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Общински съвет

Общинските съветници
преодоляха ината си
На инфарктно извънредно заседание на 11 март Об-

щинският съвет отново разгледа предложението на кмета инж. Генади Събков за ползване на кредит по проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
Нека припомним, че на редовното си заседание на 28
февруари след бурни дебати и учудващо политизиране
на този обществено значим проект с мнозинство от 11
гласа съветниците подкрепиха предложението на Мирослав Аспарухов за отлагане на решението, като само
6-мата представители от БСП бяха против отлагането.
Формално искането на съветника от АБВ беше свързано с това, че докладната на кмета не е окомплектована и
не е ясно кои сгради се санират. Тогава кметът направи
опит да вразуми мнозинството, като изчете адресите, на
които се намират обновените и санирани сгради, но и
това не промени настояването на 11 съветници да поставят пред провал финализирането на проекта, който
трябва да завърши до 25 април т. г. и който включва 18
сгради с 85 домакинства. Още по учудващо на тогавашното заседание беше, че членовете на постоянните комисии по финанси и бюджет и по стопанска дейност
– общо 13 съветници – са подкрепили докладната на
инж. Събков без забележки на своите предварителни заседания. Вместо одобрение обаче докладната на
кмета срещна яростен отпор, а негативните изказвания
бяха отприщени от не премереното експозе на председателя на Общинския съвет Яна Нинова в самото начало на обсъждането на тази точка от дневния ред, което
даде основание на съветника от БСП Данаил Димитров
да каже: „Виете правите политика от стиропор, но ще
трябва да обясните утре на хората от 18-те сгради, че
заради вас може да се наложи да си свалят изолацията.“ Всъщност, умишлено предизвиканият казус беше
съвсем елементарен. Просто трябваше да се вземе решение местната управа да кандидатства за нисколихвен
кредит в размер на 357 125 лв от Фонд ФЛАГ, чрез който да се осигури финалното плащане на проекта.
Тогавашното отлагане доведе до извънредното заседание, като всички очакваха опозиционерите да осъзнаят
грешката си, с която фактически попречиха не на кмета, а обрекоха на изпитание обикновените граждани, от
които утре ще искат да гласуват за тях.
За да минимизира срама от абсурдното си предишно
решение, новото мнозинство в Общински съвет разигра кратък спектакъл. Нямаше обсъждане на поисканата допълнителната информация нито в комисия, нито в
самото заседание. Мнозинството от ОбС при първото
гласуване не прие, а при поисканото прегласуване подкрепи докладната записка на кмета на Общината.
Между двете гласувания предизборни изказвания направиха съветниците Кътовска, Тодоров и Нинова. Те
се опитаха да умаловажат огромните усилия на сегашната общинска администрация, строители и техници,
осигурили санирането на сградите. С тези си действия
обаче затвърдиха усещането в слушатели и зрители,
следящи заседанието на Общински съвет, че политиката е мръсна работа.
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За чиста околна
среда

Общината участва с
девет проекта
Девет проекта внесе
Общината в Предприятие за управление на
дейностите по опазване
на околната среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда
и водите по обявения
конкурс „Чиста околна
среда – 2019“, на тема:
„Обичам природата – и
аз участвам“. Целта на
кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите,
свързани с опазването
на околната среда, да
повиши екологичната
култура и загрижеността към мястото, в което
живеем.
Проекти подготвиха
Общината и кметства
Моравица, Горна Кремена, Лик, Царевец,
Ребърково, Люти дол,
Върбешница и Зверино.
Таблица с входящите номера на всички
постъпили проектни
заявления бе публикувана на интернет страницата на ПУДООС
– www.pudoos.bg. Резултатите от класирането ще бъдат обявени
до 12.04.2019г.

Мисъл на броя

“На красивите мъже
жените се любуват,
умните обожават, в добрите се влюбват, от
смелите се боят, но се
омъжват само за силните“
В. О. Ключевски

Мездра

Врата на Северозапада

Илия Борисов
Много са тукашните хора,
пък и не само те, които
твърдят, че Мездра е един от
най- процьфтяващнге сред
осемте градове във Врачанска област. Някогашното
малко и старинно село има
вече богата столетна история на бурно развиващо се,
особено през втората половина на XX век, селище. От
1897 г. е железопътна гара
по линията София - Роман.
Тържественото откриване
е било от цар Фердинанд,
който заедно с княгиня Мария Луиза идва в третия
вагон от столицата. Присъствал на това голямо събитие е и гостуващият у нас
сръбски крал Александър.
Участие е взел и министърпредседателят Константин
Стоилов.
Преди повече от 100 години тук е преминал прочутият унгарски пътешественик
Феликс Каниц. Той описва
малкото селце, с наброяващите двадесетина къщи

със ‘сиви покриви от тънки варовикови плочи”. При
първото преброяване Мездра е имала 86 жители и е
била едно от трите най-малки села в този край. През
1992 г. градът наброява 12
990 жители. Мездра и Общината с 27-те села днес е
изпъстрена с очарователни
хубости и природни красоти. Общината се е разпростряла на 554 квадратни километра площ. Населението
й достигна 29 026 души.
Мездра се е разроила край
левия бряг на пълноводния
Искър. Надморската й височина е 270 метра. Намира се
на около 90 км от София и е
в близост с градовете Враца
и Ботевград.
Чудни легенди се разказват за преживения живот.
За град днешното селище е
обявено на 31 август 1950 г.
Селището е датирано в старите книги и в летописите
от II и III век от новата ера.
Сред най-забележителните
неща от онова време е кре-

Скулптурна
изложба
Представяне на проекта
“Единение на дух и материя”
на стр. 2
Творчество „Жената Майка и любима“
Встъпителна пресконфена стр. 4 ренция по проект „Добре
дошли в Средновековието“ се проведе в румънския град Добрословени.
каза д-р Митка Лечева Кметството на Доброот БСП. „Проблемът словени, съвместно с
не е в лошото упра- общинската администравление, а комплексен ция в Мездра, организии
общонационален, ра тази година фестивал
предизвикан от недал- в местността Олтеан на
новидната държавна археологически
обект ва – директор Дирекция
политика в здравео- Ромула Малва, Румъния. „Социални и хуманитарпазването. Такъв кон- Финансирането на дей- ни дейности“ и Пламен
трольор, с над 20 000 ностите на фестивала е по Червенков – ръководител
лв. годишна заплата, програма Интеррег Румъ- на проекта. Те бяха поняма да го реши – каза ния – България. Прескон- срещнати с хляб и сол и
тя. - Болницата ни за- ференцията се проведе в поканени да посетят помегива от липса на меди- ловната хижа в с. Решка. щенията за настаняване,
цински персонал.“
От българските партньори използвани в миналото от
на стр. 2 участие взеха Елена Нано- Николае Чаушеску.

постта „Калето“. Това е найпривлекателното и оживено
място в днешно време. Тук
може да научите много
неща и да се нарадвате на
един шедьовър от римско
време. От приблизително
цяло столетие функционира оживена железопътна
гара. Мястото, кьдето преди години бе старата железопътна линия от Мездра
за Враца, сега е приказна
архитектурна алея, несрещана другаде в този край:
Сред цветни градинки и
зелени полянки се издигат
уникални скулптури. Сред
най-привлекателните и интересни места са площадът
край железопътната гара
и в центъра на града. Привличащи вниманието още
са църквата, читалището с
богата библиотека, градската художествена галерия,
музейната сбирка, както и
няколко впечатляващи с архитектурата и мащабите си
училищни сгради.
на стр. 3

„Добре дошли в Средновековието“ в Румъния

Излишен разход за контрольор в болницата
На извънредното заседание на общинския
съвет, което се проведе
на 11 март беше разгледана и точката за
определяне критерии
за избор на финансов
контрольор в общинската болница и изработване на проект за
договор, за което на
редовното заседание
на 28 февруари беше
избрана временна комисия.
Д-р Ивайло Тодоров

от ГЕРБ изтъкна, че
назначаването на контрольор се налага от
непрозрачността при
сегашното управление
на МБАЛ По негово
мнение безконтролното управление на болницата е в основата за
не доброто ѝ финансово състояние, текучеството, недостига на
специалисти и остарялата медицинска апаратура.
В контрапункт се из-

http://mezdra.bg

Домакин на събитието бе Археологическият
комплекс „Решка“. Това е
първото подобно събитие,
организирано в Румъния и
властите възнамеряват да
го популяризират както в
страната, така и в чужбина.
на стр. 2

http://facebook.com/mezdra

Делници

Излишен разход за контрольор...
от стр. 1
Подкрепиха я и други съветници от БСП. На противоположното мнение бяха Мирослав Аспарухов от АБВ и Георги
Валентинов от Народен съюз, като първият „избяга от отговорността“ с изказването си, че не е в задълженията на Общинския съвет да търси медицински кадри, а това е работа на
управителя. Вторият беше голословно категоричен, че заплатата на контрольора няма да утежни бюджета на болницата.
„Болницата се ръководи и контролира от вас, уважаеми общински съветници. Вие имате пълните права и вие решавате.
Във ваше лице болницата има 21 платени контрольори. Ако
имате желание,всичко можете да проверите. Няма случай
да е отказван достъп до информация, когато сте я поискали - подчерта в изказването си кметът инж. Генади Събков
и продължи: - С назначаването на контрольор ще направим
излишни разходи и нищо ново няма да научим.
Болницата има нужда не от контрольор, а от специалисти и
допълнително финансиране. За 2019 г. вече е поет ангажимент от държавата за осигуряване на 40 000 лв месечно дофинансиране.“
Изтъкнатите аргументи от кмета обаче не помогнаха. Общинският съвет взе решение за стартиране на процедура по
избор на финансов контрольор.

Африканска чума

Мерки срещу болестта
Общинската eпизooтичнa ĸoмиcия заседава във връзка
с установените щамове на Африканска чума по свинете (АЧС) на територията на областите Варна и Добрич.
Зaceдaниeтo ce cвиĸa във вpъзĸa c ycлoжнeнaтa
eпизooтичнa oбcтaнoвĸa пo oтнoшeниe нa бoлecттa
Aфpиĸaнcĸa чyмa пo cвинeтe и ĸoнcтaтиpaн пoлoжитeлeн peзyлтaт пpи диви пpaceта в зeмлищeтo нa ĸв.
Πoвeлянoвo - гp. Дeвня, oблacт Bapнa, както и област
Добрич.
Д-р Иво Иванов – официален ветеринарен лекар за
общините Мездра и Роман, съобщи, че до този момент
няма притеснение за ловците и стопаните на питомни
прасета на територията на Общината, но рискът все
още е налице.
Свикването на общинската епизоотична комисия е във
връзка със Заповед № РД 11-321/13.02.2019 на Министерство на земеделието и храните.
C цeл нeдoпycĸaнe пpoниĸвaнeтo и paзпpocтpaнeниeтo нa зaбoлявaнeтo нa тepитopиятa нa Общината ce
нaбeлязaxa нyжнитe мepĸи:
- yтвъpждaвaнe нa cпиcъĸ нa дeжypни тeлeфoни и
cлyжитeли зa пpиeмaнe нa cигнaли и извъpшвaнe нa
пpoвepĸи пo oтнoшeниe нa бoлecттa Aфpиĸaнcĸa чyмa
пo cвинeтe;
- пpивeждaнe нa cлyжбитe в пoвишeнa eпизooтичнa
гoтoвнocт;
- пocтoяннo инфopмиpaнe нa ĸмeтoвeтe нa cъoтвeтнитe нaceлeни мecтa и лицaтa, oтглeждaщи cвинe, ĸaĸтo
и зaпoзнaвaнe c aĸтyaлнaтa eпизooтичнa oбcтaнoвĸa,
pиcĸa и нaчинитe зa paзпpocтpaнeниe нa бoлecттa;
- мepĸи зa биocигypнocт, ĸoитo тpябвa дa ce cпaзвaт в
oбeĸтитe и зaдължeниeтo им пpи cъмнeниe зa зaбoлявaнe и/или зaвишeнa cмъpтнocт нeзaбaвнo дa инфopмиpaт cъoтвeтния oфициaлeн вeтepинapeн лeĸap;
- пpoвepĸa и инвeнтapизaция нa cвинeвъднитe oбeĸти
нa тepитopиятa нa Общината и дp.
На срещата бе дискутирана и Националната стратегия
за борба с Африканската чума по свинете.
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Конкурс
в памет на учителякраевед Георги
Тодоров

Единение на дух и материя

Представителна експозиция на бивши и настоящи ученици от Професионална гимназия по
каменообработване
в
Кунино, община Роман
беше открита на 14 март
в сградата на Община
Мездра.
Изложени
са
девет
творби от осем автори.
Камъкът оживява под
майсторското длето на
младите скулптори, които претворяват творческото си мислене и визуализират художествените
си представи върху белия
камък. По причудлив
начин оживяват зооморфните изображения на
охлюва и жабата, изсечени от Иван Симеонов и
Олга Акраиш. Младият
творец Мартин Иванов
обезсмъртява
могъществото на сърцето. Негова е и скулптурата от
варовик с кремав оттенък
„Очакване“, съхранила
човешката надежда за
дълго чакана рожба, за
доброта и обич. Филип
Филипов възпява „Утро“,
застинало върху бяло-розовия мрамор, вдъхващо
спокойствие и наслада.
Топлината на дома е внушена от скулптурното
превъплъщение „Ваза“
на Алекс Ангелов. Впечатляваща е приликата
с Яворов, постигната в
антропоморфната скулптура на Цветан Цветков.
Кристиян Димчовски е
направил смел опит за
„Автопортрет“. Погледите привлича скулптурата на жрицата на богиня

Артемида Кариатида, изсечена от Илия Еленков
от оцветен варовик.
„Общинската администрация стана по-красива
и впечатляваща с вашите
творби“, каза в поздравителното си обръщение
домакинът на експозицията инж. Генади Събков.
Той поздрави директора
Яна Орлинова за творците, които училището
създава и за усилията,
полагани за запазване и
развитие на единственото за страната учебно заведение от този род.

Те искат да привлекат,
колкото се може повече
туристи, предвид прекрасните природни дадености,
намиращите се там, както
и известните ловни домове
на Николае Чаушеску, които предлагат настаняване в
грандиозна обстановка.
Гостите бяха очаровани от
красотата на хижата сред
най-голямата гора в Румънската равнина – 6000 хектара и отлично организираното ловно стопанство.
Румънският фестивал в
Добрословени е не само
събитие, предназначено за
привличане на туристи, но
и източник на ценна научна информация.
Археологът Мирча Негру
обясни, че всички дейности ще бъдат извършени по

придаде реалностите на съответния период според историческите изследвания.
Организаторите обявиха
само част от дейностите,
които ще се проведат в
Добрословени през август.
Останалите са изненади,
които ще бъдат разкрити
на посетителите по време
на фестивала.
Румънският
фестивал
„Добре дошли в Средновековието“ ще се проведе
между 22 и 25 август 2019
г. близо до археологическия обект Ромула Малва
в село Решка. Организаторите са вдъхновени от провеждания вече 5 години
фестивал в Мездра в АК
„Калето“, който тази година ще се проведе в периода
16-19 май.

Директорът на каменоделното училище благодари на общинската
администрация за съпричастността и подчерта
значението на Мездра за
успешната реализация на
възпитаниците на професионалната гимназия.
„Работата с камъка е
комбинация между дух и
материя, между изкуство
и занаят, който е труден,
но благодарен“, заяви
Орлинова.
В Кунино има традиции
в каменоделството още от
древността.В началото на
20-те години на ХХ век
се заражда идеята именно тук да бъде построено
единственото Държавно
училище по каменоделие
в България и на Балкан-

ския полуостров. По това
време, а и сега, в Европа
има общо три подобни
учебни заведения.
През 1921 г. със Заповед
на тогавашния премиер
Александър Стамболийски е създадено Училището по каменоделие.
Официалното откриване
е на 2 март 1922 г., а първият випуск е от 10 души.
Училището дава на България плеяда педагози,
художници и архитекти.
Възпитаници на училището са работили по
скулптурната украса на
емблематични
сгради
като
Президентството, Министерски съвет,
ЦУМ, хотел „Шератон”,
Съдебната палата, Министерството на отбраната, по архитектурното
и художественото оформление на големите
български градове, националните монументално-скулптурни обекти в
Шумен,
Панагюрище,
Стара Загора, Шипка,
Червен бряг и т.н. От
2006 г. учебното заведение преминава към
Министерството на културата като училище по
изкуства.

Конкурсът ще се проведе в три раздела:
„Поезия“, „Художествена проза“ и „Краезнание“. Той е анонимен, като право на
участие в него имат
автори от Община
Мездра, които са навършили 18 години.
Приемат се по едно непубликувано стихотворение, разказ или краеведски материал не
по дълги от 3 страници. Творбите да са неподписани и да са придружени от запечатан
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. Просвета № 2, НЧ
„Просвета-1925“
за
читалищния конкурс
„Георги Тодоров“.

Годишнина на
радио “Видин”

Кметът на Общината
инж. Генади Събков отчете кметовете от Врачанска област на 10-ия
рожден ден на Радио
“Видин”. Той уважи
уникалния концерт на
Симфониета – Видин
със солисти Теодосий
Спасов, Илия Илиев и
Силви Сливенов. Сред
гостите имаше депутати,
общественици и духовници, начело с митрополит Даниил.
Генералният
директор на БНР Александър
Велев поздрави екипа
на Радио “Видин”. Генералният директор на
БТА Максим Минчев
също беше сред зрителите на невероятния
концерт, препълнил залата на Симфониетата
във Видин.

Осми март
Кандидат за евродепутат Благодарност
Благодарствени писма от „Добре дошли в Средновековието“... Прочетено в старите За хора с увреждания
посети Мездра
Народният представител и кан- граждани на Мездра във от стр. 1
начин, който най-добре да мездренски вестници Общинската организация
дидат за евродепутат от БСП за
България Деница Златева бе на
среща с граждани на Общината.
Златева призова своите избиратели да се активизират за европейските избори и чрез вота
си да покажат „червен картон“
на управляващите. Тя изрази
надежда след тези избори да се
усети положителна промяна в
страната.
Стремежът на кандидат-евродепутатите е преодоляване на
социалното неравенство и прозрачност при използване на средствата от европейски проекти.
Деница Златева бе гост на XVI
издание на поетичния конкурс
„Жената – майка и любима 2019“.
Тя поздрави дамите и сподели, че
без съмнение жените от Северозапада са не само талантливи, но
и много силни, което вдъхва надежда за добро бъдеще.

връзка със санирането на
сграда бе получено в общинска администрация.
Живеещите на ул. “Странджа” № 54 семейства Георгиеви и Тошеви и собствениците на обект на
ул. „Рила“ 17-19 изказват
своята благодарност към
кмета на Общината инж.
Генади Събков за професионално свършената работа, за топлината и уюта
в техния дом.

Частна обява
Продавам къща на два
етажа и стопанска построика (груб строеж) в с. Долна Кремена, под боровата
гора, до спирката.
Цена по споразумение.
Тел: 0899 159 419

http://mezdra.bg

„Промишленост
През 1970 г. градската промишленост произведе продукция за 35 млн. лв. През 6-ата
петилетка обемът на общата
промишлена продукция ще нарастне със 72.5%, при среден
приръст за страната 60% и ще
достигне 61,3 млн. лв. - с 25,3
млн. лв. в повече от 1970 г. Този
темп на нарастване е два пъти
по-висок от постигнатия през
5-ата петилетка.
За развитието на промишлеността през 6-ата петилетка се
предвижда да бъдат вложени
12,4 млн. лв. капиталови вложения. Най-голямото нарастване на производствените фондове ще има през 1975 г. - 17,78%,
когато ще влязат в експлоатация много нови мощности...“
В. „Искърска комуна“ бр. 1
от 22 януари 1973 г.

на хората с увреждания в
Мездра отпразнува Международния ден на жената
8-ми март. Ръководството
на Общинската организация на СИБ организира за
членовете си тържество
за „най-женския“ празник.
Усмихнати и лъчезарни,
дамите за пореден път доказаха, че животът е едно
предизвикателство , с което те успешно се справят.
Присъстващите дами получиха цветя от кмета на
Общината инж. Генади
Събков, който поздрави
празнуващите в аванс.
Общината подари още
„сладко изкушение“ за
празника – десертът се
прие с удоволствие от
всички.

http://facebook.com/mezdra

Простори

Врата на Северозапада

от стр. 1
Има голям спортен комплекс
със
съвременно футболно игрище и
спортни площадки. От
години Мездра се слави
с именити обществени и
литературни творци. Към
читалището функционира
един от най-прочутите в
страната танцови състави, различни фолклорни
групи. Местните литературни творци и краеведи
са едни от най-проспериращите и с оригинални
изяви и творби.
Мездра се слави с уникалните дарения от прочутите врачански дарители
и родолюбци Иван Балабанов и баща му Тодор
Иванов Балабанов. Даренията им са разнообраз-

ни - текстилната фабрика
„Бахава“,спиртоварната
фабрика, превърната в
един проспериращ завод
за производство на прочутата бира „Леденика“.
Много книги и творби
са написани за развитието на Мездра. Сред тях е
богатата по съдържание
и емоционална творба
„Мездра - кратък исторически очерк“. Рядко хубава и четивна книга, излязла от печат през 2009 г.
Нейни автори- сьздатели
са популярните дейци на
културата в този район
Георги Апостолов, Кирил
Радовенски, Сергей Торбатов, Георги Ганецовски,
Кирил Йорданов и Илия
Илиев. В гъсто изписаните 235 страници с увлека-

телни четива е представена историята на града от
древността до наши дни.
След като през 1897 г.
профучава влакът от София до гара Роман, а покъсно и до Русе и Варна,
до Враца, Брусарци, Лом
и Видин, започва бурното и шеметно развитие на
това кръстопътно селище,
превърнало се във „Врата
към Северозапада“.
От общо 122 селища в
областта - 8 градове и 114
села, на Мездренската община принадлежат 28 селища Тя е с най- много населени места в областта А
иначе името на града произлиза от турската дума
„Мездрея”, която в превод
означава “запустяло населено място.

Първенството в Трета лига

Две домакински победи

След реми като гост на
„Вихър“ – Славяново, отборът на ОФК „Локомотив-Мездра“ записа убедителна победа на собствен
терен над ФК „Янтра“ –
Полски Тръмбеш.
Играчите на Николай
Николов започнаха срещата със засилен натиск
в средата на терена. В
23-та минута на срещата,
след центриране в наказателното поле на Владимир Найденов, Валдимир
Стоянов насочи топката с
глава зад вратаря на гостите Радослав Рашков. Две
минути по-късно Стоянов
удвои головата си сметка,
реализирайки добър пас от
плеймейкъра на ОФК „Локомотив-Мездра“
Илия
Илиев.
В 41-та минута преднината на „червено-черните“
стана класическа след точен пас на Кирил Кръстев
към Владимир Найденов.
Найденов успя да матира
вратаря на гостите с точен
изстрел близо до страничния стълб на вратата.
През втората част играчите на Николай Николов
логично смъкнаха темпо-

то, но и създадоха немалко
голови положения.
В 75-та минута на срещата Валдемар Стоянов се
оказа най-съобразителен
сред футболистите в наказателното поле и оформи
своя хеттрик, насочвайки
топката във вратата на ФК
„Янтра“ след центриране
от корнер на Иван Велчев.
В последните секунди
на редовното време Владимир Найденов дублира
головата си сметка, завършвайки успешно атака,
преминала през Николай
Михайлов и Николай Лазаров.
Играчите на ОФК „Локомотив-Мездра“
постигнаха втора домакинска победа в пролетния
дял на първенството в Северозападната Трета лига.
Този път „червено-черните“ надделяха над съперниците си от ФК „Вихър“
– Славяново с 1:0.
Срещата започна с минута мълчание в памет на
дългогодишния спортен
деятел и журналист Младен Кирилов, който почина на 74-годишна възраст.
Първото полувреме на

двубоя, ръководен от
елитния рефер Николай
Малджански, започна с
превес на ОФК „Локомотив-Мездра“. На няколко
пъти близо до повеждане
в резултата бяха Кирил
Кръстев и Валдемар Стоянов, а удар на Илия Илиев мина на сантиметри от
десния страничен стълб на
вратата на гостите.
След почивката в игра
влезе Румен Рангелов, заменил на терена Кирил
Кръстев. В 57-ата минута
на срещата Илия Илиев
комбинира с нападателя
Валдемар Стоянов, който
с топовен изстрел отбеляза седмото си попадение
през сезона и откри головата сметка за ОФК „Локомотив-Мездра“.
След попадението играта
се накъса и последваха няколко нелеки спречквания
между футболистите на
двата отбора. В 73-ата минута на срещата играчите
на ОФК „Локомотив-Мездра останаха с човек помалко на терена след втори
жълт, респективно червен
картон на полузащитника
Владимир Найденов.

21 МАРТ - 4 АПРИЛ 2019 г.

Наши таланти

Хайку пожелания Започна плащането на местните данъци и такси
Поетесата Илиана Илиева представи книгата си
„Омара“ пред мездренска
публика. Това е седма книга на талантливата поетеса, която съдържа 33 стихотворения, посветени на
природата.
„Омарата е тази мъглявина, която предхожда
раждането на деня, тя е
лятната омара в юлските
жеги, тя е може би петото
състояние на водата“, казва авторката, която е член
на Българския хайку съюз
/БХС/ и „Хайку клуб“- София.
„Хайку се пише лесно, когато се създаде моментът,
който е провокиран. Лесно
е, когато идва по естествен
начин. То се случва като
една красива гледка и, ако
човек има вътрешен фотоапарат, щраква и я запаметява, само че с думички,
пояснява поетесата.
Наред с пожеланията за
здраве и успехи, авторката
представи и произведения от друга своя книга –
„Пенда и Пижо“, написана
в хайку на местен диалект.
Илиана Илиева е родена
във Враца, по майчина
линия е от с. Ребърково.
Израсла в този регион,
авторката представя свои
детски спомени в стил
„Хайку“ на врачански и
искърски диалект.
Язе и тизе,
леб и сиренье
на росна полена“.
Завършила Националната
гимназия за древни езици и култура и славянски
университет, днес Илиана
Илиева е редактор в електронното списание Liter
Net, зам. гл. редактор на
списание „Хайку свят“.
Има публикации в редица
български и чуждестранни издания за литература,
култура и публицистика.

Частна обява

Фирма „Кобра 01“ - София
клон Мездра ул „Брусненско шосе“ № 1 (Сградата на
бившата Пожарна служба)
изработва и предлага:
- стругаро-фрезистки услуги;
- метални огради, порти,
врати и пана;
- заваряване на стоманени
и алуминиеви детайли;
- точене на домакински и
селскостопански инструменти;
- поцинковане на детайли;
- оборудване на подстанции
и електропроводи;
- кабелна арматура.
- продава масла, антифриз,
спирачни течности и автокозметика;
- заключващи устройства
за дома за недопускане нежелани гости
- набирам стругари, фрезисти, шлосери.
За контакти: 0897 848
555, 0878 848 033

Община Мездра уведомява, че продължава 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: Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва: за първото 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 върху таксиметров превоз на пътници – внася се преди получаване 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 Община 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 таксиметров превоз на пътници; 44 21 00 данък върху недвижимите 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.

Регламент на Общински фестивал
„Магията на Мездра 2019” - 2-3 май 2019 г.
През 2019 г. фестивалът на изкуствата „Магията
на Мездра 2019” ще протече под надслов „Мой обичан роден край”. Право на участие в него имат възпитаници на детски градини, училища, читалища,
както и младежки групи и индивидуални изпълнители до 29 години.
Фестивалът ще протече в два дни 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, отразяващи представата им за родния град или селище от
Община Мездра. Участниците, техни представители
или ръководители трябва да донесат и предадат на организаторите 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, трябва да изпълнят произведение на тема „Мой обичан роден край” (в рамките на 5 минути на учебно заведение).
Вторият ден - 3.05.2019 г. е Ден на певческото и танцово изкуство. Той ще представи пред жителите и гостите
на града два концерта - от 9-11.30 ч. изпълнения на деца
до 7 годишна възраст, а от 17-19.30 ч. изпълнения на колективи или индивидуални участници на възраст от 7 до
29 години. За концертната програма могат да се заявяват
участия (в рамките на 5-7 мин. на учебно заведение или
читалище) в следните направления:
І направление - народни песни и танци;
ІІ направление - модерни песни и танци;
Младите фотографи от Община Мездра, подали заявките 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 Община Мездра.
За участие във фестивала индивидуалните изпълнители 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 получат сертификати и награди.
Заповядайте на фестивала!

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 Василка Стойкова, тел 0889 991 697

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg
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Децата на
Община
Мездра

Строго секретно

Шесто писмо до отца Паисия

Здравей господин Хилендарски,
Все си я мисла таа история. Писал си и , казваш, със силно главоболие си бил тогава. Лошо е болестта, ама ти си я
носил, обикалял си и си писал, и пак си обикалял.
Поклон ти сторвам, отче. Ама сеги да знаеш, тогива само
теб та е болела главата, а сега сички ни главите болат. Та
затова май нема и кой да пише, еле, дека само я ти пишем,
ама чете ли го некой, не чете ли?
Управниците ги главите болат, оти са чудат как да си
скрият кашмеро, щото краднат, краднат и по статистиката
краднат от 20 до 90 процента от обществените поръчки.
Не знам, тогива по ония времена, дето ги, отче, ти описваш, имало ли е обществени поръчки. В историята нищо
не споменуваш, ама не знам с текава поръчка да сме войска сбирале, саби и коне купувале, и на война одиле. Оти,
ако е било с обществена поръчка, они да са поръчале и
платиле на ромеите сами да са колат, оти ния да са бастисваме по пътища и битки, нали така. Щото ромеите
за пари че са изколат до един, и сиги са текива. А сига
има обществена поръчка един вид – обществото сичко да
знае и оно знае. Като има обществена поръчка обществото знае, кой че я спечели, било за самолетове, за магистралове, за мостове, за влакове. Е, как нема да са знае, като
началнико, че пусне тоя, дето му него напълни торбицата.
Та управниците са чудат и ги главите болат как да си
крият парите, либовниците, вилите и басейните из них.
Лидерете ги главите болат от плюване. Плюват са един
другиму, ама си на парите не пречат. Кой е на влас, той е и
на ред – значи гребе от хазната, щото зад него други чекат
и са бутат, бързат. И них от бързане ги болат главите.
И тия, дето протестират, и них ги главите болат, оти
навънка дуа ветър, а и тия, дека им плащат, им не дават
вредни. И уж се за бреговете на морето борат, а то глей,
че брег не остана. Че фанат песъко да продават, та децата
да знаат какво има край водата, другото го има у аквариумете. Е, как нема да те главата заболи, дорде обърнеш целата таа чиновническа армиа да работи за тебе. Раниш я,
поиш я, дорде заглади косъмо, заспи и тогай копай, мери,
режи, колко ти душа ще и по дюните и по плажовете.
А ти, бай Паисие, за текива работи не пишеш. Ама, тогива е все на война било, та да се земат и да са си наши тия
брегове. Они и денеска са наши, в смисло на мафията, де,
нали, българската мафия.
Та, ако си ти за гордост писал историята некога, ние сега
с мафията се гордеем. Гордост си е, г-н Хилендарски.
Най-много фалшиви пари у нас се печатат, най-много цигаре и пиенье без бандерол па у нас, най-много продадени заводе и народни предприятия се у назе. Е, как да са не
гордееш, а, кажи ми как?!
Та и ние си гордости имаме.
И беднотията я главата боли, нема пари ни за доктор, ни
за яденье като ората, ни за такси и данъци. Иначе си мрем
баш като на война - по 220 на ден, бай Паисий. Твоата
История са я челе и преписвале, днешната я пише по диреците.
Що да ти се оплаквам сеги, ти си за ония времена писал,
яз за тия пишем.
Е, айде сос здраве, па прощавай, ако нещо има...
Твой
Бай Онзи

Култура на поведението ни

Дневното облекло на жените

Дамският дневен тоалет трябва да бъде скромен по
кройка и плат, без украшения, които да бият на очи.
Винаги e удобно дневно облекло със спортна форма.
За зимни рокли се използват матови едноцветни и
цветни вълнени, полувълнени, плътни изкуствени и
памучни платове. Летните рокли се шият от лесно перящи се леки тъкани. За дневно облекло не подхождат
кадифетата, тафтата, прозрачният найлон, дантелите,
блестящата коприна. Дневните рокли и блузи не се
украсяват със скъпи дантели и бродерии, бисерни шевове. За предпочитане е едно скъпо украшение, като
кант, тегел, дебели ленени дантели. Избирайки фасона
на дневния тоалет, трябва да се ръководим от неговата
целесъобразност. През зимата са удобни полите или
панталоните с блузи. Различните блузи, плетени жилетки или куртки дават разнообразие в облеклото.
През деня на улицата се носят обувки с по-прост фасон на нисък или полувисок ток.

Църковен календар

ЛАЗАРОВДЕН
Празнуват: Лазар, Лазарника или Лиляна.
На днешния ден момичетата - лазарки, облечени с
най-хубавите си дрехи, тръгват на групи из селото.
Обикалят къщите, пеят и танцуват. В къща, в която са
влезли лазарките, кошерите ще имат мед, стоката ще
е плодовита, живот, здраве и веселие ще цари сред
домочадието.
Произход: Лазар - от староеврейски - “бог помага”.

http://mezdra.bg

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

Александър - на 3 години
Творчество

Жената – майка и любима

В голямата зала на Общината се проведоха традиционни културни мероприятия, посветени на
Международния ден на
жената – 8-ми март.
Беше открита художествена изложба „Жените в
изкуството 2019“. Изложените 17 произведения
на 7 местни авторки са
изпълнени с предпочитана от тях техника. Впечатляващи с изяществото
си са живописваните хербарно-цветни пластики
на Светла Дамяновска.
Живописваните хартиени пластики на Емилия
Гарвански греят с найтоплите багри на природата – жълто и зелено.
Художничката Теменужка Маринова е представена с творби-гладка
живопис, изпълнени с акрилни бои върху платно.
Стъклописът на Светла
Караджилска радва с пъстрота и жизнерадост, а
графиките на Рени Митева навяват пасторална
тишина. Впечатляващо е
хрумването на две художнички – дъщеря и майка:
Мария Цолова представя
художествена фотография, а графичните творби
на Кристина Котларска са
реконструкция на фотографски портрет назад в
годините.
Първа награда спечели
„Жена“ на Светла Караджилска, второ място –
„Напрежение“ на Теменужка Маринова и трето
– „Дърво гледичия“ на
Рени Митева.
Изложбата беше съчетана с рецитала на участничките в XVI издание на

поетичния конкурс „Жената – майка и любима
2019“. В него взеха участие със свои произведения 23 поетеси от три
литературни клуба – 9 от
Мездра, 9 от Лом и 5 от
Белоградчик. Тазгодишното издание е с най-масово представяне.
В центъра на художествените творби е опоетизираният образ на
Вечната жена с нейната
физическа и душевна
красота, нежност и сила.
Водещ мотив е Любовта,
която жената носи, излъчва и раздава.
Председателят на литературен клуб „Кръстьо
Пишурка“ – Лом Юлий
Йорданов
представи
творбите на своите участници.
Компетентно жури с
председател Надя Попова
и членове Лъчезар Еленков и Наталия Христова
отличи на призовите места следните авторки:
1. място – Диана Иванова – Мездра;
2. място – Ангелина Цанкова – Лом;
3. място – Андриана Андреева – Лом
Две поощрителни награди за Ангелина Йотова
от Белоградчик и Росица
Петкова от Мездра.
„Задавах си въпроса:
Какво движи света? Не са
парите, не са новите технологии, не е и властта.
Отговорих си – емоцията! Тя е свързана с любовта и с жената. Една ваша
усмивка е в състояние
мрачен ден да го направи
слънчев и щастлив. Бъдете все така усмихнати

и лъчезарни“, бе поздравът на кмета инж. Генади
Събков.
XVI издание на поетичния конкурс „Жената – майка и любима
2019“ уважи и народният
представител от БСП за
България и кандидат за
евродепутат Деница Златева. Тя поздрави дамите
и сподели, че без съмнение жените от Северозапада са много талантливи, но и много силни,
което вдъхва надежда за
добро бъдеще.
На спечелилите бяха
раздадени грамоти, цветя и парични награди.
Ето едно от спечелилите
стихотворения на Диана
Иванова:
Пътуване
Мълчиш. Мълча.
(Мълчим и двамата).
Студено е. Минус 20.
(Усеща се като минус 40).
Пред замръзване сме.
Завинаги.
(Само дъхът пари като
нагорещено желязо).
Колко трудно се диша?!
Земята трепери…
И се върти..
Стоим, а ни се вие свят…
Може би сме хванали
морска болест
От дългото пътуване
един към друг?!

Стъклопис на Св. Караджилска
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Исторически дати

26 март 1922 г. – В
село Дърманци е
основана Група на
Български земеделски народен с ъюз
(Б ЗНС).
24 март 1980 г. – В
елисейна е открита
АТЦ
(автоматична
телефонна центра ла)
27 март – Межд ународен ден на театъра.
1932 г. - Основана
е кредитна кооперация в с. Старо село.
1945 г. - В с. Долна
Кремена е у чредено
ТКЗС „Гаврил Генов“.
30 март 1919 г. - В с.
Горна Кремена е основан селски синдикат, който след 1927
г. с тава. кредитна
кооперация „Земеделец“.
1933 г. - В Мездра се
провежда
Районна
конференция на Работническата партия
с делегати от 30 села.
1 април 1898 г. Официа лно е открита
спиртоварната
фабрика в. Мездра.
Април 1938 г. - В
Мездра са пос тавени
първите кошче та за
отпа дъци.
Април 1972 г. Във вародо бивното
предприятие
„Искър“ (сега „Вархим“)
край Черепиш е произведена
първата
българска хидратна
вар.

В следващите дни
рожденици са:
Инж. Тодор Беломор ски, бизне смен
– на 24 март.
Ваня Сир аков а, с т.
експерт в Общинска
а дминис т ра ция – 25
март.
Инж. Делян Дамянов ски, изпълнителен дир ектор на Национа лна ас оциа ция
на
пр едс едателите
на Общински с ъв е ти
в Р. Бълг ария – на 27
март.
Лю б ен Генов, поче тен граж да нин на
Ме здра – на 27 март.
Д-р Ми тка Лечев а,
о бщински с ъв е тник
– на 1 а прил.
Д-р Ив ай ло Тодор ов, о бщински с ъв е тник – на 3 а прил.
На деж да Йорданов а, о бщински с ъв е тник – на 4 а прил.
Кр а симир Тодор ов,
пр едс едател на ПК
„Труд“ - на 4 а прил.
Ан др е а с
Испиридис, изп. дир ектор
на „Хем ус-М“ - на 4
а прил.
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