете за свободата на своя народ и 
мнозина дават живота си в епичните сражения при 
Стара Загора, Шипка и Шейново.
Днешният Врачански окръг е дал повече от сто 

опълченци. Това са все храбри мъже с интересна 
революционна биография, с високо патриотично 
съзнание и кристално чисти души. В техните реди-
ци ще видим да се сражават рамо до рамо баща и 
син - Цено Кърлов и баща му Кръстю Тончев от 
село Моравица Иван Илиев и чичо му Илия Ива-
нов от с. Оходен, “двамата братя Коста и Иван Д. 
Бошнакови и братовчеда им Иванчо Цв. Севастин 
от Враца, а също така и тримата братя Андрови от 
Краводер. Тук искам да разкажа нещо за тях, тъй 
като те са единствен случай в българското опълче-
ние
Пролетта на 1877 година идва бавно и несигурно 

в предпланинското село Моравица. Сутрин грейне 
слънце, засмеят се поляните, а по пладне завали 
сняг на парцали и помрази цъфналите овошки. Хо-
рата ставали неспокойни. Селските знахарки пред-
вещавали в поличби страхотии. Неспокоен бил и 
моравченинът Кръстю Ценов Тончев. Макар и много 
пъргав, той е минал шейсетте години, съвсем бяла е 
косата му, бели са и висналите като къдели мустаци. 
Нито ден не се спирал в къщи - ходел до Враца, до 
Бяла Слатина при Иванчо Съйнов... Една вечер се 
върнал от далече и казал на единствения си син:
- Цветко, сине, стягай се да вървим през Дунава. 

Русите са обявили война на Турция... Ще спомо-
гнем и ние с тебе, както можем.
Тревога се вдигнала в цялата къща, в съседите. 

Притекли се роднини, старейшини. Уговаряли го 
със сълзи на очи:
- Ако ти си решил да мреш, остави момчето. Цено 

е млад, нека си поживее...
Дядо Кръстю гледал изплашените домашни, изу-

мените роднини. Усмихнал се на своя спокоен син, 
който вече тъкмил новите си дрехи за път, па казал 
на всички:
- Голяма работа ще се роди. Свободата. Тя иска го-

ляма жертва от всеки. Най-скъпата жертва. За на-
шия дом ще бъда аз и моят единствен син. Друго 
нямам какво да принеса.
През нощта баща и син заминали на север. Преплу-

вали Дунава с кратуни и след седмица път се озо-
вали в Плоещ. В спомените си Мито Анков пише: 
„На 25 април 1877 година намерихме постъпили в 
опълчението дядо Кръстю Моравченина със сина 
си Цено. Много ни радваше да гледаме как марши-
рува между младите опълченци и дядо Кръстя, не 
по-млад от 60 години, заедно със сина си...”
От 30 април 1877 г. синът Цено Кръстев Тончев е 

зачислен в пета рота на пета опълченска дружина. 
До края на Освободителната война той участва във 
всички походи и сражения на тази героична дру-
жина. През Сръбско-българската война от 1885 г. 
Цено Кръстев Тончев е във Втора доброволческа 
поборническа дружина и се сражавал при Трън и 
Сливница (5-7 ноември 1885 г.).
Не е лек и бойният път на бащата. Дядо Кръстю 

е зачислен от 12 май 1877 г. в трета рота на десета 
пехотна опълченска дружина. На 20 август 1877 г. 
се сражава при Зелено дърво, от 24 декември 1877 
г. до 2 януари 1878 г. с отряда на генерал Скобелев 
минава Балкана, сражава се на Шипка и Шейново. 
Неговата бойна характеристика от руското военно 
командване е кратка: „Поведения все время отлич-
ного...”
Войната свършила. На 3 март 1878 г. е подписан 

Сан- Стефанският мирен договор. На 19 август 
1878 г. баща и син са демобилизирани. Раните им 
били вече заздравели, но всеки носил в тялото си 
по няколко неприятелски куршума за спомен. По-
лучили и свидетелство № 162, че имат право да 
носят дадените им руски награди - светлобронзови 
медали.
Бащата Кръстю Ценов Тончев се заселва след Ос-

вобождението в с. Българска Бела (Бели извор), къ-
дето доживява старините си, отдаден на земеделие 
и овощарство. Синът Цено Кръстев Тончев живее 
малко време в гр. Враца, а към края на живота си в 
с. Лиляче, където се занимава с лозарство.

Христовият образ за българина
О.з. полк. проф. д-р Ма-
рин Калонкин
Васил Левски със свои-

те европейски и световни 
измерения издига бъл-
гарския народ сред наци-
ите, дали свой принос в 
теорията и практиката за 
развитието на човешко-
то общество. Стремежът 
му за „ЧИСТА И СВЯТА 
РЕПУБЛИКА“ го прави 
ренесансова личност, а 
готовността му да защи-
тава своята правда го пре-
връща в рицар. Неговите 
идеи и действия са свет-
лина в мрака за българите.
Неговата „Нареда до ра-

ботниците за освобож-
дението на българския 
народ“ е цяла вселена не 
само за нас, а и за чове-
чеството. Затова Левски е 
велик и планетарен, наша 
национална гордост.
Васил Левски живее във 

времето, когато изкриста-
лизира новото в цялост-
ното разбиране на про-
блемите на българското 
освобождение. Васил 
Левски е пряк участник 
в новосъздадените еми-
грантски комитети, дру-
жества и организации, 
участник в подготовката 
на четите и сам воюва в 
чети, преминали на бъл-
гарска територия. Той 
се подготвя в двете бъл-
гарски легии в Белград. 
Среща се с голяма част от 
българската емиграция, 
чете написаното в печата 
от Г. Раковски, Л. Караве-
лов и други съвременни-
ци за различните пътища 
на нашето освобождение, 

изучава обстановката, на-
строенията, опита - наш и 
чуждестранен. Анализира 
всичко, свързано с бъл-
гарското освобождение и 
най-важното - търси при-
чините за един или друг 
неуспех. Търси отговор на 
въпроса защо въпреки на-
личието на революционна 
идеология и революцион-
на стратегия, въпреки че-
тите и въстанията, въпре-
ки борбите и жертвите до 
положителен резултат, до 
успех не се достига. По-
степенно оформя своите 
възгледи по всички про-
блеми на национално-
освободителната борба. 
Той разработва своя иде-
ология, стратегия и такти-
ка, които се основават на 
направеното от другите.
Главната цел на револю-

цията той определя така: 
„С една обща революция 
да се направи коренно 
преобразувание на сегаш-
ната държавна деспотско-
тиранска система и да се 
замени с демократска ре-
публика (народно упра-
вление)... да се подигне 
храм на истинната и пра-
вата свобода“. За Левски 
Свободата е върховно бла-
го за човека и за народите. 
Изключително постиже-
ние на мисълта на Левски 
при определяне целта на 
революцията е разбиране-
то с една революция да се 
решат едновременно две-
те задачи - национални-
те и социалните. Според 
Левски едновременно с 
разрушаването на турска-
та феодална обществена 

система ще се решат и по-
литическите проблеми на 
развитието на нова Бълга-
рия, ще се избави народът 
от всяка социална неспра-
ведливост.
Освен това Левски знае 

добре величието на бъл-
гарската държава преди 
да бъде поробена и не-
говото желание и цел са: 
„Възобновлението на на-
шата славна (преди) дър-
жава, за да си добие пър-
вата чест и слава нашето 
мило отечество Българ-
ско, най- после да бъдем 
равни е другите европей-
ски народи...“. Тази задача 
предстои да бъде решена.
Уникални са изводите му 

за необходимостта да се 
изгражда вътрешна рево-
люционна организация с 
всичките й теоретически 
и практически проблеми, 
за общонационалното 
въстание и всички про-
блеми по неговата подго-
товка, за чуждестранната 
помощ на България в на-
ционалноосвободителна-
та борба.
Левски определя и нор-

мативната основа на сво-
бодната българска държа-
ва. Категорично осъжда 
монархията и приема РЕ-
ПУБЛИКАТА. Той е пър-
вият конституционалист 
на Републиката.
Диалектическото прозре-

ние на Левски „Време-
то е в нас и ние сме във 
времето, то нас обръща и 
ние него обръщаме“ е фи-
лософия на живота и на 
общественото развитие, 
твърде необходима днес.

182 години от рождението и 146 години от гибелта на Апостола

Железопътните линии 
всекога са благодатъ за 
едно населено място: та-
кива са те и за село Ме-
здра. Само отъ една ли-
ния Мездра има голема 
вреда, това е клона, който 
се отделя за Ломъ и Ви-
динъ. Тоя клонъ въ нача-
лото тръгва на изтокъ и 
като прави единъ големъ 
кръгъ, извива се и взема 
западна посока. За да се 
избегне баирчинката на 
северъ отъ Мездра и поч-
ти целъ километър върви 
презъ населеното место.
Още когато се строеше 

тая линия, пишущиятъ 
тия редове обърнахъ вн-
мание на мездренци съ 
една статия, печатана въ 
единъ софийски вестни-
къ, че предприятието не 
требва да доближава ли-
нията до Мездра съ огле-
дъ на свои лични интере-
си, само за да се избегне 
изкопа, който щеше да 
направи, ако линията ми-
неше презъ баирчинката. 
Писа се, чете се, но оста-
на гласъ въпиющъ. Може 
би, че тогава покрай тоя 
клонъ отъ линията има-
ше само една къща, тая 

на П. Белевъ и може би, 
никой не е предполага-
лъ, че Мездра ще нара-
стне толкова бърже, за 
да не може да се събере 
между линийте, които я 
опасватъ. Да, така беше 
тогава,преди 15 години, а 
какво да кажемъ сега, ко-
гато къщите прескочиха 
линията и по целъ денъ 
ще видите да се вървя-
тъ презъ линията деца и 
възрастни, отивайки или 
върщайки се отъ центъра 
на Мездра?...“
В. „Искърски фаръ“ бр. 

10 от 5 декемврий 1929 г.

„Железопътната линия около Мездра
Прочетено в старите мездренски вестници


