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Трети март

Признателност от век за векове
Мнозинството в Общинския 
съвет гласува отново напук
Георги Александров
Почти час и половина продължиха дебатите по годишния от-

чет на управлението на Община Мездра за 2018 г., представен от 
кмета инж. Генади Събков пред членовете на местния парламент 
на редовното им заседание в четвъртък на 28 февруари.
Кметът отчете финансовата стабилизация и привличането на 

средства от национални и европейски програми.
„Заварихме Общината с 8.5 милиона лева задължения, от които 

успяхме да върнем 6 000 000 лева. Това са парите, необходими за 
асфалтирането на 300 улици. С тези средства можехме да опра-
вим по 10 улици в населените места от Общината“, каза кметът.
Кмеът напомни, че привлечените средства от външно финанси-

ране са за 8 310 000 лева, от които над 3.25 млн.лв. са от санира-
не на сгради, а от мерките за енергийна ефективност се ползват 
почти 1/6 от жителите на града.
По време на дебатите се изказаха Ивайло Тодоров и Яна Нинова 

от ГЕРБ, Николинка Кътовска от АБВ, Георги Валентинов и Ог-
нян Петров от Народен съюз, които в до голяма степен полити-
зираха дебата и вместо за свършено и несвършено през миналата 
година го изопачиха месеци преди местните избори.
След 15-минутна почивка, дадена заради разгорещените страс-

ти в залата, се стигна до гласуване, от което се възползваха едва 
13 от присъстващите 20 съветници. От тях 8 бяха „за“, 1 беше 
„против“, а четирима се въздържаха, с което отчетът не беше 
приет.Не последва информация кои от присъстващите не са дали 
вота си, което е регламентирано от Наредбата за работа на мест-
ния парамент.
15 точки разгледаха по време на февруарското си заседание съ-

ветниците. Те одобриха докладите за дейността на районното 
управление на МВР, изготвен и представен от началника Кра-
симир Митов, както и отчета за дейността от последното три-
месечие на 2018 г. на „Екопроект“ ООД, което стопанисва реги-
оналното депо за твърди битови отпадъци. В залата присъства 
управителят му Начко Найденов.
Мнозинството одобри и състава на постоянната комисия за из-

бор на контрольор на МБАЛ - Мездра, както и предложението 
на кмета Събков за кандидатстване пред оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на патро-
нажна грижа. Набързо съветниците одобриха и предложения за 
разпореждане със земеделски земи в селата Боденец, Царевец, 
Крапец и Ослен Криводол.
Като извънредна точка беше внесена и молбата за финансова 

помощ на местното читалище „Просвета 1925“, което има же-
лание да купи нови костюми. Сумата за тях беше увеличена с 
1 000 лева и вместо поисканите 2 657 лева, беше увеличена на 
3 657 лева.

Баба Марта
посрещна влизащите в 

общинска администрация
По различен и атракти-

вен начин Община Ме-
здра посрещна гражда-
ните в администрацията 
по повод 1-ви март. С 
усукани бели и черве-
ни конци бяха закичени 
малки и големи, жители 
и гости на града, които 
влязоха в сградата – от 
кошничката на Баба 
Марта имаше за всеки.
Пресъздадената пролет-

на атмосфера предиз-
вика повече усмивки по 
лицата и ведро настрое-
ние. 
За пета поредна година 

Общината организира 
празника „Мездра – 
бяла, румена, засмяна“, 
по време на който мно-
жество детски ръчички 
разкрасяват града в цве-
товете на Баба Марта 
„да са бели и червени, да 
са здрави и засмени“.

Мартеницата - 
амулет, който предпазва от зли сили
За поредна година в навечерието на Баба Марта Алея-

та на кестените в Мездра се преобрази в Алея на мар-
тениците. Изложените мартенички са толкова разно-
образни и привлекателни, че е трудно да си избереш 
най-хубавата. Огромно старание, търпение и любов 
са вплетени в усуканите червено-бели нишки. В тра-
диционните български мартеници са преплетени па-
рички, мъниста, железни халки, кожени ленти. Затова 
мартеницата се смята за амулет, който предпазва от зли 
сили. 
Продавачите съветват децата да носят мартениците на 

дясната ръка, шията или гърдите, а момите и младите 
невести – на шията или вплетени в косите. Мъжете да 
връзват мартеница над левия лакът, над левия глезен 
или да я поставят в обувката на левия крак, под петата. 
Мартеници да завържат на младите животни за здраве 
и на плодните дръвчета за повече берекет. Да носим 
мартеницата, докато видим щъркел, после да я вържем 
на плодно дръвче, да изречем съкровеното си желание 
и да вярваме, че то непременно ще се сбъдне.

Таланти
Поредно отличие за деца
Министерство на туризма отличи 

девет деца от цялата страна във 
второто издание на конкурса за 
детска рисунка „Моята ЕДЕН дес-
тинация в България“.
В интернет - гласуването първо 

място зае Катерина Гетова от 5 
„А“ клас на СУ „Иван Вазов“ от 
Мездра, а журито на конкурса при-
съди престижното трето място на 
Стела Петрова от 6 „А“ клас на ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“. Отли-
чените деца са представили рисун-
ки на църквата „Св. вмчк. Георги 
Победоносец“ в града.
Участие в конкурса взеха над 200 

деца на възраст от 7 до 14 години с 
над 240 рисунки, изобразяващи 17-
те ЕДЕН дестинации в България.
Рисунките от конкурса ще бъдат 

използвани за изработване на про-
екти на пощенски картички и маг-
нити, които ще се разпространяват 
у нас и в чужбина.
Церемонията по награждаване на 

победителите и участниците в кон-
курса се проведе на 22 февруари в 
София.

Скъпи жени - 
майки, съпруги и 
дъщери,
уважаеми дами,
Поздравявам ви с 
Мездународния ден 
на жената - 8-ми 
март и от сърце ви 
пожелавам много 
здраве, любов и се-
меен уют, женско и 
майчино штастие, 
професионална ре-
ализация и житей-
ска удовлетворе-
ност!
Бъдете все така до-
бри, красиви и лъ-
чезарни, сгрявайте 
днешния напрегнат 
и динамичен свят с 
топлина и нежност!
Следвайте мечтите 
си и се радвайте на 
успехите си!
Бъдете благослове-
ни!
Честит празник!
Кмет на Община 
Мездра
инж. Генади Съб-
ков

Грижа
Започнаха първа работа

Десет станаха младежите от Компле-
кса за социални услуги и дейности за 
лица с увреждания /КСУДЛУ/ в Ме-
здра, които подписаха договори и вече 
са трудово заети. Потребителите на 
Комплекса започнаха работа по проект 
„Обучение и заетост на хората с увреж-
дания“ към Общината за срок от две 
години. Програмата създава условия за 
заетост на безработни хора с уврежда-
ния, регистрирани в дирекции „Бюро 
по труда”. Освен че се социализират, 
младежите се чувстват и обществено 
полезни.
Продължават многобройните дарения 

за Комплекса, които подобряват на-
чина на живот на потребителите. По-
следните, на стойност над 3000 лв., са 
бензинова косачка, шкафчета за баня, 
столове, хладилни чанти, перилни и по-
чистващи материали и козметични про-
дукти, осветителни тела и др. За обла-
городяване на дворовите пространства 
е получено дарение от семена за цветя 
и зеленчуци и торова смес.
В навечерието на 1-ви март Общината 

дари индивидуални подаръчни пакети 
за всички потребители.

Мисъл на броя
„Жената е ангел-хранител на мъжа през всич-

ките етапи от неговия живот. Тя е представи-
телка на Земята, жрица на любовта и самоот-
вержеността, тя е утешителка в бедствията и 
горестите на живота, тя е радост и гордост на мъжа.“ 
         В. Г. Белински

С ведро настроение, ус-
мивки и пожелания за 
празника стотици жители 
на Общината изпълниха 
централния площад в гра-
да ни, за да отпразнуват 
141-та годишнина от Ос-
вобождението на България 
от османско иго. Сред тях 
бяха кметът инж. Генади 
Събков, председателят 
на Общинския съвет Яна 
Нинова, общински съвет-
ници, ученици от мездрен-
ските училища, деца от 
детските години, заслужи-
ли дейци на образованието 
и културата, ветерани.
Прозвуча химнът на Бъл-

гария „Мила родино“. 
Множеството застина в 
минута мълчание, а „гвар-
дейците“ на Евгени Куч-
ков отдадоха „За почест“.
Кметът, заедно с две де-

войки вдигнаха родния 
трибагреник, знамената 
на Мездра и Европейския 
съюз.
В словото си инж. Съб-

ков припомни причините 
за обявяване на Руско-
турската освободителна 
война и многобройните 
жертви, дадени в хода на 
военните действия:
„В славната българска ис-

тория има десетки важни 
и значими за развитието 
на държавата ни дати. Има 
стотици личности, които 
със своите действие са 
оказали значително въз-
действие върху събития и 
хора и са формирали бъде-

щето ни за години напред. 
Съдбата на народа ни за 
тези 5 века робство обаче, 
е била жестока. Съдба на 
роби-ограбвани, унижава-
ни, убивани.
Силният ни български 

дух и вродените ни устой-
чивост и упоритост са в 
основата на оцеляването 
ни. А на 3 март, с подпис-
ването на Санстефанския 
мирен договор, преди 141 
години българската дър-
жава възкръсва за Евро-
па и света. Тя отново се 
появява на географската 
карта след почти пет века 
мъченичество на народа. 
Сдобива се с територия и 
със свобода да кове бъде-
щето си, да се развива и 
укрепва”, каза в словото 
си кметът. Той изтъкна не-
оценимата освободителна 
мисия на велика Русия за 

възраждането на Третата 
българска държава. При-
помни епичните битки на 
руските солдати и бъл-
гарските опълченци при 
Шипка и Шейново, край 
Плевен, Арабаконак и 
Стара Загора. Десетки хи-
ляди от тях оставиха кос-
тите си по нашата земя, 
върху която са въздигна-
ти над 500 паметници на 
възхвала и почит към под-
вига им. Пролятата кръв 

завинаги ще свързва двата 
братски народа.
Тържеството продължи с 

рецитал на стихотворения, 
посветени на 3 март, из-
пълнени от възпитаници 
на Центъра за подкрепа за 
личностно развитие, след 
което множеството под-
несе венци и цветя пред 
паметника на загиналитe 
за свободата на България 
в знак на признателност 
към героите.
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Съветници пречат на 
европейски проект

Мнозинството в Общинския съвет на Мездра поли-
тизира работата си при обсъждането на докладна, 
внесена от кмета инж. Генади Събков, и постави под 
въпрос финализирането на проект за изпълнение на 
мерки за енергийна ефективност на 18 сгради в же-
лезничарския град. В четвъртък, на 28 февруари, на 
редовното си заседание членовете на местния пар-
ламент отложиха за неопределен срок вземането на 
решение дали местната управа да кандидатства за 
нисколихвен кредит от Фонд ФЛАГ, чрез който да 
направи финалното плащане по проекта. Инж. Съб-
ков поиска разрешение от общинските съветници за 
кредит в размер на 357 126 лева.
Вместо одобрение обаче, докладната на кмета 

срещна яростен отпор. Тон за него даде председате-
лят на съвета Яна Нинова, която с личното си мне-
ние отприщи негативните изказвания. 
„Вие правите политика от стиропор, но ще трябва 

да обясните утре на хората от 18-те сгради от Ме-
здра, че заради вас може да се наложи да си свалят 
изолацията“, предупреди преди финалното гласува-
не Данаил Димитров от БСП.
11 души подкрепиха предложението на Мирослав 

Аспарухов за отлагане на решението, шестима бяха 
„против“, а двама се въздържаха от присъстващите 
19 съветници. Формално искането на съветника от 
АБВ беше свързано  с това, че докладната не е оком-
плектована, а той и колегите му не били наясно с 
това кои сгради се санират.
По време на изказванията обаче стана ясно, че всич-

ки членове на постоянните комисии по финанси и 
бюджет  и по стопанска дейност - общо 13 на брой, 
повечето от които бяха на сесията, са подкрепили 
докладната на инж. Генади Събков без забележки на 
заседанията на комисиите.
Дебатът по тази точка продължи над час и половина. 

Наложи се страстите да се успокояват с 10-минутна 
почивка, тъй като споровете заприличаха на „цирк“, 
по думите на д-р Митка Лечева от БСП. Друг неин 
колега определи поведението на част от колегите си 
като „срамно за Oбщинския съвет“.
В опит да вразуми мнозинството кметът изчете ад-

ресите , на които се намират обновените и санирани 
сгради. Дори и това обаче не промени желанието на 
11 съветници да поставят „на кантар“ финализира-
нето на проекта, който иначе трябва да завърши до 
25 април. При гласуването казусът беше отложен до 
свикването на извънредна сесия, чиято дата не беше 
фиксирана.
15 точки бяха разисквани по време на редовното за-

седание на Oбщинския съвет, което продължи над  4 
часа.

Повече пари за читалищата
Разпределиха парите за чи-

талищна дейност в Община 
Мездра за 2019 г. На фона на 
труден за изпълнение бюджет 
инж. Събков поясни, че със 
собствени сили и средства ще 
се продължат ремонтите на 
читалищата. През 2018 година 
бяха ремонтирани покривите 
на културните сгради в селата 
Дърманци, Люти брод и Руска 
Бяла и се отделиха 20 000 лв. 
за подмяна на дограма и вътре-
шен ремонт на читалището в с. 
Зверино.
„Въпреки желанието и усили-

ята на 11 общински съветни-
ци да блокират дейността на 
Общината, ще намерим изход 
от тази ситуация и ще осигу-
рим средства за всички важни 
дейности. И през тази година 
остава безплатното за читали-
щата счетоводно обслужване.“, 
добави инж. Събков. В читали-
щата, развиващи активна твор-

ческа дейност ще продължи да 
работи финансиран от Общи-
ната корепетитор, а с целеви 
средства ще се изплащат обез-
щетенията за пенсиониращите 
се читалищни дейци. Общи-
ната ще продължи да оказва 
помощ при разработването и 
реализирането на проекти пре-
димно за ремонт на сградния 
фонд.
Общо 360 620 лева са заложе-

ни за читалищна дейност в Бю-
джет 2019. Тази година Общи-
ната получи допълнително две 
условни бройки от Министер-
ството на културата. Средства 
за една субсидирана бройка ще 
получат просветните институ-
ции в селата Боденец, Брусен, 
Върбешница, Горна Кремена, 
Долна Кремена, Дърманци, 
Елисейна, Зли дол, Игнатица, 
Лик, Лютиброд, Люти дол, 
Моравица, Царевец и Крапец. 
С 1,5 субсидирани бройки ще 

разполагат читалищата в се-
лищата Оселна, Руска Бяла и 
Типченица. С 2 субсидирани 
бройки ще бъдат читалищата 
в с. Зверино и с. Ребърково. 
За читалището в града тради-
ционно ще бъдат осигурени 
средства за 13,5 условни брой-
ки.
Нараства делът на средствата, 

които читалищата получават 
на база проведените атестации 
на дейността. Това е сигурен 
начин за стимулиране на актив-
ността. За 2019 г. стойността 
на една точка е 64,96 лв. Най-
много точки в атестационната 
карта – 45, е получило читали-
щето в Мездра, а с най-малко 
точки е читалището в Люти 
дол – 12. Най-много средства 
за обезпечаване на дейността 
получава мездренското чита-
лище „Просвета-1925“ 117 673 
лв., а най-малко това в Люти 
дол – 9 280 лв.

В Общината

Дентална превенция за първокласници
Първолаците от Основно училище „Хр. Ботев“ имаха необичаен час по здравно 

възпитание. Малчуганите получиха дарение четки и пасти за зъби и се учиха как 
правилно да ги употребяват. 
Демонстрацията бе направена с учениците от I „А“ клас с класен ръководител 

Таня Йоловска и с компетентната помощ на медицинското лице Крася Кожухарова.

В Мездра

Площадът отново се усмихна

За трета поредна година Об-
щината посреща месец март с 
празника „Мездра – бяла, ру-
мена, засмяна“.
Март е третият месец на го-

дината според Григориянския 
календар, кръстен на древ-
норимския бог на войната 
Марс /древногръцкия Арес/. 
Прабългарите наричали този 
месец „читем“, а славяните 
„сухий“, тъй като през този 
месец падат най-малко вале-
жи.
Според народните вярвания, 

в тъмни зори, преди да настъ-
пи месецът, стават само де-
войките. Младите трябва да 
срещнат първи своенравната 

старица, за да бъде цял месец 
весела и засмяна, а времето – 
топло и хубаво.
Празникът започна с музи-

кално-поетична програма, 
поднесена от ученици от II 
„Б“ клас на ОУ „Христо Бо-
тев“ с класен ръководител 
Христина Иванова и вокална 
група „Детски свят мини“, с 
худ. ръководител Анета Пет-
кова.
„Честит празник уважаеми 

съграждани, виждам, че и 
слънцето ни се усмихва, и 
площадът е пълен с усмихна-
ти и доволни хора. Сигурен 
съм, че емоцията, която де-
цата ще придадат на нашия 

площад, ще бъде неустоима. 
Мили деца, не спирайте да 
се усмихвате, не спирайте да 
бъдете щастливи, защото вие 
сте нашето бъдеще, на вас 
разчитаме“, каза в привет-
ственото си слово кметът на 
Общината инж. Генади Съб-
ков.
Децата на Мездра за пореден 

път показаха своите умения 
да декорират централната 
градска част в цветовете на 
Баба Марта, за което получи-
ха вкусни подаръци.
Венец на празника бе Мар-

тенското хоро, поведено от 
ученици от СУ „Иван Вазов“, 
облечени в бяло и червено.

Конкурс
в памет на учителя-

краевед Георги 
Тодоров

Конкурсът ще се про-
веде в три раздела: 
„Поезия“, „Художест-
вена проза“ и „Кра-
езнание“. Той е ано-
нимен, като право на 
участие в него имат 
автори от Община 
Мездра, които са на-
вършили 18 години. 
Приемат се по едно не-
публикувано стихотво-
рение, разказ или кра-
еведски материал не 
по дълги от 3 страни-
ци. Творбите да са не-
подписани и да са при-
дружени от запечатан 
плик с личните данни 
на автора - трите име-
на, телефон и емайл за 
връзка. Неанонимни 
текстове няма да бъдат 
разглеждани. Краен 
срок 19 април 2019 г.
Творбите могат да 

се подават в читали-
щето или по пощата 
на адрес Мездра 3100 
ул. Просвета № 2, НЧ 
„Просвета-1925“ за 
читалищния конкурс 
„Георги Тодоров“.

с. Долна Кремена

Oбновена 
здравна служба
По инициатива на 

кмета на Общината 
инж. Генади Събков 
общинското предприя-
тие „Чистота“ направи 
цялостен ремонт на 
първия етаж на здрав-
ната служба в с. Долна 
Кремена -шпакловане 
и боядисване на стени-
те, смяна на счупените 
стъкла и боядисване 
на прозорците и вра-
тите, поставяне на ре-
шетки на прозорците. 
Обновените поме-

щения са достъпни и 
уютни и, ако се пазят и 
поддържат, дълго вре-
ме ще радват и меди-
ци, и пациенти.
Надяваме се фелдше-

рът Радко Горчовски 
и жителите на Долна 
Кремена вече да са 
забравили окаяния вид 
и безпорядъка, кои-
то царяха в здравната 
служба и да не допус-
кат това да се повтори.

Фризьори се обединяват

Благотворителна акция
Шестима фризьори от Мездра се включват в благотворител-

ната инициатива в помощ на Радоцвята Димитрова. Цялата 
сума, която съберат Галя, Милена, Камелия, Нели, Валя и 
Цветан на 28 февруари в своите салони за красота, ще бъде 
дарена за лечението на нашата съгражданка. 
Всеки, който иска да помогне, може да го направи на:
Дарителска сметка в лева:
IBAN- BG09RZBB91551031485300; Дарителска сметка в 

евро: IBAN- BG50RZBB91551431485305; Титуляр на смет-
ката: Радоцвята Николаева Димитрова

Частна обява
Продавам къща на два 

етажа и стопанска постро-
ика (груб строеж) в с. До-
лна Кремена, под боровата 
гора, до спирката.
Цена по споразумение.
Тел: 0899 159 419

Да забравиш 
собствената си болка!
Благотворителен мартенски базар „Да помогнем на 

Радоцвята“ организира Комплекс социални услуги 
и дейности за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ) - 
Мездра на 28 февруари. Възпитаниците на Комплекса 
са хора с увреждания, силно социално ангажирани и 
съпричастни с болката и нуждата на другите. С израбо-
тените мартеници и сувенири младежите  от Преходно 
жилище, Защитено жилище-1 и Защитено жилище-2 
събират средства в помощ на Радоцвята Димитрова, 
която се бори с остра миелоидна левкемия. Общите 
битки в живота научават хората на взаимопомощ и съ-
причастност.
Младежите участват в различни благотворителни ини-

циативи, като предлагат изработени от тях предмети. 
Тази емпатия осмисля ежедневието им и е в основата 
на градивно социално общуване.
Базарът е разположен пред сградата на общинска ад-

министрация.

ПОМЕН
На 1 март се навърши-

ха три месеца от кончи-
ната на 
Йонка Кръстева Ма-

джарска - на 85 години
от с. Старо село, съ-

пруга на известния 
скулптор Петко Мичев
Поклон пред светлата 

ѝ памет
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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

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.

През 2019 г. фестивалът на изкуствата „Магията 
на Мездра 2019” ще протече под надслов „Мой оби-
чан роден край”. Право на участие в него имат въз-
питаници на детски градини, училища, читалища, 
както и младежки групи и индивидуални изпълните-
ли до 29 години.

Фестивалът ще протече в два дни - 
2 и 3 май 2019 г.

Първият ден - 2.05.2019 г. е Ден на изобразителното 
изкуство и литературата. Участниците ще представят 
за общата художествена изложба свои рисунки, отра-
зяващи представата им за родния град или селище от 
Община Мездра. Участниците, техни представители 
или ръководители трябва да донесат и предадат на ор-
ганизаторите в Сградата на общинска администрация 
рисунките до 14.00 ч. 
В 17.00 ч. на  пл. „България” ще бъде открита изложба 

от фестивалните творби, след която ще започне рецитал 
по темата на фестивала. Участниците в рецитала, тряб-
ва да изпълнят произведение на тема „Мой обичан ро-
ден край” (в рамките на 5 минути на учебно заведение).
Вторият ден - 3.05.2019 г. е Ден на певческото и танцо-

во изкуство. Той ще представи пред жителите и гостите 
на града два концерта - от 9-11.30 ч. изпълнения на деца 
до 7 годишна възраст, а от 17-19.30 ч. изпълнения на ко-
лективи или индивидуални участници на възраст от 7 до 
29 години. За концертната програма могат да се заявяват 
участия (в рамките на 5-7 мин. на учебно заведение или 
читалище) в следните направления:
І направление - народни песни и танци;
ІІ направление - модерни песни и танци;
Младите фотографи от Община Мездра, подали заяв-

ките си в срок, могат да снимат проявите на фестивала 
и да изпращат своите снимки на e-mail: mezdra@mail.bg
Снимките им ще бъдат публикувани на сайта на Общи-

на Мездра.
За участие във фестивала индивидуалните изпълни-

тели и ръководителите на групи трябва да попълнят и 
подадат Заявка по образец и да осигурят Декларации за 
съгласие от родителите за фотозаснемане на децата до 
18 години.
Заявки се приемат до 12 април 2019 г.!
Всички групови и индивидуални участници ще полу-

чат сертификати и награди.
Заповядайте на фестивала!

Регламент на Общински фестивал 
„Магията на Мездра 2019” - 2-3 май 2019 г.

Ученическите игри започнаха с футбол
ОУ „Христо Ботев“ 

стана победител в об-
щинския етап на Уче-
нически игри 2019 във 
футболната надпревара 
при най-малките. Сре-
щите започнаха на 19 
февруари  на изкустве-
ното игрище на стадион 
„Локомотив“. Във въз-
растта V-VII участваха 

три отбора – ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“,  
СУ „Иван Вазов“ и ОУ 
„Христо Ботев“. 
Резултати: ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий“  - СУ 
„Иван Вазов“ –  6:2;
ОУ „Христо Ботев“ - 

СУ „Иван Вазов“ – 8:0;
ОУ „Христо Ботев“ - 

ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – 6:1.
Малките футболисти 

на ОУ „Христо Ботев“ 
се класират за областно-
то първенство, на което 
ще участва и отборът на 
СУ „Иван Вазов“ при 
VIII-X клас. В третата 
възрастова група -  XI-
XII клас няма подадени 
заявки.

Култура на 
поведението ни
Нашият бит

Културата на бита не се огра-
ничава само със стените на 
нашето жилище. Това е кул-
турата на нашия дом и нашия 
начин на живот.
За съжаление все още има 

хора, които под култура на 
домашния бит разбират само 
чистотата и реда на своето 
жилище и не се безпокоят за 
чистотата и реда в помеще-
нията, градините, парковете и 
улиците, от които се ползват 
всички граждани. Призивите 
и табелките „Моля, изтривай-
те краката си“, „Пазете чисто-
та“, „Не ходете по тревата“ и т. 
н. са позорни свидетелства за 
нашето възпитание.
За каква култура може да ста-

ва дума, ако възрастните не 
забраняват на децата да пишат 
по стените на къщите и огра-
дите, да тъпчат тревата, да къ-
сат цветята, да чупят дървета, 
храсти и лампи?!
Едно от основните условия 

на културата на бита е спазва-
нето на санитарните правила, 
реда и развитото чувство за 
красота.

В чест на празника

Оспорвана надпревара
190 атлети от 14 клуба от цялата 

страна и 3 училища от Мездра се 
включиха в XVII-то издание на 
Републиканския шосеен пробег 
„3-ти март”, който се проведе 
в Мездра навръх Националния 
празник на България. 
Класирането в отделните въз-

расти е следното: Момичета 
I-II клас – 300 м: 1. Сияна 
Митова – СК „Атлет“ – Ме-
здра; 2. Валена Георгиева – СК 
„Милка Михайлова“- Перник; 
3. Елеонора Ангелова – СК 
„Атлет“ – Мездра; 4. Изабел 
Стоянова – ОУ „Христо Бо-
тев“ – Мездра; 5. Мерибел 
Маринова - ОУ „Христо Бо-
тев“ – Мездра; 6. Десислава 
Борисова - СК „Милка Михай-
лова“- Перник. Момчета  I-II 
клас – 300 м: 1. Никола Сто-
ичков - СК „Атлет“ – Мездра; 
2. Слави Янев - СК „Милка 
Михайлова“- Перник; 3. Иван 
Калинов - СК „Атлет“ – Ме-
здра; 4. Теодор Георгиев - ОУ 
„Христо Ботев“ – Мездра; 5. 
Николай Джустров-  СК „Ми-
зия“- Мизия; 6. Иван Георгиев 

- СК „Средногорски атлет“- 
Пирдоп.
Момичета III-IV клас – 500 

м: 1. Деница Андреева - СК 
„Мизия“- Мизия; 2. Карина 
Димитрова – „Добруджа 99“- 
Добрич; 3. Ралица Йолова 
- СК „Атлет“ – Мездра; 4. Де-
сислава Джустрова - СК „Ми-
зия“- Мизия; 5. Станислава 
Проданова - СК „Средногор-

ски атлет“- Пирдоп; 6. Иван 
Радославов - СК „Мизия“- 
Мизия.Момчета III-IV клас 
– 800 м: 1. Марин Раленеков 
- КЛА „Оборище“- Панагю-
рище; 2. Дилян Тахирски - СК 
„Мизия“- Мизия; 3. Светлин 
Стоянов - СК „Атлет“ – Ме-
здра; 4. Александър Джартов - 
СК „Милка Михайлова“- Пер-
ник; 5. Димитър Воденичаров 
– „Класа“ – София; 6. Юлиан 
Петков - СК „Атлет“ – Мездра. 
Момичета V-VI клас – 800 м: 

1. Мелани Венциславова - СК 
„Атлет“ – Мездра; 2. Весела 
Панчева – СК „Левски 2016“- 
София; 3. Петя Семковска - 
КЛА „Спартак“-Койнаре; 4. 
Аника Атанасова - СК „Сред-
ногорски атлет“- Пирдоп; 5. 
Гергана Павлова - СК „Ми-
зия“- Мизия; 6. Рая Стоило-
ва - СК „Милка Михайлова“- 
Перник. Момчета V-VI клас 

– 1000 м: 1. Стивън Кирилов 
- КЛА „Спартак“-Койнаре; 2. 
Ашкън Али - „Добруджа 99“- 
Добрич; 3. Денис Големански 
- КЛА „Спартак“-Койнаре; 4. 
Илиян Петков - ЛАК „Атлетик 
90“-Луковит; 5. Николай Йор-
данов - СК „Мизия“- Мизия; 6. 
Христо Арбалиев - КЛА „ Бо-
рис Мулешков“ – Панагюри-
ще. Момичета VII-VIII клас 
– 1000 м: 1. Анджела Георги-
ева - „Добруджа 99“- Добрич; 
2. Мариела Стоилова - КЛА 
„Оборище“-Панагюрище; 3. 
Ива Митова - СК „Атлет“ – 
Мездра; 4. Йоана Захариева 
- СК „Средногорски атлет“- 
Пирдоп; 5. Илияна Борисова 
– СКЛА „Шумен“ – Шумен; 6. 
Симона Руневска – „Локомо-
тив 55“- Г. Оряховица. Мом-
чета VII-VIII клас – 1500 м: 
1. Емил Мирославов - КЛА 
„Спартак“-Койнаре; 2. Ми-
тко Банчев - ЛАК „Атлетик 
90“-Луковит; 3. Христо Гешев 
- СК „Мизия“- Мизия; 4. Дило 
Чергански - СК „Мизия“- Ми-
зия; 5. Галин Георгиев – СК 
„Олимпия – Враца“ – Враца; 
6. Красимир Събев - СКЛА 
„Шумен“ – Шумен. Девойки 
младша възраст – 1500 м: 1. 
Дуйгу Нермиева – „Нови па-
зар“; 2. Надин Христов - ЛА  
„Атлетик 90“-Луковит; 3. Гер-

гана Гъркова - ЛАК „Атлетик 
90“-Луковит. Юноши млад-
ша възраст – 2000 м: 1. Иван 
Иванов - КЛА „Оборище“-
Панагюрище; 2. Владислав 
Стефанов - СК „Олимпия 
– Враца“ – Враца; 3. Мелих 
Мустафа - СКЛА „Шумен“ 
– Шумен. Девойки старша 
възраст – 2000 м: 1. Елица 
Тодорова - СК „Средногорски 
атлет“- Пирдоп; 2. Дева – Ма-
рия Драгиева – СК „Атлет“ 
– Мездра; 3. Александра Ата-
насова - „Локомотив 55“- Г. 
Оряховица. Юноши старша 
възраст – 3000 м: 1. Трифон 
Илиев - СКЛА „Шумен“ – 
Шумен; 2. Данчо Робертов - 
ЛАК „Атлетик 90“-Луковит; 
3. Едис Ихсан - СКЛА „Шу-
мен“ – Шумен. Жени – 3000 
м: 1. Радоцвета Симеонова 
- „Добруджа 99“- Добрич; 2. 
Билсерин Сюлейман – „Нови 
пазар“; 3. Милка Михайлова – 
„Дунав“ – Русе. Мъже – 5000 
м: 1. Кристиян Кирилов – СК 
„Младост“ – Благоевград; 2. 
Мирослав Спасов - СК „Мла-
дост“ – Благоевград; 3. Ра-
дослав Тодоров - ЛАК „Атле-
тик 90“-Луковит. Класиралите 
се получиха медали, грамоти и 
парични награди, връчени от 
кмета на Общината инж. Гена-
ди Събков. 



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

47 - 21 МАРТ 2019 г.Истини

8 март  – Междуна-
роден ден на жените
1885 г.  – В Мездра 

е открита първата 
телеграфо-пощенска 
станция с началник 
Владимир Михай-
лов.
11 март 1907 г.  – В с. 

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

с.  Типченица е учре-
дено българо-съвет-
ско дружество.
15 март 1914 г.  – В 

Мездра се провеж-
да конференция на 
транспортните ра-
ботници, обединени 
в Български съюз на 
транспортните ра-
ботници.
1951 г.  – В с.  Звери-

но е основана трудо-
в о - п р о и з в о д и т е л н а 
кооперация „Про-
грес“.
16 март 1930 г.  – В 

Мездра е основана 
каменоделска коо-
перация „Врачански 
камък“.
18 март 1925 г.  – В 

Мездра е регистри-
рано АД „Народно-
търговска банка“.
19 март 1925 г.  – 

Създадено земе-
делско спестовно-
заемно дружество 
„Защита“ в с.  Боде-
нец.
1945 г.  – Форми-

рования на Първа 
българска армия 
побеждават немско-
фашистките войски 
при р. Драва, Унга-
рия.
1864 г.  – В Букурещ 

излиза бр. 1 на вест-
ник „Будущност“ 
под редакцията на Г. 
С. Раковски.
20 март 1945 г.  – В 

с.  Люти дол е ос-
новано дружество 
„Прогрес“.
1915 г.  – В Мездра 

се открива Мирово 
съдилище.
1932 г.  – В с.  Долна 

Кремена се провеж-
да районна конфе-
ренция на Българ-
ската работническа 
партия. Присъстват 
делегати от 11 села.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Ане та Гергов а , 
бивш гл.  архитект 
на Общината – на 11 
март.
Тошко Стоянов ,  об-

щински съве тник – 
на 11 март.
Га ля Василев а ,  тех-

нически сътрудник 
в Общината – на 13 
март.
Георги Николов , 

кме т на с.  Брусен – 
на 17 март.
Пенка Данов а , 

бивш директор на 
СУ „Иван Вазов – на 
18 март.
Ив ан Василев Ка-

ра джилски ,  общест-
веник – на 22 март

Благовест - на 4  години 

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

74 г. от боевете при Драва

Героизъм в Унгарската пуста
На 6 март 1945 г. немците форсират р. Драва и възпол-

вайки се от численото си превъзходство, успяват  да съз-
дадат предмостие на северния й бряг, северно от Долни 
Михоляц.
На 12 март 1945 г. след двудневен 85-километров пре-

ход, при снеговалеж, поледици и студ, дивизията получа-
ва оперативна заповед да смени от позициите частите на 
3-та Балканска дивизия и се подготви за атака срещу села-
та Драва Палконя, Драва Чехи и чифлика Седен. В първи 
ешелон действат 57-ми пехотен Беломорски и 59-ти пехо-
тен Пирински полк. Задачата на 57-ми полк е овладяване 
на с. Драва Палконя, а на 59-ти - Драва Чехи и чифлика 
Седен. Дивизията действа под командването на генерал 
Артюшенко, командир на 133-ти съветски корпус, силите 
на който заедно с наши части са насочени срещу с. Драва 
Соболч.
Най-смело действат бойците от 57-ми пехотен полк. Оп-

итният враг ги изчаква на 300 - 350 метра и отблизо ги 
обсипва с убийствен огън. Бойният ред на 59-ти пехотен 
полк е прикован към земята, но беломорци продължават 
напред. Слабото настъпление на пиринци обаче позволява 
на противника от Драва Чехи и Драва Палконя да подложи 
атакуващия 57-ми пехотен полк на кръстосан фронтален и 
флангов огън. Ситуацията е критична. В такива минути се 
ражда подвигът. Помощник-командирът на полка преце-
нява, че е необходим личен примеp, който да ентусиазира 
бойците. С високо вдигнат автомат, като извиква „Напред, 
другари!’,’ комунистът майор Цеко Монов се понася към 
позициите на противника. Примерът му е последван от 
помощник-командира на трета дружина Иван Стефанов 
от с. Бреница, Белослатинско, а след това и от останалите 
бойци и командири.
Въпреки постоянните атаки и проявения героизъм, до 15 

март 16-та дивизия няма голям успех. Само през първия 
ден 30% от личния състав на 57-ми пехотен полк е изва-
ден от строя. Освен това отбраната на Драва Соболч, Дра-
ва Палконя, Драва Чехи и чифлика Седен е изградена от 
немците много солидно. На 15 март се провежда солидно 
разузнаване, уточняват се най-важните огневи точки на 
противника и на 16 март след мощна съсредоточена ар-
тилерийска подготовка дивизията отново тръгва в атака. 
Точният огън на артилерията позволява на пехотата бързо 
да се изнесе в близост до немските позиции. Бойците от 
57-ми пехотен полк постигат важен успех. Те навлизат в 
северната покрайнина на Драва Палконя. В същото време 
части на 122-ра съветска дивизия навлизат в селото откъм 
югоизток. Развръзката е кратка. Драва Палконя е превзета. 
След обед на същия ден се водят действия за прочистване 
на селото и достигане северния бряг на канала Фекетевиз. 
Каналът е широк около 25 метра и е дълбок от 1,10 до 1,50 
м. През нощта 57-ми пехотен полк и частите на 122-ра съ-
ветска дивизия се насочват към източната покрайнина на 
Драва Чехи, а 59-ти пехотен полк с най-дясната си рота 
обгражда една противникова група при чифлика Темета-
лия, а с останалите си сили доближава от запад, север и 
североизток до Драва Чехи. До сутринта тук се отличава 
една група от 57-ми пехотен полк под ръководството на 
ротния командир на картечната рота Илия Георгиев от с. 
Долна Бешовица, Врачанска околия. Обкръжена от фаши-
стите, групата отбива атаките на стремящите се да ги пле-
нят немци до сутринта. През това време помощник- ко-
мандирът на 1/57 дружина Иван Пеков, с риск на живота 
си, макар и ранен, се измъква от обкръжението и докладва 
в щаба на полка. Веднага е проведена атака и групата е 
спасена
Положението на хитлеристите в последната им опора 

Драва Чехи става критично. Те са почти обкръжени от съ-
ветските части. Атаката завършва успешно и на 18 март 
сутринта Драва Чехи е овладяна. Заловени са много плен-
ници. В боевете от 12 до 18 март само 57-ти пехотен полк 
дава следните загуби: убити офицери - 30 души, ранени 
офицери - 53, убити подофицери и войници - 300 души, 
ранени подофицери и войници - 647 души. Загубите на 
противника са чувствително по-големи.

На 16 януари председателят на Централната контрол-
но-ревизионна комисия на БКП и наш народен предста-
вител Стоян Караджов направи първата копка на раз-
ширението на пивоварен завод „Леденика“. С новото 
разширение годишното производство на мездренското 
пиво ще достигне до 40 млн. литра...
... Под формата на текущи премии през годината са 

раздадени на работниците от производството 10 455 
лв., от които за декември – 2 033лв, за септември – 1 
600 лв. и т. н. Въз основа на високото преизпълнение на 
годишния насрещен план работниците и служителите 
получиха и третия вид премия – годишната – по 7 на сто 
върху основната заплата. По такъв начин бяха раздаде-
ни още 22 288 лв. премиални...“
В „Искърска комуна“ бр. 1 от 22 януари 1973 г.

„Направена е първата копка
на разширението на пивоварния завод „Леденика“.

Прочетено в старите мездренски вестници

Георги Петров
При тържествена обста-

новка в културния център 
Бялата къща в стария град 
на Пловдив бе открита из-
ложбата  живопис “Мис-
тика и нежност” на худож-
ничката Снежана Петрова 
от гр. Мездра.
В продължение на 1 месец 

бяха изложени 20 творби – 
живи картини.
Снежана Петрова е роде-

на в Мездра. Завършила е 
Югозападния университет 
„Неофит Рилски“ в Бла-
гоевград – специалност 
“Икономика и управле-
ние на социално-култур-
ната сфера-мениджмънт 
на културата”, а по-къс-
но специализира още две 
специалности в същия 
университет. От 2000 г. тя 
рисува абстрактни теми 
с пръсти и маслени бои. 
Тези творби са показани 
на изложба при голям ин-
терес във Франция.
Освен художник тя е и 

поет. Първата и стихо-
сбирка е “Какво е любо-
вта” с превод на френски 
език, а втората и стихо-
сбирка е озаглавена “Кос-
мическа любов”.
През 2011г. първата си 

самостоятелна художест-
вена изложба тя открива в 
Бургас. Следват изложби в 
София, Созопол, Слънчев 

бряг, Враца и други.
През 2013 г. тя открива 

собствена галерия и АРТ-
училище за занимание на 
деца с изкуство и рисуване 
в Археологическия ком-
плекс „Калето“ в Мездра.
Картините на Снежана 

Петрова сякаш са полет 
към звездното небе, към 
безкрая на вселената. От 
тях блика светлината на 
далечни планети. Те са 
като видения от други све-
тове. Едновременно се по-
тапяме и в макрокосмоса, 
и в човешката душа, които 
удивително си приличат. 
Те носят послание за по-
красив и по-добър свят, в 
който пътеводна светлина 
е любовта. В това разноо-
бразие от нарисувани зна-
ци, каквито се откриват 
във всяка картина – като 
очи, точки, кръгове, се 
крие възхитително сим-
волно богатство. Някои от 
нейните творби са прово-
кация, насочена към езо-
теричното и мистичното, 
вдъхновена от символите 
“Кристалите на Крион“. 
Това са древни символи 
от Атлантида. Те са пред-
назначени за новото време 
на енергийна трансформа-
ция. Вплетените в плат-
ната пропорции са част 
от свещената кристална 
геометрия. Те отразяват 

математични формули и 
геометрични съотноше-
ния, които като се активи-
рат произвеждат честотни 
вибрации.
Много ефирни, цветни, 

колоритни, въздейства-
щи върху аурата на човек, 
тези картини, освен че са 
енергийни, ни пренасят в 
едно ново измерение – на 
възвишеност, чистота и 
доброта. Посланието на 
авторката е чрез въобра-
жението и силата на плат-
ната да се усети любовта, 
като основна философия в 
новото време на човечест-
вото.
Изложбата на Снежана 

Петрова бе почетена от 
много граждани, ученици, 
учители и от пловдивската 
културна общественост.
Снежана Петрова полу-

чи поздравителен адрес и 
кошница с цветя от кмета 
на нашата Община инж. 
Генади Събков.
Фондация „Помогни на 

нуждаещите се“ отличи 
Снежана Петрова с гра-
мота за талантливото ѝ 
участие в европейските 
събития, посветени на гло-
балните проблеми на мира 
и човечеството. Наградата 
бе връчена от генералния 
директор на Международ-
ната академия по журна-
листика Георги Найденов.

Изложба – живопис

“Мистика и нежност”

Владислав Йотов
род. с. Д. Кремена

ПРОШКА

На майка ми,
задето ме научи да не мразя,
за строгите й думи, 
които днес едва разбрах...
За топлата прегръдка
на изпращане,
за грешките, които съм й 

казал
и за тези, за които премъл-

чах.
За всичко...
За всичките сълзи,
които днес й връщам,
с чело наведено
пред топлата ръка.
Прости ми, майко!
Бях груб, несправедлив към 

теб...
Сега си плащам. С лихви-

те...
Но трябваше да ме научиш,
майко,
как да бъда по-корав!...


