МЕЗДРА, 18 АПРИЛ - 9 МАЙ 2019 г.

ЦЕНА: 0,40 ЛВ.

БРОЙ 8 (450), ГОДИНА XVIII

Прозрачно управление

Кметът се отчита пред хората
В Царевец и Старо село
Кметът на Общината инж. Генади Събков отчете дейността
на общинската администрация
за 2018 г. в селата Царевец и
Старо село. В експозето си той
изтъкна най-големите постижения, които той и администрацията са постигнали през
изминалата година.
„Искам да благодаря на колегите от администрацията и на
тези от Общинско предприятие „Чистота“ за неуморния
труд, който полагат. Все още
не можем да достигнем нивата на възнаграждение на тези
в държавната администрация,
но оптимизираме работата.“,
каза Събков.
6 милиона лева стари задължения са били разплатени през
последните три години. Тази
година целта на администрацията е да се разплатят още
около 500 000 лв.
„При тежки финансови условия, при обструкции от фирми, които печелят обществени
поръчки и после не се явяват
да подпишат договор, ние
успяхме да изплуваме от финансовия колапс и да имаме
успешна финансова политика.

Няма второстепенни разпоредители с бюджетен кредит,
които да имат задължения.
Имаме и добър преходен остатък. Питат ме как успяхте да
върнете 6 милиона лева. Ами с
много труд и с работа на наши
специалисти, а не на външни
фирми. Искаха ни 15 000 лева
за ремонт на подпорната стена
на автогарата в Мездра, а ние
успяхме да я направим за 2 000
лева.
Спестихме тези 6 милиона
лева с добрата работа на ОП
„Чистота“. С нова техника, за
която мечтаят кметовете на

по-големи общини, можем да
правим почти всичко сами.
Можем сами да кърпим дупки,
да запълваме фуги с битумна
смес и да извършваме ремонти
със собствени сили на покриви и фасади. Това спестяване
обаче дойде с тотална реконструкция на начина на работа,
с който бяха свикнали колегите. Сменихме стила на работа,
спряхме кражбите на гориво и
строителни материали, осигурихме техника и инструменти
за поддържане на зелените
площи и градинките“. добави
Събков.

Най-големият проблем пред
администрацията е блокираното от 11 общински съветници
искане за кредит от 1 689 000
лева, с които трябваше да се
погаси безлихвения заем от
Министерство на финансите.
„Имахме близо 907 хиляди
лева инвестиционна програма
с целеви средства за тази година, но от Министерството
си ги взеха. Изравнителната
субсидия от 800 000 лева също
отиде при тях. Така инвестициите в Общината от общинския
бюджет стигнаха нулева стойност. Но пък с успешни про-

В Брусен

В Кален и Цаконица

Проблемът със стария
път от Брусен  до Мездра
бе поставен на проведеното в селото отчетно
събрание за дейността на
Община Мездра за 2018
г. Кметът на Общината
инж. Генади Събков направи отчета си в реновиращата се със съвместните усилия на Община,
кметство и жители сграда на кметството.
Инж. Събков изтъкна,
че Брусен е живо село с
много деца, с работещ
бизнес, с красиви зелени
площи и детски площадки.
„Брусен е чудесно село,
но ще ви помоля: Не
хвърляйте боклуците си
безразборно! Оказвайте
граждански контрол на
всеки, който изхвърля отпадъци в реката и по пътя
към Царевец… Снимайте
го, качете го в социалните мрежи. Ние ще докараме 4-кубикови контейнери за строителни и
зелени отпадъци, защото
само таксата към РИОСВ, която плащаме за тон
извозен боклук сега е 57
лева. Догодина тази такса скача на 95 лева. Това

Две от най-малките села
в Общината – Кален и Цаконица, посрещнаха радушно кмета инж. Генади
Събков, който изнесе детайлен отчет за дейността
на администрацията през
изминалата 2018 година.
Жителите на Кален зададоха актуални въпроси,
свързани с доизграждането
на ул. Роза и качеството на
питейната вода в селото.
„Ще търсим съдействие
от ВиК да подменят останалите 300 метра от напорния водопровод към селото. Също така ще отклоним
повърхностните води, които вкарват кал и камъчета
в питейната вода. Параклисът в селото също се нуждае от ограда, за да не влизат животни в двора. Това
ще направим и започваме
работа още от следващата
седмица“, заяви Събков.
Друг проблем пред жителите на Кален е липсата на
хранителен магазин. Събралите се изказаха своята
болка – невъзможността
да пазаруват стоки от първа необходимост.
В отговор кметът каза, че
ще потърси възможности
за придобиване на бившия

вече е непосилно за нас
като Община“, каза инж.
Събков.
В социалната сфера кметът отчете помощта, която Общината оказва на
социалния патронаж със
закупуването на нови автомобили, с намирането
на дарения от хранителни
продукти, с които да се
намали цената на храната
в патронажа.
„Най-щастлив се почувствах, когато раздадохме около 350 пакета
с подаръци на социално
слаби деца. Техните усмивки са искрени, чисти
и топлещи. Ние, възрастните, се променихме.
Това при децата го няма.
Те просто обичат.“, добави Събков.
Цвети Атанасова, жител

http://mezdra.bg

на селото, попита инж.
Събков за възможността
за създаване на велоалея, защото любителите
на колоезденето в Брусен
са много и сега използват
стария път от Брусен за
Мездра.
„Пътят е в лошо състояние, но инвестиционната
програма за тази година
е нулева. Ще търсим възможности да направим
този път. Има проучвания
на стойността на целия
път, но нека първоначално да направим компрометирания участък на
завоя преди селото. След
това ще мислим за повече. Но със сигурност ще
изчистим пътя и банкетите, за да има по-добра видимост за шофьорите на
МПС“, отговори Събков.

екти по оперативни програми
и други външни източници на
финансиране в Мездра ще влязат над 14 милиона лева“, каза
Събков.
През тази година се очаква
да стартират дейностите по
проект за компостираща инсталация за 5,7 милиона лева,
проект за подмяна водопроводите в четири села в Общината за близо 5,5 милиона лева,
470 000 лева външно финансиране ще бъдат отпуснати
за средновековния фестивал
„Добре дошли в Средновековието“. Очакват се близо 2 милиона лева за преасфалтиране
на улици в града и 1 195 000
лева за саниране на още многофамилни жилищни сгради
и 780 000 лв. за укрепване на
свлачището преди с. Игнатица.
Жителите на Царевец и Старо село поставиха актуални
за населените места въпроси.
В Старо село жителите поискаха от Събков да се прекара
вода в сградата, в която се помещава клубът на пенсионера,
а в Царевец – облагородяване
на пространството около кметството и насипване на компрометирани участъци на улици в
селото.
магазин „КООП“. Веднъж
станал общинска собственост собственост, този
обект може да се използва
за различни дейности.
В Цаконица инж. Събков представи социалната политика в Общината.
Действията на социалния
патронаж са дотирани от
Общинска
администрация, подпомага се МБАЛ
– Мездра с 80 хиляди лева
за лекарства и 81 хиляди
лева за битови сметки.
„50 човека с ТЕЛК са назначени на работа, което
подпомага тяхното активно включване в обществото. Подпомагаме по различни програми още над
250 човека, на които сме
намерили работа. В образованието също вложихме
много сили и средства – в
сградите вече е топло и ремонтирано, но проблемът
с посещаемостта на учебните занятия е налице.
Инвестираме в децата си,
защото те са бъдещето“,
каза кметът.
Жителите на Цаконица
поставиха въпроси относно
рехабилитацията
на пътя Мездра – Роман
и извозването на зелените
отпадъци от селото.
на стр. 2

„Малки местни
инициативи“

Рекорден
брой проекти
16 проектни предложения са подадени в общинска администрация
- Мездра за участие по
Общинската програма
„Малки местни инициативи“ -2019.
Тази година проектни
предложения са подали 10 кметства, 4 читалища и 2 инициативни
комитета, които са на
стойност над 93 000 лв.
Програмата предвижда
отпускане само на 30
000 лв. за реализирането
им.
Съгласно Заповед на
кмета на 10-ти април
проектите бяха разгледани от експертна
комисия, която даде
становище
относно
административно
съответствие, законност
и целесъобразност на
постъпилите проектни
предложения.
До края на април Комисия от 9 членове, назначена от кмета на Общината, в която участват
и по един общински
съветник от регистрираните групи съветници в
ОбС, разглежда постъпилите проектни предложения и становища от
експертите и ги оценява
по определена методика.
Целта на Общинската
програма „Малки местни инициативи“ е да се
финансират малки проекти с местно значение,
като облагородяване на
междублокови
пространства, обособяване
на зони за отдих, детски
кътове и др. на стойност
до 5 000 лв.

Общината
реализира проект
“Подобряване
на енергийнaта
ефективност в
многофамилни
и една
еднофамилна
жилищни сгради в
град Мездра”

четете на стр. 2

Мисъл на броя

„Любовта е най-мощната от всички страсти,
защото напада едновременно главата, сърцето и
тялото“.
Волтер

http://facebook.com/mezdra

Равносметка

от стр. 1
В Кален и Цаконица
„Омръзна ми да ме лъжат
за пътя Мездра – Роман.
Сега направиха тампониране на големите язви,
но това определено не е
достатъчно. Ще търсим
по-нестандартни пътища
и начини да въздействаме
на хората в АПИ да разберат важността на този път.
Не мога да обещая нещо,
което не зависи от мен. А
за зелените отпадъци ще
изпратим дробилката и
трактора на ОП „Чистота“.
„Унимог“-ът ще изчисти
още веднъж банкетите и
канавките, защото найголемият враг на пътя е
водата. Разбрах, че имате
и още един сериозен проблем – прехвърлянето на
Цаконица към Центъра за
спешна помощ в Роман.
Още тази седмица ще проведа разговори с директора на ЦСМП – Враца, за
да отстраним проблема.“,
отговори Събков.
В Долна и Горна Кремена
Жени от самодейния състав на с. Долна Кремена
посрещнаха с песен инж. Генади Събков на провелото се
на 5 април събрание за отчет
на дейността на Общината
през 2018 г.
За конкретното населено
място кметът информира
гражданите за спечеления
проект за изграждането на
спортна площадка на стойност 100 000 лв. Друг акцент за селото е подмяната
на водопровода, която ще се
извърши с финансиране по
европейски проект, включващ още три села. И за двата
проекта предстои подписване на договори с изпълнители и започване на работа.
Жителите на Долна Кремена благодариха на инж.
Събков
за
отделеното
време и изказаха своята
благодарност за ремонта на здравната служба.
Част от исканията на жителите бяха запълването на
неравностите по пътя към
селската чешма, по-строго
отношение и санкции за безразборното изхвърляне на
отпадъци, както и контрол
и правилно таксуване на
стопаните на свободно движещите се, но иначе безстопанствени кучета.
В с. Горна Кремена присъстващите на събранието
благодариха за извършения
ремонт на местното читалище, но заявиха необходимост
от изграждане на санитарен
възел.
Инж. Събков пое ангажимент да бъде поставен контейнер тип „Бобър“ в близост до беседката.
Проблем на живеещите в
Горна Кремена е преминаването на тежки камиони,
което трайно уврежда моста и може да предизвика
инцидент. Кметът заяви, че
за решаване ще търси собственика на съоръженията
и Агенция „Пътна инфраструктура“ по този проблем.
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В Горна Бешовица

Кметът на община Мездра инж. Генади Събков
отчете свършеното от администрацията през 2018
г. пред жителите на Горна
Бешовица.
Огромен успех са мерките
за енергийна ефективност,
въведени в над 60 сгради в
частния и публичния сектор.
„Започнахме
мандат
2015-2019 с над 8,5 милиона лева задължения. Това,
по изчисленията на строители и конструктори, са по
10 улици на населено място, които можеше да направим. Въпреки трудното
положение обаче само през
2018 г. успяхме да привлечем над 8,3 милиона лева
външно финансиране с
проекти по програми от
Европейския съюз. Над 2
000 души в момента могат
да се радват на по-ниски
битови сметки и по-голям
комфорт, само защото жилищата им са санирани.
Всеки шести човек в Мездра е усетил ползите от
санирането.“, каза Събков.
Една от причините за
стабилизирането на общинските финанси е инвестирането в техника и

човешки ресурси на Общинско предприятие „Чистота“.
„Най-ниската оферта, която получихме за ремонта и
консервацията на подпорната стена на автогарата в
Мездра, беше 15 000 лева.
Ние, с усилията на общинското предприятие „Чистота“, успяхме да направим
ремонта на стената осем
пъти по-евтино. Питат ме
откъде идват икономиите.
Ето – инвестирайки в нашето предприятие, в нашите хора, успяваме да работим по-бързо, по-евтино
и със засилен контрол.“,
допълни Събков.
Друга голяма инвестиция се очаква през идните

месеци, когато ще започне
строителството на компостираща инсталация съвместно с община Враца. По
този начин ще се намалят
количествата
отпадъци,
които попадат на регионалното депо край Враца.
„От 2020 г. само таксата,
която плащаме на РИОСВ
– Враца, ще скочи на 95
лева за тон боклук. Това
е убийствено, затова търсим начини да сепарираме
отпадъците още преди да
стигнат
сметоизвозните
машини. Ако отделяме зелените и строителните отпадъци и те не попадат в
общото количество, то икономиите ще са огромни.“,
заяви по отношение на

сметосъбирането Събков.
Старата църква в Горна
Бешовица за този момент е
в етап на преработване на
проекта, поради пропуски
в предишния. От фирматаизпълнител са готови да
преработят първоначалната идея, за да може да
отговаря на изискванията
на държавните органи и да
гарантира крайния успех
на проекта.
Жителите на селото отправиха въпроси относно
преминаването на тежкотоварни превозни средства през Горна Бешовица.
„Изпратихме длъжностни
лица от ДАИ и полицията с мобилна станция за
измерване теглото на ка-
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мионите. Шофьорите не
пожелаха да се качат на
станцията, защото глобата
за неизпълнение на полицейска заповед започва от
50 лева, докато за претоварване на камион глобата
започва от 500 лева. Очаквам от АПИ да оправи
пътните участъци между
Мездра и Горна Бешовица
и между Ребърково и Люти
дол.“, отговори Събков.
Горнобешовичани се оплакаха също от качеството
на питейната вода, причината за което е замърсяване в резервоара. Оказва се,
че резервоарът не е измиван от поне 3 години.
„Няма да оставим хората
от ВиК дружеството, докато не измият напълно
резервоара. Ще съблюдаваме и начина, по който се
възстановяват авариите.
Лично аз ще ги контролирам, но проблемите ще се
разрешат.“, каза Събков.
В селото ще бъде доставен и контейнер за стъкла,
защото се оказва, че много
жители имат непотребни
бутилки, буркани и прозорци, които могат да бъдат разделно събрани и
депонирани.
На инж. Събков бе връчен
поздравителен адрес за
бързата работа на администрацията във връзка с обстоятелствена проверка на
сгради, строени през 40-те
години на XX век.

В Ребърково и Дърманци

Кметът на Общината
инж. Генади Събков отчете работата си и тази
на администрацията през
2018 г. пред жителите на
Ребърково и Дърманци.
Той подчерта, че до 31
януари 2019 г. Община
Мездра е разплатила 6 милиона лева стари задължения.
„Можеше да си спестим
част от тези средства, като
вземем кредит за рефинансиране на задълженията към Министерство на
финансите. Това, уви, не
се получи. Мнозинството
в Общинския съвет реши
тази година Общината да
бъде без инвестиционна
програма. Ще работим с
това, с което разполагаме
в режим на икономии, а
похвалите от Министерство на финансите за безупречното кредитно досие ще ни бъдат морална
утеха.“, заяви кметът.
„Само за 2018 г. в Общината са вложени 8,3 мили-
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она външни средства по
проекти и програми, ВиК
дружеството
инвестира
370 000 лева в Мездра.
Това е повод за гордост
и удовлетворение, а през
2019 г. сме осигурили над
14 милиона лева външни
средства. Сега всеки шести човек в Мездра живее
в санирано жилище. 83
сгради общо бяха обновени. Човек вижда това
още с влизането в града. Гордост са блоковете
„Леденик“, сградите на
Районното управление на
полицията, на пожарната
служба. Това, с което не
мога да се примиря, е проваленият проект за ремонт
на сградата на Дома на
железничаря. Зле прикрити политически амбиции
на няколко души ощетиха
тотално Общината. Дано
някога все пак тези хора
да осъзнаят каква голяма
грешка са допуснали.“,
допълни Събков.
Жителите на Ребърково

поставиха въпроса за ре
новиране на част от втория етаж на сградата на
читалището, за да се обособи кът за занимания
с деца. Друго желание е
поставянето на улично
осветление на детската
площадка в центъра на селото.
„Още следващата седмица ще дойде техник, който
да направи количественостойностна сметка за етажа и ще монтираме осветлението на площадката.“,
обеща инж. Събков.
Жителите на Дърманци
изказаха благодарности
към кмета и към строителната бригада към ОП
„Чистота“ за бързината и
качеството на ремонта на
покрива на местното читалище.
Отчетите на кмета продължават и в другите села на
Общината, за което ще ви
информираме в следващия
брой на вестника.

Общината реализира проект “Подобряване на
енергийнaта ефективност в многофамилни и една
еднофамилна жилищни сгради в град Мездра”
На 9 април в Голямата заседателна зала на Общината се проведе заключителна пресконференция по проект
№BG16RFOP001-2.001-0108 “Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради
в град Мездра” по административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP0012.001-0108-C02 и №РД-02-37-220/24.10.2016 г. на Министерство
на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган
на Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна
дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност
в периферните райони” съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Чрез изпълнението на проекта се внедриха ефективни мерки в 19
многофамилни и 1 еднофамилна жилищни сгради за значителното
намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на живот на 58 домакинства.
Косвени ползватели са всички жители на Общината – близо 21627
души, от които външни посетители – средно 441 души и представители на бизнеса – 350 юридически лица.
На пресконференцията кметът на Общината инж. Генади Събков
изказа благодарност към ръководителя на проекта инж. Антон Антонов за усилията, положени за успешното му осъществяване.
„Благодарности към строителите, които се съгласиха при изключително ниски референтни цени да се трудят по изпълнението на
този проект, и излязоха с чест от ситуацията. Благодаря на директните бенефициенти – 58 домакинства, за проявеното търпение, затова че повярваха в проекта и успяха да се организират навреме“,
каза още кметът.
Той подчерта, че проектът е реализиран при абсолютно прозрачна
обстановка и заяви, че има шанс още в късната есен на тази година
програмата да бъде отворена, тъй като има ресурс за осъществяване
на още проекти.
Кметът благодари на всички участници в проекта за справянето с
поетите ангажименти и с удовлетворение подчерта, че общият облик на града е станал много по-приветлив.
Общата стойност на проекта е 860 874.28 лв., от които 731 743.15
лв. европейско и 129 131.13 лв. национално съфинансиране.
Този документ е създаден в рамките на проект
BG16RFOP001-2.001-0108 “Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна 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 Европейски 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 ОПР 2014-2020 г.
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Традиции

Общината отново кърпи
участъци по трасе на АПИ

Инициативи

Нашето
горско стопанство
Планово залесяване на кажем, че всички заедно с

горски масиви проведе
Държавното горско стопанство – Мездра по повод Седмицата на гората.
Най-голямото събитие в
горския сектор е под мотото „140 години история
и традиции в грижа за бъдещето на гората“.
През 2019 година се отбелязват и още две кръгли
годишнини: 120 години
горски печат и 110 години Съюз на лесовъдите в
България.
“Лесовъд за един ден“
е една от инициативите, които ДГС – Мездра,
съвместно с горското
стопанство във Враца и
Природен парк „Врачански балкан“ организират.
Идеята е насочена към
децата и цели да разясни
на подрастващите какви
са ползите от засаждане,
отглеждане и опазване на
горските екосистеми.
Директорът на ДГС в Мездра инж. Евгения Христова разказа за основната
идея тази година: „ Да по-
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обща воля и усилия трябва да покажем на обществото и най-вече на децата колко важна е работата
в гората. Тази година сме
решили това да бъде на
територията на едно училище във Враца и едно в
Мездра. С различни занимания на открито с игри
и ситуации, показваме на
децата каква е лесовъдската професия“.
Малко над 130 дка нови
гори предстои да бъдат
залесени през 2019 година на територията на ДГС
Мездра. През изминалата
седмица бяха засадени
червен дъб и явор в района на Върбешкия язовир.„Решихме да засадим
смесени паркови дървета,
каза още инж. Христова.
Грижа за гората е инвестиция в бъдещето“.
Общината получи дарение от 1000 дръвчета,
които ще бъдат засадени
по заявка и с усилията
на кметовете на населени
места.

Община Мездра започна
изкърпване на компрометираната пътна настилка
по уличната мрежа в града, част от която е и третокласният път III-103 за
Роман.
Изкърпени бяха участъци
от пътния възел на входа
на Мездра от главен път
E-79, части от ул. „Христо Ботев“ и „Янко Сакъзов“, ремонтни дейности
се осъществиха и по бул.
„Александър Стамболийски“.
В района на мелницата,

където шофьорите найчесто имаха своите оплаквания от пропадания
в пътната настилка, работници на ОП „Чистота“
направиха своевременен
ремонт. Дейностите по изкърпване на компрометираните участъци ще продължи и през следващите
дни.
Стопанисването на третокласната пътна мрежа в
България е отговорност на
Агенция „Пътна инфраструктура“ и областните й
структури.

Семинар

Полезни практики за пчеларите
Среща на пчелари с проф.
Калинка Гургулова се проведе в Мездра. Темата на
лекцията бе „Нови аспекти
при профилактиката на заболяванията при пчелните
семейства“.
„Пчелното семейство е
безсмъртно, за смъртта
му е виновен пчеларят“,
сподели с присъстващите
професорът, която е ръководител на Национална
референтна лаборатория.
Някои от причините
за заболеваемостта при

пчелите са следните: използването на пестициди,
пчеларските практики /
управление на кошера/,
околната среда, промяна
на климата, селекцията,
диагностиката на болестите и използваният лечебен
продукт.
Семинарът се организира
от Националната служба
за съвети в земеделието
(НССЗ). Още два такива
семинара ще се проведат
в градовете Харманли и
Шумен.

Три първи места

Над 150 нови
дръвчета и храсти
бяха заседени на ключови места в града. В алеята на
ул. „Христо Ботев“ (в района на стария пазар) жители и
гости на града ще могат да се любуват на два сорта рози,
кичестите дървета от вида Златен дъжд и зеленината на
дивите кестени.
Централната градска част ще стане още по-приветлива със засадените дървета от видовете рододендрон и
японска вишна.
Кметовете на селата, които са подали заявка за посадъчен материал, посредством който да облагородят своите
градинки, също ще получат цветя и храсти за засаждане.
Отличници в това отношение са децата на Брусен – под
ръководството на кмета на селото и председателя на
тамошното читалище над 20 деца засадиха кестени, с
които входът към селото и една от детските площадки
придобиха по-зелен и природосъобразен вид.
Засаждането на дръвчетата и храстите е в изпълнение
на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух на Общината и на Програмата за опазване
на околната среда.

Общината реализира проект „Енергийноефективни мерки в много-фамилни жилищни
сгради в град Мездра“
На пресконференция проведена на 16.04.2019г. Община Мездра
обяви приключването на проект № BG16RFOP001-2.001-0182
„Енергийно-ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради
в град Мездра“.
На пресконференцията кметът на Община Мездра инж. Генади
Събков изказа благодарности към ръководителя на проекта инж.
Антон Антонов и екипа, реализирал проекта, към изпълнителите и
бенефициентите за усилията, положени за успешното му осъществяване.
„Надявам се, че ефектът, който постигнахме е впечатлил останалите наши съграждани. С удовлетворение споделям, че спечелихме
още един проект за саниране на три жилищни блока, една многофамилна и една общинска сграда. През месец ноември ще се публикуват условията за ново издание на тази програма. Смятам, че сме
мотивирали останалите наши съграждани да подготвят навреме
документите си за кандидатстване“, добави кметът.
Проектът е насочен към внедряване на ефективни мерки за енергоспестяване в 18 много-фамилни жилищни сгради за значително
намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на живот на 85 домакинства.
За всяка сграда е изпълнен пакет от 3 енергийно-спестовни мерки.
По този начин ще се постигне най-голям икономически ефект, като
необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите
мерки са със среден общ срок на откупуване – 12 години.
След прилагането на мерките сградите преминат в енергиен клас
„С“ с устойчиво потребление на енергийни носители.
Установено е намаляване на действително необходимите разходи
средно с около 50 % за сграда.
Косвени ползватели от прилагането на енергийните мерки са
всички жители на общината. Годишното намаление на отделиния
в атмосферата въглероден двуокис в размер на 325.14 тона, което
подобрява качеството на околната среда.
Безвъзмездната финансова помощ за реализирането на проекта е в
размер на 1 295 409.03 лв. с ДДС и се осигуряват от ОП „Региони в
растеж“, от тях 85% са от ЕС и 15% -национално съфинансиране.
Този документ е създаден в рамките на проект
Трудотерапия
хора
BG16RFOP001-2.001-0182 „Енергийно-ефективни
меркиза
в многофамилни жилищни сгради в град Мездра“с, увреждания
който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски 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 ОПР 2014-2020 г.

За КГБ и за две детски формации

Клуб на готините баби
/КГБ/ към клуба по художествена гимнастика „Анелия“- Мездра
спечели първото място
в зоналното първенство по масов спорт
- Държавната Гимнастриада, зона Север.
Състезанието се проведе в Русе с участието на над 400 деца и
възрастни от 10 клуба
в Северна България.
Дарение
Отборът в 6-та възрастова категория за учасДомашният социален патронаж прие дарение от хра- тници над 30 години
нителни продукти, направено от ИЕкс Ел Сървис Бъл- се нареди на най-ви-

Млади хора подпомагат

гария ЕАД.
С тях ще се подпомогне приготвянето на храна на
ползващите социална услуга в ДСП Мездра и домуващите в Дома за стари хора.
Дарителите са 250 млади хора, работещи във фирмата.
Общата стойност на хранителните продукти е 800 лв.
Дарението включва олио, брашно, захар, варива, консерви, макарони, бисквити и други, както и хигиенни
материали.
Това е поредното дарение, с което се поевтинява храната на потребителите.

Съобщение на
редакцията
Следващият
брой на в. “Мездра XXI век” ще
излезе на 9 май.

сокото стъпало в танц
с уред под звуците на
„От любов към българските планини“.
Двете детски формации към клуба - деца
до 10 години и до 14
години също заслужиха първите места.
В първата формация
участват 12 деца, а в
по-горната възрастова
група – 5.
Треньори на отборите са Лилия Николова
и Цветелина Цинцарска.
Гимнастриадата
е

състезание по масов
спорт за аматьори и
цели да развива двигателната активност
на хората от всички
възрасти. На отборите предстои държавно
първенство в Шумен
през месец май.
По същото време в
Стара Загора се проведе и Международен
турнир „Фея под липите“, където състезателки от клуб „Анелия“ спечелиха едно
второ, едно трето и
две четвърти места.

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
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Благодат

Нова чешмичка бликна
От стари времена битува
поверието, че е благословия да засадиш дърво и
съградиш чешма.
В парка зад Младежкия
дом новопостроена чешмичка приятно изненада
живеещите в квартала.
Изградена е от ОП „Чистота“. Камъкът е дарение
от предприятието за обработка на скални материали „Хемус - М“ в Мездра.
Обособеният
детски
кът с чешмата е добро
решение, особено за идващите летни горещини.
Миналото лято децата от
района се радваха на поставения в близост батут.
Така оформената зона за
отдих става привлекателно място, която трябва да
опазваме, за да ни радва
по-дълго.

Адрес на
редакцията:
Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27,
ет. 4, Радиоцентър

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Реалност
РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на събор на фолклорни групи и изпълнители
“ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО”
Място: Посетителски център – с. Люти брод,
Община Мездра, Област Враца
Дата: 2 юни 2019 г. – неделя
Съборът се организира от Община Мездра. Целта на събора е да
даде възможност за сценична изява на изпълнители, представящи
фолклорното богатство и уникалност на своя регион. В събора могат
да участват:
- Певчески групи и индивидуални изпълнители
- Танцови групи и индивидуални изпълнители
- Инструментални групи и индивидуални изпълнители.
Изпълненията на групите трябва да бъдат до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители – до 6 мин.
За всеки индивидуален участник или група се попълва отделна заявка. Всяко читалище може да участва с до двама изпълнителя в жанр.
Разходите за път и храна са за сметка на изпълнителите.
На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.
В събора могат да вземат участие (да разкрият сергии) майстори на
художествените занаяти.
Община Мездра си запазва правата за заснемане и звукозапис.
Срок за подаване на заявките – до 10 май 2019 г. на адрес:
гр. Мездра 3100, обл. Враца, ул. “ Хр. Ботев” № 27, Общинска администрация, ет. 2 Светла Дамяновска или наe-mail: s.dam@abv.bg
До 29 май 2019 г. на участниците ще бъде изпратена програмата
на събора.
За контакти : Община Мездра, Светла Дамяновска – гл. експерт
„КНХГ” – тел. 0885 983 283

Гостува ни посланикът
на Кралство Дания

18 АПРИЛ - 9 МАЙ 2019 г.

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

Витали - на 5 години
Образование

Полезна инвестиция

Панорама на образованието
се проведе на 15 април в нашия град.
Шест учебни заведения ОУ
“Христо Ботев“, ОУ “Св.
Св. Кирил и Методий“, СУ
“Иван Вазов“, Професионална гимназия по механизация
на селското стопанство, Професионална гимназия „Алеко
Константинов“, СУ „Св. Климент Охридски“- с. Зверино,
представиха по интересен
и атрактивен начин своето
учебно заведение пред деца и

родители.
„Българинът от стари времена дава и мило, и драго за
обучението и възпитанието
на своите деца“, каза в приветствието си по този повод
при откриването кметът на
Общината инж. Генади Събков и добави, че неслучайно повечето инвестиции са
с насоченост към учебните
заведения. През 2018 година
по ОП „Региони в растеж“ са
реализирани проекти, касаещи три училища и две детски

градини.
Началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова
сподели, че изборът на професия е едно от най-важните
решения в живота на всеки
човек. „Подходящата професията е тази, която преди
всичко ни кара да се чувстваме удовлетворени и значими.
Да съответства на нашите
желания и да ни дава възможност да изявим своите
силни качества“.

Те го казаха

Западът колонизира Източна Европа
Посланикът на Дания Негово Превъзходителство г-н Сьорен
Якобсен се срещна с кмета на община Мездра инж. Генади Събков. На срещата бяха още и представители на СУ „Иван Вазов“,
по чиято инициатива е визитата на посланика.
Н. Пр. Сьорен Якобсен остана очарован от богатата история на
Мездра и трудолюбието на хората в града.
„Крепостта, която имате в Мездра, е забележителна. Освен че
е социализирана, тя дава възможност да се докоснем до бита и
културата на хората, обитавали тези земи. Истинско чудо е, че
тук е имало живот преди 7000 години. Сега видяхме и ремонтните дейности по пътищата, градът е зелен и чист, а това определено оставя приятни спомени“, сподели Якобсен.
Инж. Събков подчерта стратегическото местоположение на
Мездра за създаването на логистични центрове и развитие на
различни типове туризъм.
„Тук природата е разнообразна, красива, хората от Дания могат
да изберат Мездра като основна локация за туризъм. Животът в
Дания е динамичен и забързан и хората често забравят да живеят. Мездра е отлично място за почивка и за живот. Градът е
един от най-важните разпределителни центрове за пътнически и
товарни превози и можем спокойно да го превърнем в логистичен хъб, а високотехнологичните производства могат да намерят
дом в съществуващите индустриални сгради в града. Пример за
това е заводът за кабелни комплекти, който нае част от бивш мездренски завод“, каза кметът.
„Има криза, да, но тук специално е по-леко изразена. Светът
се превърна в едно голямо село, в което всеки може да работи,
където реши. Мисля, че Северозападна България, а и Мездра в
частност, може да се превърне в място, в което работещите на
свободна практика да избягат от шума на големите градове“, допълни Събков.
Един от важните проблеми, обсъдени по време на срещата, бе
децентрализацията, възможностите на местните власти и начина на разходване на ресурсите от по-активните общини. Пример
е добивът на варовикови блокове, с което Мездра е известна. Посланикът на Дания у нас прие задачата да изтъкне този факт в
доклада си пред Европейската комисия.
„Много рядко излизам от София, но всеки път, когато излизам ,
съм впечатлен от природата, от богатствата, които ви заобикалят.
В Мездра имате една от най-добрите учебни бази, което ме впечатли и ми даде надежда за бъдещето на вашия край“, завърши
Якобсен.
Визитата на Негово Превъзходителство г-н Сьорен Якобсен
продължи с обиколка на туристическите забележителности по
Искърското дефиле.

http://mezdra.bg

Джоузеф Стиглиц
Елитът вкарва държавите в
ЕС и превръща членството в
абсолютна религия, включително с репресии, срещу които
е против
Еврофондовете и високо платените служби в ЕС за шепа
чиновници са подкупът, платен
на елита
Източна Европа е големият
губещ от началото на ХХI век.
В момента тя плаща 300 – 400
милиарда долара всяка година
на Западна Европа – и основно
на Германия.
Източна Европа е в типична
„хватка на доминионите“. Това
е моделът една държава да се
колонизира като се подкупи
елитът й. Това е съюз на елита с империята, за да се издоят
поданиците.
Системата е работила с векове. Прилагана е и от Англия в
Индия, там провъзгласявали
махараджи от името на кралицата. И после заедно изсмуквали обикновения народ.
В момента ЕС е точно това.
Западът, но основно Германия,
подкупва местния елит чрез
еврофондовете. Елитът вкарва
държавите в ЕС и превръща
членството в абсолютна религия, включително с репресии,
срещу който е против. Излиза-

нето се превръща в ерес. А вкараната страна се изсмуква чрез
други механизми – изкупуват
местни монополи, търговски
вериги, сключват се неизгодни
договори за дълъг период, които не могат да се сменят при
смяна на властта.
Еврофондовете и високо платените служби в ЕС за шепа
чиновници са подкупът, платен
на елита. В замяна се завзема
пазарът на съответната страна
и той се дои в полза на западните корпорации. Това става чрез
електроснабдяване, водоснабдяване, топлофикация, чрез
западните стоки, монополно
налагани в търговските вериги,
чрез далеч по-големи и недостижими за местния бизнес бюджети за реклама, маркетинг,
чрез изкупуване на медии пр.
Съотношението между фондовете от ЕС и източените
пазари на Източна Европа е
по-лошо от 1:10. Ако Източна
Европа излезе от ЕС и спре
тази огромна субсидия, която
плаща на Запада, тя може да е
двойно по-богата. Минимум.
Емиграцията е друг начин за
изсмукване. Чрез по-високи заплати Западът прибира най-добрите специалисти на Изтока и
така разширява изоставането
му.

Джоузеф Стиглиц (на англ:
Joseph Eugene Stiglitz) е американски икономист, автор и
професор в Колумбийския университет. Носител е на Нобелова награда за икономика
през 2001 г. и на медал „Джон
Бейтс Кларк“ (1979). Стиглиц
е най-известният съвременен
икономист с леви убеждения и с
критични виждания за глобализацията и икономистите на свободния пазар. Работил е в администрацията на Бил Клинтън
като председател на Съвета на
икономическите съветници. Бил
е вицепрезидент в Световната
банка и главен икономист в периода 1997 – 2000 г. Стиглиц е
икономически съветник и на президента Георги Първанов, от
2010 г. – съветник на гръцкото
правителство, от март 2012 г.
Стиглиц е член на работната
група на фискалната комисия на
шотландското правителство, а
от 2015 г е в икономическия Консултативен комитет на британската лейбъристка партия.
На български са издадени
следните трудове на Джоузеф
Стиглиц : Икономика на държавния сектор (1996), Свободно
падане (2010), Цената на неравенството (2014), Еврото. Как
една обща валута застрашава
бъдещето на Европа (2016).

Поетическо общуване за любовта
На 10 април Народно
читалище „Христо Ботев-1907“ – гр. Роман събра читатели и почитатели
на творчеството на Светла
Дамяновска – председател на Литературен клуб
„Христо Ботев“ към НЧ
„Просвета- 1925“- Мездра.
Поетическата среща се

превърна в разговор с много въпроси и мнения, провокирани от проблемите
и посланията, залегнали
в основата на творбите й
„Розариум и други хайку“
и „Синини върху душата“.
В непринуденото общуване се включиха ученици
от среден курс, читалищни

работници, представители
на Общинска администрация, членове на местния
литературен клуб.
Присъстващите се потопиха в поетическия свят
на авторката, който събуди размисли за любовта и
опредметения съвременен
свят.
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Исторически дати

24 април 1877 г. – Русия
обявява война на Османската империя за Освобождението на поробена
България.
1834 г. – Осъществена
е първата кинопрожекция в Мездра с филма
„Страданията на Иисуса Христа и Геновева“.
От 16 ноември 1947 г. в
читалищния киносалон
започват редовни прожекции.
26 април 1876 г. – Открито е Първото народно
събрание в местността
Оборище, което решава
обявяването на Априлското въстание.
1883 г. – С Указ на княз
Александър
Батенберг
Роман е отделен от Луковитска околия и влиза
в състава на Врачанска
околия.
29 април 1980 г. – Официално е открит първият в България електрифициран
магистрален
железопътен
пръстен
София – Мездра – Горна
Оряховица – ДъбовоКарлово-София. По този
повод в нашия град идва
тогавашният генерален
секретар на ЦК на БКП и
председател на Държавния съвет Тодор Живков.
1 май – Международен
ден на труда.
Май 1933 г. - По инициатива на училищното
настоятелство на гимназията „Т. Балабанов“ в
Мездра е открита забавачница. За учителка е
назначена Василка Йорданова – съпруга на бъдещия кмет Йордан Христов /1934-1937г./.
Май 1998 г. - В с. Боденец е осветен войнишки паметник, дело на
майстора –каменоделец
Веселин Василев. Върху
паметника са изписани
имената на 17 боденчани,
загинали в Балканската,
Първата и Втората световни войни.
Май 1973 г. - Тържествено
е
отпразнуван
50-годишният юбилей на
Политехническа гимназия „Д. Благоев“ /дн. СУ
„Иван Вазов“/ в Мездра.
По този повод с Указ на
Държавния съвет на НР
България училището е
удостоено в орден „Св.св.
Кирил и Методий“. Същото отличие получават
директорът Киро Киров
и заслужилият учител
Слави Русев, а техните
колеги В. Гаврилова, М.
Цоцова –Додова, Б. Пенчева, Цв. Натева, Ив. Андонов и скулптора Петко
Мичев са наградени със
същия орден – втора степен.

В следващите дни
рожденици са:
Вихър Ганчев, бивш кмет
на с. Игнатица – 20 април
Лидия Илиева, общественик – 21 април
Любомир Минковски, художник – 23 април
Венета Балканска, художник – 26 април
Инж. Евгения Христова,
директор на Държавно горско стопанство – 28 април
Красимир Стефанов, журналист – 30 април
Д-р Николай Данчов – 3
май

http://facebook.com/mezdra

