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МЕЗДРА, 28 МАЙ - 11 ЮНИ 2020 г. БРОЙ 11 (477), ГОДИНА XIX ЦЕНА: 0,40 лв.

Verba volant, scripta manent

Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май

НАГРАДИХА ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ 
И ЗАСЛУЖИЛИ УЧИТЕЛИ 
Макар и без традицион-

ните празнично шест-
вие и детско утро 

поради извънредната епиде-
мична обстановка в страната, 
Община Мездра отбеляза по-
добаващо Деня на българската 
просвета и култура и на сла-
вянската писменост - 24 май. 

На официална церемония 
местната управа награди с гра-
моти и финансови поощрения 
повече от 80 ученици с изяве-
ни дарби и творчески заложби 
за постигнати от тях успехи на 
международно и национално 
ниво в областите „Наука и тех-
ника“, „Изкуство и култура“ и 
„Спорт“. Наградите получиха 
Иван Иванчев - директор на 
ОУ „Христо Ботев“, Аделина 
Фикова - заместник-директор 
на ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ и Мариела Горанова - ди-
ректор на СУ „Иван Вазов“, 
които в подходящ момент ще 
ги връчат на отличените уче-
ници. 

Групови награди за пости-
жения през учебната година 
заслужиха Центърът за под-
крепа за личностно развитие, 
Средношколският танцов със-
тав при НЧ „Просвета 1925“ 
- Мездра, Вокална група „Litlle 
Wings“ и Танцова формация 

„Keep it Real“ от Сдружение 
„Новото поколение на талан-
тите“, Клуб „БМЧК и прияте-
ли на Искърското дефиле“ при 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
- Зверино, участниците в Про-
грамата за училища послани-
ци на Европейския парламент 
2018/2019 и хандбалният от-
бор - юноши VIII-X клас от СУ 
„Иван Вазов“ - Мездра. Полу-
чиха ги техните ръководите-
ли Анета Петкова, Мирослав 
Аспарухов, Тони Яшова, Еле-
онора Бутакова, Петя Илиева 
и Данаил Димитров, старши 
посланик на ЕП. 

Специални плакети за цялос-
тен принос в образованието 
бяха връчени на 11 педагози 
от общината, пенсионирали се 

през изминалата година: Хрис-
тинка Иванова (ОУ „Христо 
Ботев“), Емил Драгановски 
(ПГ по МСС), Атанас Георги-
ев (ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодии“), Марина Дончева (СУ 
„Св. Климент Охридски“), 
Стефанка Илиева (ДГ „Дете-
лина“), Анета Иванова, Ма-
рийка Нацова и Цветанка Ива-
новска (ДГ „Роза“), Красимира 
Манчева, Мая Николчовска и 
Цеца Кадийска (ДГ „Мир“). 

„Благодаря от сърце на учи-
телите от общината, които не 
пожалиха труд, време, усилия 
и знания, за да продължат да 
сеят, въпреки извънредната 
ситуация, семената на обра-
зованието и просветата, каза 
в приветствието си кметът на 

Мездра Иван Аспарухов. Ис-
кам да благодаря и на всички 
творци - хора на четката и пе-
рото, които оцветяват нашето 
ежедневие със своите произве-
дения. Искам да благодаря на 
читалищните работници и на 
самодейците - танцьори, певци 
и всички останали, които се 
трудят неуморно на духовното 
поприще. Бъдете живи и здра-
ви и нека да пребъде празникът 
на българската азбука и писме-
ност!“ 

Тържеството уважиха педа-
гози и общественици, предста-
вители на Общинската адми-
нистрация и съвет, граждани. 
Сред присъстващите бе и една 
от наградените ученички - чет-
въртокласничката Валерия 
Стоянова.   

По повод 24 май детските 
градини подготвиха празнична 
музикално-литературна про-
грама, която е качена на офи-
циалната фейсбук страница на 
Община Мездра.

Валерия Стоянова

РЕМОНТИРАТ ТРИ ГРАДСКИ УЛИЦИ
След няколкомесечно пре-

късване поради неподходя-
щите атмосферни условия и 
обявеното извънредно поло-
жение в страната, от началото 
на месец май бяха възобнове-
ни строително-монтажните 
работи за реконструкция и 
рехабилитация на участъци от 
три улици в гр. Мездра. Става 
дума за цялостно обновяване 
на два участъка от ул. „Христо 
Ботев” (от кръстовището с ул. 
„Ал. Стамболийски“ до кръс-
товището с ул. „П. Р. Славей-
ков“ и от кръстовището с ул. 
„Янко Сакъзов“ до паркинга 
пред Община Мездра), на два 
участъка от ул. „Александър 
Стамболийски” (от кръсто-
вището с ул. „Св. св. Кирил 
и Методий“ до кръстовище-
то с ул. „Христо Ботев“ и от 
кръстовището с ул. “Янко Са-
къзов” до „Топливо”), както и 
на ул. „Димитър Благоев”. 

Подобряването на експлоа-
тационното състояние на тези 
части от градската улична мре-
жа се извършва по проект, ре-

ализиран от Община Мездра 
с безвъзмездна финансова по-
мощ по Програма за развитие 
на селските райони 2014-2020 
г. Той е на обща стойност 1 951 
533,16 лв. (без ДДС), от които 
1 658 803,19 лв. европейско 
съфинансиране чрез Евро-
пейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
и 292 729,97 лв. национално 
съфинансиране. 

Строително-монтажните ра-
боти включват фрезоване на 
съществуващата и полагане 

на нова асфалтова настилка, 
подмяна на тротоари и бор-
дюри, които са в лошо експло-
атационно състояние и т. н. 

Изпълнител на обекта е 
обединение „Улици Мездра” 
ДЗЗД, в което влизат столич-
ните фирми „Арете Строй” 
ЕООД и „Виа Конструкт 
Груп” ЕООД. Строителният 
надзор се осъществява от „Ра-
фаилов консулт“ ЕООД - Со-
фия. Крайният срок за изпъл-
нение на проекта е 20 ноември 
2020 г.

АК „КАЛЕТО” С НОВА ВИЗИЯ
Община Мездра предприе 

обновяване със собствени 
средства на най-голямата 
културно-историческа забе-
лежителност на територията 
на общината - Археологиче-
ски комплекс „Калето“ в гр. 
Мездра, която през послед-
ните години не се стопанис-
ваше добре и се рушеше. 

С работна сила и техника 
на ОбП „Чистота“ и с лично-
то участие на служителите в 
комплекса, от няколко дни на 
туристическия обект текат 
усилени ремонтни дейнос-
ти. Те включват полагане 
на хоросанова запечатка 
върху каменните зидове на 
античната и средновековна 
крепост, които в резултат на 
атмосферните влияния са в 
окаяно състояние, подмяна 
на изгнилите части на дърве-
ните парапети, които ограж-
дат опознавателните посе-
тителски маршрути, ремонт 
на покрива на обслужващата 
сграда, който тече, освежава-
не на парковата и на екскур-
зоводната зони. 

Изцяло реновирано е изкуст-
веното езеро, което е една от 
атракциите на комплекса. С 
нови експонати - автентични 
женски и мъжки народни но-
сии и старинни вещи от бита, 
е обогатена колекцията на 
постоянната експозиционна 
зала „Ехо от миналото на бъл-
гарката“. Предстои да бъдат 
подменени информационните 
табели, които са занемарени, 
и реконструиран катапултът 
- реплика на едноименната 
антична и средновековна ме-

тателна машина. 
Само за една седмица, от-

както отвори врати, след като 
в продължение на два месеца 
беше затворен поради въведе-
ното извънредно положение в 
България, комплексът е посе-
тен от повече от 100 туристи, 
информира неговият ръково-
дител Нели Иванова. 

Така, с напълно променена 
визия, Археологически ком-
плекс „Калето“ се готви да по-
срещне своя 7-ми рожден ден, 
който ще чества на 1 юли. 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С 
Уважаеми дейци на просветата и културата, 
Позволете ми да ви поздравя най-сърдечно по случай 

Деня на българската просвета и култура и на славянската  
писменост - 24 май. 

На този ден засвидетелстваме своето уважение и признателност към 
вас за всеотдайните грижи, които полагате - с много любов - за обучение-
то и възпитанието на нашите деца, за просвещението на младите хора, за 
опазването на българските народни традиции и култура, за съхранението 
на историческата ни памет. 

Поклон пред вас, съвременни будители - учители, читалищни работ-
ници, самодейци и творци - пазители на националната ни идентичност! 

Българският език, култура и изкуство са нашето най-ценно богатство. 
Но и най-силното оръжие, благодарение на което сме оцелели през веко-
вете като нация. Именно то ще ни помогне да преодолеем и предизвика-
телствата, пред които сме изправени в момента. 

Пожелавам ви да сте здрави, все така вдъхновени и удовлетворени от 
труда, който полагате. За да продължите да водите идните поколения към 
светли бъднини! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
ИВАН АСПАРУХОВ, 

Кмет на община Мездра

В навечерието на 24 май бяха пуснати светлините на градския фонтан в центъра 
на Мездра. Това стана възможно след като служители на Общинско предприятие 
„Чистота“ извършиха основно почистване и дезинфекция на съоръжението, ремон-
тираха водните помпи и отстраниха повредите по осветителната система. Всяка 
вечер от 20:00 часа през пролетта и лятото ефектното осветление на красивата во-
дна атракция на площад „България“ отново ще радва жителите и гостите на града.
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ПРОГРАМА „МАЛКИ МЕСТНИ 
ИНИЦИАТИВИ - МЕЗДРА 2020”

До края на месец май 
кметове на кметства, кмет-
ски наместници, предсе-
датели на читалищни и на 
училищни настоятелства, 
Инициативни комитети от 
граждани, регистрирани в 
кметствата или кметските 
наместничества, неправи-
телствени организации, 
регистрирани по ЗЮЛНЦ 
в обществена полза, сдру-
жения на собствениците 
по Закона за управление 
на етажната собственост и 
граждани могат да канди-
датстват с проектни пред-
ложения за финансиране 
по Програма „Малки мест-
ни инициативи - Мездра 
2020”. Това предвиждат 
актуализираните Условия, 
ред, критерии и правила за 
кандидатстване по Програ-
мата, разработени от Об-
щина Мездра. Проектните 
предложения се приемат 
до 17:00 ч. на 29 май 2020 
г. (петък) в Общинския цен-
тър за услуги и информация 
на гражданите. 

Допустими дейности за 
финансиране по Програма-

та са изграждане на детски 
площадки с одобрен про-
ект; въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност на 
общински сгради; рехаби-
литация на площадни прос-
транства с прилежащите им 
тротоари и монтиране на 
пейки; ремонт на огради и 
портални врати на гробищ-
ни паркове и изграждане 
на тоалетни в тях; ремонт 
на съществуващи общест-
вени тоалетни; монтиране 
на видеонаблюдение, раз-
ширение на съществуваща 
система и/или изграждане 
на нова такава; изграждане 
на спортни площадки, алеи 
и тротоари; създаване (въз-
становяване), оборудване 
на зони за отдих и изграж-
дане на беседки; подобря-
ване на инфраструктурата в 
междублоковите простран-
ства и в общите зелени пло-
щи. 

Максималната допусти-
ма стойност на всяко едно 
проектно предложение ос-
тава непроменена - 5 000 
лв. Средствата, които са 
заложени в Бюджет 2020 на 

Община Мездра за реали-
зиране на Програмата, са в 
размер на 30 хил. лв., кол-
кото бяха и в предишните й 
четири издания. 

До края на месец юни 
експерти от Общинската 
администрация ще разгле-
дат постъпилите проектни 
предложения и ще пред-
ставят становище относно 
тяхното административно 
съответствие, законност и 
целесъобразност. След това 
те ще бъдат оценени и кла-
сирани от комисия, в която 
влизат представители на 
Община Мездра и на Об-
щинския съвет. 

До 10 юли 2020 г. пред-
седателят на комисията 
ще внесе в Общинския съ-
вет доклад за направената 
оценка и извършеното кла-
сиране на допустимите за 
реализиране проекти. Кои 
проектни предложения ще 
бъдат одобрени за финанси-
ране ще реши Общинският 
съвет на своето заседание в 
края на месец юли. 

Изпълнението на проек-
тите ще стартира от датата 
на обявяване на списъка с 
одобрените проектни пред-
ложения, а крайният срок 
за изпълнението им остава 
непроменен - 31 октомври. 

РЕМОНТИРАХА КМЕТСТВАТА В РЕБЪРКОВО И РУСКА БЕЛА
Приключи ремонтът на 

кметствата в Ребърково и 
Руска Бела. Той беше извър-
шен от служители на ОбП 
„Чистота“. В Кметство Ре-
бърково старата дървена до-
грама на кметския кабинет 
е подменена с PVC, стените 
са шпакловани и пребояди-
сани, монтирани са гипсо-
картон на тавана и ламини-
ран паркет на пода. Сменена 
е също входната врата на 
стаята и освежен коридорът, 
където е монтиран нов про-
зорец. 

„Искам да изразя своята ог-
ромна благодарност към г-н 
Иван Аспарухов и неговия 
екип, към ръководството на 
ОбП „Чистота“, както и към 
всички, които взеха участие 

в ремонтните дейности, за-
яви по този повод кметски-
ят наместник на Ребърково 
Петър Петков. Благодаря и 
за назначенията на старши 
специалист „АОН“ и на общ 
работник към Кметството, с 
който вече променяме обли-

ка на селото, както и за пре-
доставената техника от ОбП 
„Чистота“. Специални бла-
годарности на инж. Тодор 
Христов и на Цанко Цанев 
за добре свършената рабо-
та. Надявам се да продъл-
жим да работим все така!“. 

С напълно обновен вид 
вече е и кметският кабинет 
в Руска Бела, където освен 
горепосочените дейности 
е ремонтиран покривът на 
сградата на Кметството, 
който от години беше в ока-
яно състояние. 

„Огромно „Благодаря!“ на 
Община Мездра и на ОбП 
„Чистота“, сподели в тази 
връзка кметският намест-
ник на Руска Бела Влади-
мир Пенчев. Големи бла-
годарности от сърце и на 
дарителите, които осигури-
ха новия балатум, полилей 
и цветната аранжировка. 
Нека продължим заедно да 
вървим по пътя към Евро-
па още дълги години зана-
пред!“ 

ПРЕМАХВАТ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ СМЕТИЩА
В изпълнение на Заповед 

№277/29.04.2020 г. на кме-
та на община Мездра и на 
Предписание от директора 
на РИОСВ - Враца за пред-
приемане на ефективни 
действия за почистване и 
недопускане на нерегламен-
тирани замърсявания с отпа-
дъци (битови, строителни, 
биоразградими, отпадъци от 
опаковки, текстилни отпа-
дъци и др.), ОбП „Чистота“ 
започна поетапно премахва-
не на нерегламентираните 
сметища на територията на 
община Мездра, установени 
при извършени проверки от 
служители на Общинската 
екологична инспекция. 

На този етап са почистени 
нерегламетираните смети-
ща под стопанския двор в с. 
Боденец, между с. Дърман-
ци и с. Лик, между с. Зве-

рино и с. Игнатица, дерето 
при гробищния парк и на 
отбивката преди разкло-
на за с. Зли дол, под сто-
панския двор и помпената 
станция в с. Крета, водос-
ток в с. Лик и в района на ж. 
п. спирка Ослен Криводол. 
Работи се по премахване на 
сметищата в м. “Ракошник” 
в землището на с. Крапец, 
в кв. „Гаратa“, м. “Лакатa“ 
и под стопанския двор в с. 
Люти брод и в участък от 
стария път Мездра - Мо-
равица. Предстои да бъдат 
почистени тези в м. “Блъс-
нати брег” в землището 
на с. Горна Бешовица, в м. 
“Бряста” и под стопанския 
двор в с. Долна Кремена и в 
м. “Чумини колиби” в зем-
лището на с. Люти дол. 

След премахване на сме-
тищата са поставени пре-

дупредителни табели, че  
изхвърлянето на отпадъци 
на тези места е забранено и 
нарушителите подлежат на 
глоба. Съгласно Наредба за 
управление на отпадъците 
на територията на община 
Мездра, физическите лица, 
които изхвърлят отпадъ-
ци на неразрешени за това 
места, се наказват с глоба 
от 100 до 500 лв., а за едно-

личните търговци и юриди-
ческите лица глобата е от 
500 до 1000 лв. 

С цел недопускане на нови 
нерегламентирани замърся-
вания, в кметската заповед 
се уточнява, че контролни-
те функции по поддържане 
на чистотата в населените 
места е в правомощията на 
кметовете и кметските на-
местници.

ЗАПОВЕД №311/ 14.05.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с обявената с Решение №325 на 
Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка в Република 
България и Заповед №РД-01-262/ 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:
Считано от 14.05.2020 г., на територията на община Мездра се въвеждат следните 
противоепидемични мерки: 
1. В сградата и работните помещение на Общинска администрация - Мездра:
1.1. Регулярно и интензивно да се извършва дезинфекция на повърхности и зони в 
контакт с открити части на тялото, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 на 
Заповед №РД-01-262/ 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.;
1.2. Да не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена тем-
пература, кашлица, хрема и други), като за целта контролът да се осъществява от 
Общинския оперативен екип към Община Мездра при пропускането на гражданите на 
входа на сградата.;
1.3. Да се извърши инструктаж на служителите за правилната хигиена на ръцете, съ-
гласно посоченото в Приложение №2 на Заповед №РД-01-262/ 14.05.2020 г. на минис-
търа на здравеопазването.;
1.4. Да се осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;
1.5. При непосредствено обслужване на гражданите, изискващо разстояние по-малко 
от 1,50 м, е задължително използването на защитна маска за лице.;
1.6. Да се създаде организация за контрол на входа  на сградата по отношение броя  на 
влизащите лица, с цел недопускане струпването на хора и спазването на дистанция.;
1.7. Да се поставят на видно място информационни табели или да се информират 
по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа 
дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски при посещението в сградата 
на Общинска администрация - Мездра. 
2. Всички лица, които се намират в закрити обществени места, са длъжни да имат по-
ставена защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго предпазно 
средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.). 
3. По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за вся-
ко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, 
администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и 
други услуги. 
4. Противоепидемичната мярка за спазване на дистанция от най-малко 1.5 м разстоя-
ние между лица, които не са едно семейство/домакинство, да се спазва от всички 
лица, които се намират на открити обществени места (в т. ч. паркове, улици, автобусни 
спирки). 
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Мездра и 
на информационното табло до входа на ОбА и да се съобщи на началника на Районно 
управление „Полиция“ - Мездра, Общинския оперативен екип към Община Мездра, 
кметовете и на кметските наместници на населени места и всички останали заинтере-
совани лица за сведение и изпълнение. 
Контролът по изпълнение на заповедта по т. 1  възлагам на Секретаря на Община 
Мездра и на Общинския оперативен екип към Община Мездра,  а по т. 2 и т. 4 - на 
началника на Районно управление „Полиция“ - Мездра. 

ИВАН АСПАРУХОВ
Кмет на Община Мездра 

ЗАПОВЕД №313/ 15.05.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, с цел подобряване административ-
ното обслужване на гражданите, организацията на достъп и обезпечаване сигурността 
на служителите и информацията в Общинска администрация - Мездра, 

НАРЕЖДАМ:
1. Определям следния ред за административно обслужване на гражданите в Об-
щинска администрация (ОбА) - Мездра: 
• Административното обслужване в Община Мездра се осъществява на специализи-
раните гишета в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), разположен 
на партера в сградата на ОбА - Мездра.; 
• Определям работно време за работа с граждани в Център за услуги и информация 
на гражданите: всеки работен ден от 07:00 до 19:00 ч.; 
• Информация за предоставяните от Община Мездра услуги се получава в Център 
за услуги и информация на гражданите на телефон: 0910/ 9 20 16 и на официалния 
сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в раздел „Административни такси и 
услуги“.; 
• Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услуги се пре-
доставят в Център за услуги и информация на гражданите и на официалния сайт на 
Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, с възможност за изтегляне.; 
• Заплащането на административните услуги и на местните данъци и такси се осъ-
ществява на касите в Център за услуги и информация на гражданите.; 
• Определям работното време на служителите в Общинска администрация - Мездра: 
всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч., с обедна почивка от 12:00 до 13:00 ч. 
2. Определям следния пропускателен режим в сградата на Общинска админи-
страция (ОбА) - Мездра, считано от 18.05.2020 г.:
• Достъпът до Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), разположен на 
партера в сградата на ОбА - Мездра, остава свободен, в рамките на установеното 
работно време на ЦУИГ.;
• Влизането на граждани до работните помещения в сградата на ОбА - Мездра става 
след вписване в Регистър на посетителите от служител на охраната, с пропуск/ входна 
карта, в рамките на установеното работно време на администрацията и след предва-
рително съгласуване със съответния служител.;
• При необходимост от спешно решаване на възникнали въпроси, приемът на гражда-
ни се провежда от съответния служител в Ритуалната зала на партера, срещу ЦУИГ, 
при условията на установения пропускателен режим в сградата на Общинска админи-
страция - Мездра.;
• Влизането на служители от Център за услуги и информация на гражданите в сграда-
та на ОбА е разрешено всеки работен ден от 07:00 до 19:00 ч.; 
• Влизането на служители от Общинско предприятие „Чистота“ в сградата на ОбА е 
разрешено всеки работен ден от 07:30 до 17:00 ч.; 
• Влизането на служители от Общинска администрация - Мездра и от Общински съвет 
(ОбС) - Мездра в сградата на ОбА е разрешено всеки работен ден от 08:00 до 17:30 ч.;
• Влизането на служители от другите институции - Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Мез-
дра, Общинска служба „Земеделие“ - гр. Мездра, ТП на НОИ, ИРМ - Мездра, поме-
щаващи се в сградата на ОбА, е разрешено всеки работен ден от 08:00 до 17:30 ч.; 
• Достъпът до работните помещения, предоставени на групите общински съветници 
към Общински съвет - Мездра, става след вписване в Регистър на посетителите от 
служител на охраната, с пропуск/ входна карта, в рамките на установеното работно 
време на администрацията и след предварително съгласуване със Секретаря на Об-
щина Мездра.; 
• Влизането и оставането в сградата извън горепосочените случаи и време, става само  
след предварително съгласуване със Секретаря на Община Мездра.
• Не се допускат в сградата служители и външни лица в извънработно време, освен в 
случаите на неотложни дейности, след изрично разрешение от Секретаря на Община 
Мездра.
3. Определям следното приемно време за граждани, при спазване на установе-
ния пропускателен режим: 
• Кмет на община Мездра - Иван Аспарухов - всеки работен ден.; 
• Заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и ин-
фраструктурни проекти“ - инж. Николинка Кътовска - вторник от 14:00 ч.;
• Заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“  
- Нели Минева - сряда  от 14:00 ч.;
• Заместник-кмет „Стопански дейности, финанси и бюджет“ - Цеца Костова -        
четвъртък от 14:00 ч.;
• Секретар на Община Мездра - инж. Светлана Мицева - петък от 14:00 ч.;
• Главен архитект на Община Мездра - арх. Атанас Йорданов - вторник от 10:00 до 
12:00 ч. и сряда от 13:00 до 16:00 ч.
Тази заповед отменя Заповед № 20/10.01.2020 г. 
Настоящата заповед да бъде публикувана на официалната интернет страница на Об-
щина Мездра и поставена на Информационното табло до входа на ОбА - Мездра за 
сведение на гражданите на общината.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите и оперативните дежур-
ни в Общинска администрация - Мездра, Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Мездра, Об-
щинска служба „Земеделие“ - гр. Мездра, служител на ТП на НОИ, ИРМ - гр. Мездра, 
Председателя на Общински съвет - Мездра и председателите на групите общински 
съветници в ОбС - Мездра, ползващи работни помещения  в сградата на ОбА, за све-
дение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Мездра. 

ИВАН АСПАРУХОВ, 
Кмет на община Мездра 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
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В следващите дни рожденици са: 
• Д-р Герго Цонков - на 30 май, 
• Радослав Маринов, общински съветник - на 1 юни, 
• Живко Ватов, служител в ОбА - Мездра - на 2 юни, 
• Мая Лазарова, гл. експерт в Община Мездра, на 4 

юни,
• Валентин Вълчев, председател на НЧ „Просвета 

1925“ - на 8 юни, 
• Любен Костов, бизнесмен - на 8 юни, 
• инж. Десислава Гешева - гл. експерт в Община 

Мездра, на 12 юни 
• Мая Митева, кинезитерапевт - на 12 юни,
• Тодор Тодоров, подполковник от запаса - на 12 юни.

Броят е приключен редакционно на 26 май в 11:00 ч.

75 г. от Победата

ПОМОЩНИК-КОМАНДИРЪТ НА РОТА 

От многобройните сражения, 
които води неговата бойна част 
по време на заключителната 
фаза на Втората световна вой-
на, Христо Георгиев си спомня 
много добре едно. Било е в нача-
лото на 1945 г. Воините на Пър-
ва българска армия преследват 
немските окупатори. Изведнъж 
бронеизтребителната рота е за-
сипана от снарядите на дълго-
бойна вража артилерия. Падат 
убити и ранени. Бункерите на 
отсрещния хребет бълват олов-
на смърт. Нашите отвръщат на 
огъня с огън. И тогава той виж-
да как между камъните се про-
мъква немски картечар с МГ и 
заема позиция. Вижда го точно 
навреме. Заляга и се прицелва с 
автомата си. Изчаква онзи да се 
покаже на по-открито. Мину-
та-две, издебва сгоден момент 
и автоматът заиграва в ръцете 
му… Фашистът забива глава в 
сипея и повече не мръдва. Той 
пропълзява до трупа му и взима 
пистолета му „Валтер“ за тро-

фей. 
Това е само един епизод от 

фронтовата биография на на-
шия земляк Христо Георгиев. 

Той е роден през 1922 г. в с. 
Кален. Призован в царската ар-
мия, там се занимава с нелегал-
на дейност, за което е изпратен 
във военния концлагер „Свети 
Врач“, където престоява 16 ме-
сеца. 

На 10 септември 1944 г. отно-
во е в родното си село и почти 
веднага е извикан във Враца, къ-
дето постъпва в сформиращите 
се органи на Народната мили-
ция като командир на взвод. 
Съвсем за кратко време работи 
и в Областната дирекция на ин-
формацията. На 8 декември с. г. 
заминава за фронта като редник, 
зачислен в бронеизтребителна-
та рота от 12-та дружина на 12-
та дивизия. 

- Заминах, а не бях видял дете-
то си, което се беше родило през 
същата тази есен. Чак на фрон-
та, през април, ми изпратиха не-
гова снимка - разказва Христо. 

През Лесковац, Земун, Нови 
Сад и Станишич го превеж-
дат пътищата на войната, за да 
стигне в началото на 1945 г. река 
Дунав при село Дарда. Там не-
говата военна част заема пози-
ция почти за цял месец. Макар 
и обикновен редник, Георгиев 
не се застоява в окопа. Неговата 
будна съвест не може да търпи 
реакционната дейност на някои 
фашизирани офицери, които 
сеят смут сред войниците. В 
село Дарда всяка вечер гостува 

на едно партизанско семейство 
и от тяхното радио научава по-
следните новини от фронтовете, 
черпи информация за победни-
те боеве на Съветската армия и 
на другия ден я разпространява 
между другарите си, дава им 
сили и вяра в скорошната побе-
да. Тази му дейност не остава 
скрита. Един ден го извиква по-
мощник-командирът на дружи-
ната и му предлага да му стане 
сътрудник. Дори го изпращат 
със специална задача в армей-
ския вестник „Фронтовак“, къ-
дето се среща с писателя Иван 
Мартинов. Задачата е изпълне-
на. Така Христо Георгиев поема 
на плещите си, освен автомата 
и войнишкото одеяло, още една 
бойна задача - да агитира и про-
пагандира идеите на Отечестве-
ния фронт… 

Слушам разказа на Христо и 
си мисля, че той, този обикно-
вен иначе човек, преди години е 
бил един от тези хиляди, които с 
кръвта си, далеч от Родината, из-
писаха нова страница в истори-
ята на възродена България. Раз-
казът му е неравен, неспокоен, 
не си приписва заслуги. Това е 
разказ на един фронтовак, видял 
и воювал с чест и достойнство. 

Той не пропуска да ми разка-
же и за онзи епизод, когато за 
пръв път вижда в бой прославе-
ните съветски „Катюши“. Било 
в унгарската пуста, около град 
Надканижа. Нашите подразде-
ления били спрени от отчаяната 
съпротива на немците. Тогава 
той с очите си видял двете „Ка-
тюши“, които заели позиция в 
непосредствена близост до на-
шите окопи и изстреляли някол-
ко залпа. „Земята отпред сякаш 
оживя - разказва Христо. - Към 
небето се издигнаха купища 

РЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МЕСЕЧНИ 
НАЕМИ НА НАЕМАТЕЛИТЕ 

НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ 

Предпечат: Павел Петров

ФЕНОВЕ НА „ЛЕВСКИ“ ЧЕСТВАХА 
РОЖДЕНИЯ ДЕН НА КЛУБА
С факелно шествие и под-

насяне на венец пред 
паметника на Апостола 

на свободата повече от 50 при-
върженици на „Левски“ - Со-
фия от гр. Мездра отбелязаха 
навръх 24 май 106-ия рожден 
ден на най-популярния бъл-
гарски клуб. Инициатори за 
честването бяха върлите фено-
ве на „сините“ Милен Кръстев, 
Невелин Генов и Георги Хри-
стов. 

В празничния ден привър-
женици на 26-кратния шам-
пион на България се събраха 
в градския парк, откъдето под 
полицейски ескорт потегли 
факелно шествие, начело с 
транспарант: „106 години сим-
вол на победа“. За неповтори-
мата атмосфера на събитието 
допринесоха запалените фак-
ли, скандиранията „И преди, 
и сега, Левски значи свобода!“ 
и любими песни на агитката 
на „Левски“, сред които „Да 
запеем дружно песента“, „Бъл-
гария е нашата Родина“ и „Ко-
гато над София мръкне“. 

Точно в 19 часа и 14 минути 
феновете почетоха с едноми-
нутно мълчание и падане на 
колене паметта на Апостола, 

след което под съпровода на 
аплодисменти поднесоха ве-
нец от синьо-бели цветя пред 
бюст-паметника на национал-
ния герой. Обща снимка за 
спомен пред монумента запе-
чата за поколенията този исто-
рически момент. 

„От години аз и моите прия-
тели ходим редовно на мачове 
на „Левски“ в цялата страна и 
най-вече на нашия любим ста-
дион „Георги Аспарухов“, спо-
дели един от организаторите на 
проявата, Милен Кръстев. 

Преди няколко дни, докато 
играехме футбол, решихме да 
организираме това меропри-
ятие, с което да покажем, че в 

Мездра и общината има много 
хора, които обичат „Левски“. 

„Левски“ за нас е всичко, 
което бихме желали да бъде. В 
този труден момент искаме да 
помогнем на нашия отбор да 

се спаси, да е добре - както е 
бил преди и както, вярваме, ще 
бъде отново. 

Мога да кажа със сърце и 
душа, че от сега нататък всяка 
година ще отбелязваме на това 
място рождения ден на нашия 
любим клуб.“ 

Накрая всички се включиха 
в дарителска акция за финан-
сово подпомагане на столич-
ния клуб, в която бяха събрани 
общо 212 лева. 

Решено бе на 18 юли - рож-
дения ден на Апостола, в Мез-
дра да бъде създаден Клуб на 
привържениците на „Левски“, 
като на учредителното събра-
ние бъдат поканени представи-
тели на фен клубове от София 
и Враца. 

пръст, после всичко започна да 
гори…“ След тази ракетна атака 
нашите продължили напред, но 
от вражеските позиции нямало 
и следа, земята буквално била 
изгоряла.

На 15 март 1945 г. Христо 
Георгиев е назначен за помощ-
ник-командир на рота. Запове-
дта се получила някъде около 
селата Инге и Мике в Унгария. 
А напред предстояли още мно-
го дни и нощи на сражения, на 
опасности и смърт, на победи… 
Вестта за капитулацията на фа-
шистка Германия го заварила 
близо до австрийската граница. 
Радостта нямала край. На от-
крито наизлязло всичко живо, 
което можело да държи в ръце-
те си оръжие. Започнала бясна 
канонада. Небето пламнало от 
залпове на Победата. 

…Уволнили го на 1 юни 1945 
г. Още същото лято започнал ра-
бота. Къде ли не е бил през тези 
години: завеждащ културно-про-
светния отдел в Окръжния ко-
митет на Отечествения фронт, 
ръководител на междуоколий-
ската партийна школа, на отдел 
„Наука, изкуство и култура“ към 
ОНС, директор на Врачанския 
драматичен театър, директор 
на Междуокръжната партийна 
школа, заместник-председател 
на Дружеството за разпростра-
нение на научни знания „Георги 
Кирков“. Проявил се и на жур-
налистическото поприще - свои 
материали печатал във вестни-
ците „Работническо дело“ и 
„Отечествен зов“, в списанията 
„Партиен живот“, „Полити-
ческа просвета“, „Лекционна 
пропаганда“. Христо Георгиев 
почина през 1990 г. Погребан 
е във Враца. 

Кирил Радовенски 

В изпълнение на Решение №90 от 30.04.2020 г. на 
Общински съвет - Мездра, кметът на община Мездра 
Иван Аспарухов издаде Заповед №300/ 08.05.2020 
г., с която нарежда да се освободят от заплащане на 
месечни наемни вноски, считано от 13 март 2020 г. 
до отмяната на извънредното положение в страната, 
всички лица, сключили договори за наем на терени 
и обекти - общинска собственост, които временно 
са преустановили ползването им или дейността си, 
вследствие на въведеното извънредно положение в 
Република България и мерките, предприети в изпъл-
нение заповедите на министъра на здравеопазване-
то и на кмета на община Мездра за овладяване на 
извънредната ситуация във връзка с пандемията от 
COVID-19. 
За освобождаване от заплащане на наемната цена се 
определя следният ред за кандидатстване на задъл-
жените лица в срок от 15 дни от отмяната на извън-
редното положение: 
• Заявление за освобождаване от наем (свободен 
текст).; 
• За общински терени/обекти, в които се развива тър-
говска дейност -удостоверено с подпис и печат копие 
от касова книга, съдържащо информация за „нера-
ботни дни”, съкратен отчет на фискална памет на ка-
совия апарат; копие от Декларация - Образец №1 до 
НАП за месеца, в който не се развива дейност; копие 
от ОКД-5 - декларация за самоосигуряващо се лице 
(собственик,управител), за спрените осигуровки за 
периода, в който фирмата е без дейност.; 
• За общински обекти/терени, които се ползват за 
културно-развлекателни, педагогически и науч-
ни дейности - заявление, съгласувано със замест-
ник-кмет „Икономическо развитие, социални и ху-
манитарни дейности“. 
Подадените заявления ще бъдат разгледани и оцене-
ни от комисия, в която влизат общински служители, 
определена със заповед на кмета на община Мездра. 
В 5-дневен срок от подаване на заявлението комиси-
ята ще изготви протокол за своята работа, който ще 
бъде представен на кмета на общината за одобрява-
не. 
На одобрените заявления няма да бъде начисляван 
наем в Информационната система на е-община при 
Община Мездра. 
Всички заплатени авансово наеми и такси за месеци-
те, за които лицата са освободени от плащане, ще се 
считат за платени за следващи финансови периоди. 
Кметската заповед се отнася за лица - наематели на 
общински нежилищни имоти, които са пряко засег-
нати и попадат в обхвата на Заповед №РД-01-124/ 
13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, из-
менена и допълнена с последващи негови заповеди, 
с която бяха въведени противоепидемични мерки на 
територията на Република България. 
С пълния текст на Заповед №300/ 08.05.2020 г. може 
да се запознаете на официалния сайт на Община 
Мездра: https://www.mezdra.bg/, в раздел „Обяви“. 

„А&M ТРАНСПОРТ” EООД - гр. МЕЗДРА
търси да назначи

ШОФЬОР ЗА КУРСОВЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
Изисквания за заемане на длъжността: 
• шофьорска книжка, категория C+Е, 
• добро професионално познаване на CMR превоз, 
• познаване на документи, свързани с транспорта.
Работа на постоянен трудов договор. 
Трудово възнаграждение: 610.00 лв.
За контакти: Мая Кръстева, тел. 0884 24 66 44. 
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ФотоескизДецата на Община Мездра

Ивета, 5 г.

В ПАНТЕОНА НА БЕЗСМЪРТИЕТО
56 вóини от община Мездра загиват във Втората световна война

Продължава от миналия 
брой 

Във втората фаза от заключи-
телния етап на войната (декем-
ври 1944 г. - май 1945 г.) една 
част от бойците от тогавашния 
Врачански окръг са включени 
в състава на Първа българска 
армия, която взема участие в 
боевете за освобождаването на 
северна Сърбия, южна Унгария, 
Хърватска и източна Австрия. 
Паметен ще остане героизмът 
на българските воини в Срем-
ската настъпателна (22-28 де-
кември 1944 г.), Дравската от-
бранителна (6-21 март 1945 г.) 
и Мурската настъпателна опе-
рации (29 март-13 май 1945 г.). 
През този период даваме още 16 
жертви:

• редник Климент Върба-
нов Нинов (1923 г.) от с. Тип-
ченица, 5-а дивизионна свърз-
очна дружина от 4-и армейски 
свързочен полк, починал на 24 
януари 1945 г. в общовойскова 
болница - София; 

• редник Тошо Цветков Ди-
лов (1922 г.) от с. Кален, 1-ви 

армейски артилерийски полк 
от 12-и пехотен балкански полк, 
загинал на 8 март 1945 г. при с. 
Мат, гр. Шиклош, Унгария; 

• кандидат-подофицер 
Стоян Христов Ценов (1922 
г.) от с. Очиндол, 57-и пехотен 
драмски полк, убит от мина на 
12 март 1945 г. при с. Дравапáл-
коня, Унгария; 

• подпоручик Христо Ива-
нов Христов-Комитата (1914 
г.) от с. Мездра, 57-и пехотен 
драмски полк, загинал на 13 
март 1945 г. при с. Дравапáлко-
ня, Унгария; 

• ефрейтор Никола Георги-

ев Иванов (1921 г.), роден в с. 
Осеновлаг, Свогенско, жител и 
мобилизиран от с. Лютиброд, 
57-и пехотен драмски полк, 8-а 
рота, загинал на 14 март 1945 г. 
при с. Дравáпалконя, Унгария; 

• подпоручик Христо Цолов 
Иванов-Цолич (1914 г.) от с. 
Брусен, 57-и пехотен драмски 
полк, ранен при с. Дравапáлко-
ня, Унгария, починал от раните 
си 15 март 1945 г. в 16-а диви-
зионна лечебница, с. Дюд, Ун-
гария; 

• подофицер Вълчо Нико-
лов Проданов (1922 г.) от с. 
Крапец, 10-и пехотен родопски 
полк, убит от мина на 31 март 
1945 г. при с. Шомодчичо, Ун-
гария; 

• подпоручик Христо Ни-
колов Кожухаров (1914 г.) от 
с. Старо село, 10-и пехотен ро-
допски полк, самоубил се на 31 
март 1945 г., за да не попадне в 
плен при атаката на укрепената 
линия „Маргит“, с. Шомодчи-
чо, Унгария; 

• редник Велчо Христов 
Стоянов (1921 г.) от с. Старо 

село, 57-и пехотен драмски 
полк, 7-а рота, загинал на 5 ап-
рил 1945 г. при с. Ореховица, ок. 
Вараждин, Хърватска; 

• поручик Манчо Гоцев 
Христов (1921 г.) от с. Вър-
бешница, 57-и пехотен драмски 
полк, ранен в околностите на с. 
Св. Криж, ок. Вараждин и почи-
нал от раните си 6 април 1945 г. 
в 16-а дивизионна лечебница - 
с. Долни Кралевац, Хърватска;

• кандидат-подофицер Ата-
нас Иванов Атанасов (1921 
г.), роден в с. Ребърково, жител 
и мобилизиран от с. Дърман-
ци, 57-и пехотен драмски полк, 

убит от снаряд на 8 април 1945 
г. при с. Тотовац, ок. Вараждин, 
Хърватска; 

• кандидат-подофицер Йон-
чо Методиев Йончов (1915 г.) 
от с. Лик, 57-и пехотен драмски 
полк, загинал на 8 април 1945 г. 
при с. Тотовац, ок. Вараждин, 
Хърватска; 

• кандидат-подофицер Най-
ден Миков Метов (1918 г.), 
роден в с. Очиндол, жител и мо-
билизиран от с. Мраморен, Вра-
чанско, 46-и пехотен добрички 
полк, загинал на 14 април 1945 г. 
при Мали Ког, Хърватска; 

• подофицер Ангел Апостолов 
Коцoв (1898 г.) от с. Мездра, 12-а 
трудова дружина - Кочани, ранен 
при с. Каешлар, Струмишко, Ма-
кедония и починал от раните си 
на 15 април 1945 г. в общовойско-
ва болница - София. 

• редник Стоян Христов Иг-
натов (1911 г.) от с. Лютидол, жи-
тел и мобилизиран от с. Върбяне, 
Новопазарска околия, интендант-
ска дружина, паднал от влака 
между гарите Своге и Мездра, 
завръщайки се от фронта в Унга-

рия, и загинал на 17 юни 1945 г.; 
• редник Нешко Нешков Въ-

тов (1923 г.) от с. Горна Бешови-
ца, 2-ри артилерийски полк - Вра-
ца, починал от раните си на 25 
октомври 1945 г. в общовойскова 
болница - София. 

Най-много жертви в пантеона 
на безсмъртието - 8, дава Мездра. 
Следват: Царевец - 5, Лютиброд, 
Старо село и Типченица - по 4, 
Върбешница, Долна Кремена, 
Игнатица и Очиндол - по 3-ма, 
Крапец, Моравица, Горна Бешо-
вица, Горна Кремена и Елисей-
на - по 2-ма, Боденец, Брусен, 
Дърманци, Зверино, Кален, Лик, 
Лютидол, Ослен Криводол и 
Ребърково - по 1. Единствените 
населени места в община Мез-
дра, от които няма загинали, са 
Злидол, Крета, Оселна, Руска 
Бела и Цаконица. 

Най-млад сред 56-е жертви е 
21-годишният авиатор Георги 
Самарджиев, а най-възрастни 
- подофицер Ангел Коцов и ка-
питан Динко Петров-Юшан, на 
46 г. 

Мирослав Гетов

ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР
1 юни 1933 г. - в с. Игнатица е направена първа копка 

за построяването на ново училище. Инициативата за това 
е на Училищното настоятелство с председател адвокат 
Илия Ненчев (1896-1978 г.), депутат в XXIII Обикновено 
народно събрание (1931-1934 г.) и кмет на Битоля, Ма-
кедония (1941-1943 г.). Актът за полагането на основния 
камък е поставен в стъклена бутилка в основите на учи-
лищната сграда. По-късно училището, което в началото 
на XXI век беше закрито по демографски причини, е име-
нувано „Цар Борис III”. 

1 юни 1937 г. - в Мездра започва да излиза в. „Искър” - 
седмичен вестник за култура, просвета и обществени зна-
ния, редактиран и издаван от Ангел Ив. Катерински. Той 
просъществува до 26 юни 1938 г., като през този период 
са отпечатани 46 броя, всеки в тираж 500 бр. 

4 юни 1970 г. - до църквата „Св. Димитър” в с. Зверино 
е открит паметен знак, който увековечава преминаването 
на 22 май (ст. ст.) 1876 г. на група Ботеви четници начело 
с военния командир Никола Войновски през брода на р. 
Искър. Негов автор е врачанският скулптор Цено Ценов. 
От 1988 г. 4 юни се отбелязва като Ден на село Зверино. 

5 юни 1922 г. - в с. Крапец е открит войнишки паметник. 
Върху пирамидалния обелиск, дело на майстора-камено-
делец Никола Динков, са изписани имената на 18 кра-
пешчени, загинали в Сръбско-българската, Балканската и 
Първата световна войни. Впоследствие са добавени име-
ната на двама убити във Втората световна война. 

7 юни 1887 г. - във Враца е роден Иван Балабанов, кру-
пен български предприемач и индустриалец. Построил 
памукотекстилната фабрика „Бахава” (1927-1929 г.) в 
Мездра и ВЕЦ край с. Брусен (1935-1936 г.). Председател 
на Съюза на българските индустриалци (1912-1944 г.). 
Главен спомоществовател за построяването на Прогим-
назия „Тодор Балабанов” (1925-1928 г.), на църквата „Св. 
Георги Победоносец” (1930-1932 г.) и на Дом-паметник 
читалище „Просвета” (1939-1950 г.) в Мездра. Почетен 
гражданин на Враца (1938) и на Мездра (1943, 1946). 
Умира през 1969 г. в Милано, Италия. 

9 юни 1940 г. - в  с. Брусен е направена първа копка и 
положен основният камък за построяването на ново учи-
лище. Освещаването извършва свещеник Иван Диков, а 
акта за започване на строежа прочита главният учител 
Кръстьо Котларски. 

Антология „Ескус“
ОБИЧНИК

Планино, сестро моя дивна, Ржана, 
засвири ли с цафара развигора, 

планино, сестро, шътарна невесто, 
изтупваш на чардак мъгли в простора. 

Заружи ли ти слънчев лъч лицето, 
букак лудее, лумне зеленика, 

сърна заприпка в резеда ливада, 
росица росне, бухне трепетлика. 

Във мъх-тревица гизда теменужка 
втъкава хубосия в китеница, 

до нея цвят горян й се любува - 
юначен кукуряк до годеница. 

Зора зори, запърхат яребици, 
скакавици изливат свян в потоци, 
ветрецът шумоли в кенари листи, 
наербат се разжарени сръндаци.

От биле Обичник - венче в косата, 
отвара - жар снага, нозе подпалва, 
един сръндак ще хукне по следата, 
ще те настигне, моя дивна, Ржана.

Из пустош някъде ще те настигне, 
в гърди ви онзи плам ще забушува, 
що пролет пуква ризката на семе, 

в детенце, цвете, живинка пребъдва. 

Дарина Цветкова


