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БОТЙОВИ ДНИ 2020

В

условията на извънредна
епидемична
обстановка, на 2 юни
Община Мездра почете паметта на Христо Ботев и на
загиналите за свободата и
независимостта на България. Това стана с официална церемония, посветена на
144-ата годишнина от подвига на Ботевата чета.
Точно в 12:00 часа, под

двуминутния сигнал на
сирени, служители в Общинската администрация
и граждани отдадоха почит
към героите. Особена атмосфера придадоха трима
„гвардейци“ в четнически
униформи, в ролята на които се превъплътиха основателят на проекта „НЕзабравимата България“ д-р
Искрен Красимиров и еди-

найсетокласниците в СУ
„Иван Вазов“ Венелин Петков и Мирослав Лилов.
Същия ден вечерта пред
саможертвата на героите се
поклониха жители и гости
на Лютиброд. Слово произнесе кметският наместник
на селото Иван Коцев. Дългогодишният библиотекар в
местното читалище Виолета
Илиева изпълни Вазовото
стихотворение „Той не умира“, а Искрен Красимиров
рецитира
стихотворението „Рашов дол“ на неговия
баща Красимир Стефанов.
С едноминутно мълчание
и падане на колене присъстващите отдадоха почит към
хилядите знайни и незнайни
герои, положили костите си
пред олтара на Отечеството.
Сред тях са и 30-на лютибродчани, загинали във войните за национално освобождение и обединение.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА ОБЕДИНИ
ДЕСЕТКИ ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА
Благотворителна кауза в
подкрепа на Комплекс социални услуги за деца и лица
с увреждания (КСУДЛУ) в
гр. Мездра обедини десетки
хора с големи сърца. Инициатори на кампанията са
журналистката от вестник
„24 часа“ Мария Райчева и
бизнесменът Бисер Ангелов. Само за няколко дни в
нея се включиха множество
добротворци. Сред тях са
известният актьор Васил
Василев-Зуека и неговата
съпруга Ани, продуцентът
и тв водещ Влади Априлов,
волейболистът
Николай
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Венци на признателност
пред паметника на поета революционер бяха поднесени
от името на Община Мездра, Кметство Лютиброд и
НЧ „Колката“. Възпоменателната проява завърши с
впечатляваща заря.
На другия ден, 3 юни,
повече от 30 родолюбиви
българи от Мездра, Враца,
София, Лютиброд и други
селища от района на Искърското дефиле се събраха в
местността „Рашов дол“, за
да почетат паметта на 12-те
Ботеви четници, предвождани от Георги Апостолов
и на двете овчарчета Герго и
Петко, загинали на това свято място на 21 май (ст. стил)
1876 г. в неравно сражение с
турски аскер, черкези и башибозуци.
Своята признателност към
саможертвата на героите поклонниците засвидетелстваха с едноминутно мълчание
и падане на колене. Журналистът Красимир Стефанов
изпълни стихотворението
„Нашите светини“, което
беше възнаградено със заслужени аплодисменти.
Възпоменанието завърши
със скандирания „Да живее
България!“, „Христо Ботев“
и „Ура!“, пушечни изстрели и групово изпълнение на
„Тих бял Дунав“, които отек-

наха в живописните скали
на „Ритлите“ и отшумяха в
дебрите на Врачанския Балкан.
Накрая всички се снимаха
за спомен пред кошарата на
баба Мария Цоловска, в която през бунтовната пролет
на 1876-та намират последен пристан 12-те мъченици
за българската свобода.
Ботйовите дни 2020 завършиха същия ден вечерта в Зверино с тържество,
организирано от местното
кметство и читалище. Поклонението се състоя пред
паметния знак, увековечаващ преминаването през
нощта на 22 май (3 юни н.
ст.) 1876 г. на група Ботеви
четници, водени от военния
командир Никола Во̀йновски, през брода на река Искър, което е подпомогнато

от родолюбиви зверинчани.
Поради
извънредната
ситуация, тази година на
честването
присъстваха
само участници в програмата и официални лица. Сред
тях бяха кметът на Мездра
Иван Аспарухов, председателят на Общинския съвет
Яна Нинова, и кметът на
Зверино Стоян Петров.
Поетичен рецитал изнесе Художественотворчески
клуб „Факел“. Свои стихове
прочетоха Дарина Цветкова, Иванка Гьонова, Иванка
Драганова, Стефчо Василов
и Христана Цветкова.
С едноминутно мълчание
и падане на колене присъстващите почетоха паметта на
героите. Възпоменателната
проява завърши с поднасяне на венци и цветя и с
празнична заря.

Пенчев, бившият футболист Мартин Зафиров,
моделът Ромина Тасевска
и др.
Благодарение на тяхната
щедрост, социалният комплекс се сдоби с две фурни
за вграждане, два плота с
котлони за вграждане, телевизор, хладилник, готварска печка и абсорбатор.
Новите придобивки бяха
монтирани от екипа на
кампанията и вече се ползват от потребителите на
Преходно жилище, Защитено жилище-1 и 2 и Център за настаняване от семеен тип №1 и №2. Предстои
да бъдат доставени лаптоп
и два блендери.
Ето какво сподели Мария в обръщение към да-

рителите,
публикувано
във фейсбук: „Наистина
не мога да опиша как се
радваха децата. Имате огромни благодарности от
тях и от хората от екипа!
Знам, че никой от вас не
държи да се знае, че е помогнал, но за нас е много
важно! Благодарим ви от
сърце и се надяваме доброто, което правите да
се връща при вас и семействата ви!”
„В момента събираме
пари за „баничарка“, с която да се превозва храна за
децата с увреждания и за
още куп неща, които не
достигат за ежедневната
грижа, написа още Райчева. Търси се и фирма, която е в състояние да доставя

прясно и кисело мляко на
дома, както и производител на памперси с голямо
сърце.
Всеки, който желае да
дари пари чрез PayPal,
може да го направи на адрес: ksudlu@abv.bg, който
е официално регистриран
конкретно за този дом и
неговите нужди и подлежи на строга отчетност.
Дарителската сметка на
КСУДЛУ - Мездра е:

IBAN BG95STSA9300
8425414500, Вид плащане 445100, Банка
„ДСК“, Дарение за
КСУДЛУ - гр. Мездра,
PayPal.
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10 МЛАДЕЖИ В РИСК
ПОЛУЧИХА ТАБЛЕТИ
Заместник-министърът на
труда и социалната политика Лазар Лазаров връчи 10
таблета на младежи в риск
от трите Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)
в гр. Мездра. 8 от мобилните устройства ще бъдат
ползвани от ученици, които
са настанени в ЦНСТ №3,
а останалите два - от потребители на ЦНСТ №1 и №2.
Таблетите са закупени с лични средства, дарени от учени
от Българската академия на
науките.
В дарителската кампания,
която е реализирана съвместно с Фонд „Социална
закрила“ към МТСП, са закупени общо 157 таблета. Те
са предназначени за деца от
Центровете за настаняване
от семеен тип в областите
Видин, Враца и Монтана.
Целта е да се даде възможност на учениците да участват пълноценно в образователния процес като им се
осигури по-добър достъп до
дистанционно обучение, както и да развият своите дигитални умения.
„Ползвайте ги с мярка във
вашето ежедневие, пожела

РАБОТНА СРЕЩА

на младежите зам.-министър Лазаров. Надявам се, че
тези таблети ще ви помогнат
не само да придобиете нови
знания и умения, но и да запечатите хубавите моменти,
които ви предстоят в живота!“
Кметът на Мездра Иван
Аспарухов благодари за дарението и заяви: „След първите
стъпки, които направихме

преди време за деинституционализация на социалните
институции в нашата община,
предлагащи услуги за деца в
риск, чрез изграждането на
три Центъра за настаняване
от семеен тип, едно Преходно и две Защитени жилища,
сега виждаме плодовете на
общите ни усилия. Разбира
се, трябва да продължим да
бъдем в услуга на тези деца.

И това е основна задача както на централната, така и на
местната власт.“
„Мездра е един от градовете в България, които се развиват добре по отношение
на социалните услуги, за
което винаги е получавала
подкрепа от страна на нашето министерство“, каза от
своя страна зам.-министър
Лазаров.

ОбС ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ същия
2019-2023
Г.
период на финансоОУ „Васил Кънчов“ - Моравица няма да бъде закривано
Общинският съвет (ОбС)
прие Програма за управление на община Мездра през
мандат 2019-2023 г., разработена и внесена за разглеждане от кмета Иван Аспарухов
(виж. на стр. 3). Това решение бе взето на майската сесия на местния парламент.
ОбС не даде съгласие да
бъде закрито ОУ „Васил
Кънчов“ - Моравица, считано от 01.09.2020 г., каквото предложение направиха

от РУО - Враца, и възложи
на кмета на общината, съвместно с кмета на селото и
директора на училището, да
предприемат мерки по заздравяване на учебното заведение и за увеличаване броя
на учениците.
Приет бе Годишният финансов отчет за дейността
на „МБАЛ - Мездра” ЕООД
за 2019 г., като същевременно не бяха освободени от
отговорност управителите

на лечебното заведение през
миналата година д-р Илиана
Михайлова и д-р Петьо Вълчев. Решено беше печалбата
на дружеството за 2019 г. от
145 хил. лв. да бъде отнесена за покриване загуби от
предходни периоди.
Приети бяха финансовият
отчет за първото тримесечие
на тази година на общинската болница, внесен от
нейния управител д-р Соня
Съботинова и докладът за

вия контрольор на дружеството Пламен Велков, както и отчетът за изпълнение
на актовете на ОбС за периода ноември 2019 г. - април 2020 г.
Общинският съвет възложи на кмета на общината,
съвместно с кмета на с. Зверино, да проучат възможностите за разширяване на
гробищния парк в селото и
да информират за това съветниците на следващото
заседание.

100 НУЖДАЕЩИ СЕ ПОЛУЧИХА
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Община Мездра получи поредно дарение от Фондация
„ADRA България” - 1 200 kg
трайни хранителни продукти,
предоставени от американската благотворителна организация LDS чрез Фондация
„ADRA България”.
С тях бяха подпомогнати 100
крайно нуждаещи се от гр.
Мездра и от 22 села в общината, подадени от кметовете
и кметските наместници на
съответните населени места. Всеки от тях получи по
един хранителен пакет, който
съдържа продукти от първа
необходимост - боб, брашно,
леща, макарони, ориз, сол, захар, олио, оцет, фиде, домати,
зелен фасул, лютеница, паприкаш, пастет, прясно мляко,
телешки колбас и рибна консерва.
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Община Мездра и Фондация
„ADRA България” си партнират успешно от три години
насам. През 2017-а, 2018-а
и 2019-а ADRA направи да-
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рения по случай Рождество
Христово, като зарадва с подаръчни пакети - дрехи, играчки, ученически пособия и
лакомства, повече от 900 деца

Кметът на Мездра Иван
Аспарухов започна поредица от работни срещи с
работодатели и представители на бизнеса в общината, за да обсъди с тях с
какво местната изпълнителна власт може да бъде
полезна за преодоляване
на възникналите проблеми, свързани с пандемията
от COVID-19. В тази връзка Аспарухов разговаря с
Танер Мутлу, мениджър
Локация България на “СЕ
Борднетце - България“
ЕООД. На срещата присъства и заместник-кметът
„Икономическо развитие,
социални и хуманитарни
дейности“ Нели Минева.
Аспарухов
благодари
на ръководството на компанията за значимия й
принос за осигуряване на
заетост на регионалния
трудов пазар, като резултат от успешната производствена дейност, която
развива у нас от 15 години
насам. Признание за това
са наградата „Работодател
на годината 2019”, с която
фирмата беше отличена от
Агенцията по заетостта,
както и наградата „Инвеститор на годината 2019“ в
категорията „Инвестиция
в човешки капитал“, присъдена й от Българската
агенция за инвестиции.
От своя страна Мутлу
благодари на Община
Мездра за оказаното съдействие през годините
за решаването на възникналите проблеми. Той
презентира противоепи-

демичните мерки и създадената нова организация
на работа, които са въведени в завода след като в
началото на миналия месец той възобнови поетапно своята дейност.
През месеците март, април и май “SEBN-BG” се
е възползвалo от държавните субсидии по схемата
„60/40“, благодарение на
което са запазени съществуващите работни места.
Поради текущите ниски нива на поръчките от
клиенти, вследствие на
пандемичната обстановка и разпространението
нa COVID-19 в глобален
мащаб, нарушения ритъм
на доставките в автомобилната индустрия и силно занижените продажби
на нови автомобили, за
периода от 1 юни до 31
август (вкл.) в предприятието е въведено непълно
работно време и в момента то работи на две смени,
на 7-часов работен ден.
Очакванията на ръководството са компанията постепенно да възстанови
обема на производствената си дейност от преди
кризата.
Мутлу потърси съдействие от Община Мездра
за подобряване на уличното осветление и за почистване на зелените площи в района на завода. В
отговор Аспарухов пое
ангажимент с помощта на
Общинско предприятие
„Чистота“ това да стане в
най-скоро време.

НОВИ ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ
УКРАСИХА ГРАДСКИЯ ФОНТАН

в риск, а през 2018 г. специалисти от фондацията извършиха
безплатни прегледи за остеопороза, от които се възползваха над 150 граждани.

След като в навечерието на 24 май бяха пуснати светлините на
градския фонтан в центъра на Мездра, служители на Общинско
предприятие (ОбП) „Чистота“ подмениха изцяло декоративното
оформление на зелените площи около шадравана. Вместо старата храстовидна растителност от рода Juniperus (хвойна), която
беше на повече от четири десетилетия, в пространството около
„водното огледало“ бяха засадени над 1 000 броя от пет вида многогодишни декоративни растения - 200 бр. кълбовидна туя, 336
бр. копривка, 424 бр. делосперма, 192 бр. цинерария и 112 бр.
карекс, информира Йоана Димовска, началник сектор „Поддържане на обществените площи и озеленяване“ в ОбП „Чистота“.
Дейностите по обновяване на зелените площи и на парковите
пространства ще продължат и занапред, като целта е трайно подобряване на ландшафтния дизайн на градската среда.
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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА
МЕЗДРА ПРЕЗ МАНДАТ 2019-2023 Г.

П

рограмата за управление на община
Мездра през мандат
2019-2023 г. е изготвена
в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от
ЗМСМА. Тя е средносрочен
планов документ и съдържа
основните цели, приоритети, дейности, сроковете за
изпълнение и очакваните
резултати. При подготовката на документа са взети
под внимание национални
и регионални стратегически документи.
Програмата е съобразена с действащите планове
и програми за развитие на
община Мездра, приети
от ОбС; с извънредното
положение, въведено на
територията на Република България във връзка с
пандемията от COVID-19;
с функциите и правомощията на кмета на общината
съгласно действащото национално законодателство;
с изискванията за добро
управление и възприетите
добри практики на местните власти в страните от
ЕС. Тя е разработена с уважение към правата и възможностите на гражданите
на общината да участват в
местното самоуправление,
гарантирани им в чл. 17 от
ЗМСМА. Програмата е отворен документ, който може
да бъде дописван в процеса
на изпълнение.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА ПРЕЗ
УПРАВЛЕНСКИЯ МАНДАТ 2019-2023 г.:
• Върховенство на закона;
• Демократичност в процеса на вземане на решения;
• Прозрачност и добро
управление;
• Толерантност, недопускане на дискриминация;
• Финансова стабилност и
дисциплина;
• Ефективност на инвестициите;
• Честност, отговорност
и диалог с гражданите по
всички проблеми, отнасящи
се до развитието на община
Мездра. Стимулиране на
местните предприемачи;
• Непрекъснат стремеж
към облагородяване на обществените пространства
- мощен възпитателен фактор за формиране на културни ценности и потребности;
• Активно използване на
възможностите за съфинансиране на общински проекти от европейски и национални фондове.
С Т РА Т Е Г И Ч Е С К И
ЦЕЛИ:
• Възстановена икономи-

ка;
• Изградена инфраструктура;
• Подобрена образователна, здравна и социална система/сфера;
• Развита туристическа,
културна и спортна дестинация;
• Благоприятни условия на
живот.
ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ
ЩЕ ПОСТИГНЕМ ЧРЕЗ:
• Разумно планиране и
разходване по приоритети
на бюджетните средства; •
Ефективно управление на
общинската собственост;
• Повишаване на компетентността и капацитета на
общинската администрация;
• Сътрудничество и партньорство с бизнеса;
• Активен диалог с гражданите.
За постигане на стратегическите цели Община Мездра си поставя следните
приоритети:
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:
• Открито и динамично
управление;
• Постигане на условия за
развитие на конкурентноспособна икономика;
• Развитие и модернизация
на инфраструктурата;
• Сигурност;
• Подобряване привлекателността и качеството на
живот в общината;
• Европейски проекти и
инвестиции.
Дейности, които Община
Мездра предприема за реализация на основните приоритети и стратегически
цели:
I. Открито и динамично
управление
• Подобряване на административното обслужване и
на комуникацията с гражданите. Срок: постоянен.
• Създаване на действаща
и балансирана Общинска
администрация чрез привличане на специалисти с
опит и мотивирани млади
хора с подходящо образувание. Срок: 2021 г.
• Оптимизиране организацията на общинските дейности, свързани с административното обслужване.
Срок: 2020 г.
• Разширяване на обема на
предлаганите електронни
административни услуги, с
цел улеснение на гражданите и на бизнеса. Срок: 2022
г.
• Създаване на модел на
активна комуникация и
индивидуален подход към
проблемите, запитванията,
предложенията и сигналите
на гражданите. Срок: 2020

г.

• Подобряване дейността
на ОбП „Чистота, на търговските дружества с общинско участие и на едноличните търговски дружества
- собственост на Община
Мездра. Срок: постоянен.
II. Постигане на условия
за развитие на конкурентноспособна икономика
Индустриален сектор
• Съдействие за възстановяване на засегнатите от
кризата Covid-19 икономически сектори. Срок: 2022 г.
• Създаване на условия за
привличане на нови високотехнологични производства. Срок: 2021 г.
• Разширяване на сектора за добив и обработка на
скално-облицовъчни материали. Срок: 2022 г.
• Безработица под 6%.
Срок: 2023 г.
Земеделски сектор
• Укрепване производството на традиционните за района земеделски култури.
• Развитие на екологичното земеделие и на производството в личните стопанства.
• Разширяване на оранжерийното производство.
• Развитие на животновъдството.
• Развитие на лозарството
и на инвестициите в преработката до краен продукт.
• Отдаване на земи от Общинския поземлен фонд за
подпомагане на сектора.
Срок: 2023 г.
Туризъм
• Археологически и туристически комплекс „Калето“
- II-и етап. Срок: 2023 г.
• Туристически информационен център „Български
северозапад“. Срок: 2023 г.
• Комплекс „Коритен
град“ - Природен феномен
„Ритлите“. Срок: 2022 г.
• Планински вело и мото
туризъм. Срок: 2023 г.
• Развитие на туристическа база „Шабла“. Срок:
2022 г.
• Развитие на проекта Геопарк „Искърски каньон“.
Срок: 2023 г.
III. Развитие и модернизация на инфраструктурата

Редактор: Кирил Радовенски
Обществена редколегия: Мирослав Гетов, Марияна
Йорданова,Иванка Начева, д-р Герго Цонков
Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров

HTTPS://MEZDRA.BG

Инфраструктура
• Доизграждане на Многофункционална спортна зала
- гр. Мездра. Срок: 2023 г.
• Благоустрояване на зелени площи по ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Мездра - западна част. Срок: 2021 г.
• Реконструкция на кръстовище и мост на ул. „Христо Ботев“ - вход на гр. Мездра. Срок: 2022 г.
• Реконструкция на водопреносна мрежа в гр.
Мездра и в селата Моравица, Зверино, Брусен, Долна
Кремена и Горна Кремена.
Срок: 2021 г.
• Реконструкция на улици
от уличната мрежа на гр.
Мездра. Срок: 2023 г.
• Реконструкция на 60 улици в селата на община Мездра. Срок: 2023 г.
• Реконструкция и модернизация на Общински пазар - Мездра. Срок: 2023 г.
• Реконструкция на Централен площад - с. Зверино.
Срок: 2022 г.
• Благоустрояване площадно пространство - с.
Оселна. Срок: 2022 г.
• Благоустрояване на градски парк - гр. Мездра. Срок:
2023 г.
IV. Повишаване сигурността на гражданите, опазване на общинското и лично имущество
Ред и сигурност
• Въвеждане и разширяване на системите за видеонаблюдение в града и селата
на община Мездра. Срок:
2021 г.
• Изграждане на нови
паркинги и организация на
движението, с цел изпълнение на Програма „Свободни тротоари“. Срок: 2023 г.
• Проектиране и реализация на укрепителни СМР
на свлачища в селата Люти
дол, Типченица и Лик.
Срок: 2023 г.
• Подобряване проводимостта на река Моравешка.
Срок: 2021 г.
V. Подобряване привлекателността и качеството на
живот в община Мездра
Образование
• Обновяване материалната база на училищата и

на детските градини. Срок:
2023 г.
• Разкриване на детска
градина в с. Игнатица.
Срок: 2021 г.
• Развитие на професионално обучение, осигуряващо кадри за бизнеса в Общината. Срок: 2023 г.
Здравеопазване
• Стабилизиране на финансовото състояние на
„МБАЛ - Мездра“ ЕООД.
Срок: 2021 г.
• Осигуряване на условия
за привличане и задържане
на здравни специалисти, с
цел кадровото стабилизиране на „МБАЛ - Мездра“
ЕООД. Срок: 2023 г.
Социална сфера
• Въвеждане в действие на
Център за обществена подкрепа и на Дневен център за
деца с увреждания и техните семейства. Срок: 2021 г.
• Разширяване системата на социалния патронаж.
Срок: 2020 г.
• Обслужване на възрастни хора и инвалиди по домовете през услугата „Патронажна грижа“. Срок:
2020 г.
• Разширяване на Дом за
стари хора - гр. Мездра.
Срок: 2023 г.
• Подобряване транспортното обслужване на населението чрез стабилизиране на „Транс-Авто-2015“
ЕООД. Срок: 2022 г.
Култура
• Разширяване на помощта
за читалищната дейност в
населените места на общината. Срок: 2023 г.
• Възстановяване и обогатяване на културните
прояви по време на традиционните Празници на културата „Мездра-май“ и на
празниците на селата в общината. Срок: 2019-2023 г.
• Придобиване сградата
на „Дом на железничаря“
и превръщането му в „Общински културен център“.
Срок: 2023 г.
Спорт
• Изграждане на 4 мно-

гофункционални спортни
площадки с изкуствена
настилка в селата и в гр.
Мездра. Срок: 2023 г.
• Изграждане на нов
тренировъчен терен на
градския стадион „Локомотив“, с цел развитие на
детско-юношеската школа.
Срок: 2023 г.
• Възраждане спортна
слава на Община Мездра
в развитието на футбола,
хандбала, художествената
гимнастика, шахмата и подкрепа за развитието на нови
спортове и спортни клубове. Срок: 2019-2023 г.
Екология
• Въвеждане в експлоатация на „Компостираща
инсталация“ на Регионално
депо за ТБО - Враца-Мездра. Срок: 2022 г.
• Дооборудване на населението със съдове за събиране на твърди битови отпадъци. Срок: 2019-2023 г.
• Осигуряване на техника
и работници за поддържане
на зелените площи в селата.
Срок: 2019-2023 г.
• Разширяване дейността
на ОбП „Чистота“ за подобряване чистотата на обществените територии в
населените места и поддържане на общинския сграден
фонд. Срок: 2023 г.
• Премахване на всички
нерегламентирани сметища
в населените места. Срок:
2021 г.
• Осигуряване на площадка за ново строително депо
- гр. Мездра. Срок: 2023 г.
VI. Европейски проекти и
инвестиции
• Успешно приключване
на проектите от програмния период 2014-2020 г. на
ЕС.
• Подготовка на проекти и
екипи за новия програмен
период 2021-2027 г. на ЕС.
Програмата за управление на община Мездра през
мандат 2019-2023 г. е приета
с Решение №95/28.05.2020
г. на Общински съвет - Мездра.

В следващите дни рожденици са:
• Венцислав Горанов, бизнесмен - на 14 юни;
• инж. Генади Събков, общински съветник - на 16
юни;
• Иван Митев (Джефри) - бивш футболист и учител
- на 17 юни,
• Здравка Борисова, общественик - на 17 юни;
• Данчо Георгиев, бизнесмен - на 18 юни,
• д-р Цеца Каменова, личен лекар - на 21 юни;
• Маргарита Стефанова, кореспондент на bTV - на
21 юни;
• Иван Коцев, кметски наместник на с. Люти брод на 23 юни;
• Илия Григоров, ветеран от Втората световна война
- на 23 юни;
• Росен Ценов, кмет на с. Моравица - на 23 юни;
• Юли Пухалски, театрален режисьор - на 24 юни;
• Цветан Поповски, бизнесмен - на 24 юни,

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 9 юни в 11:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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KОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ДОМАШНО АТЕЛИЕ”

През периода 17 април - 31 май 2020 г. Община Мездра организира онлайн конкурс за детска рисунка „Домашно ателие“. Той беше предназначен за деца в следните възрастови категории:
І група - деца до 6 г.; ІІ група - ученици от І до ІV клас и ІІІ група - ученици от V до VІІ клас.
Конкурсът прoтече в три етапа, всеки от които имаше различни теми - І етап: „Великденски празници”, ІІ етап: „Гергьовден - Ден на Мездра” и ІІІ етап: „24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост”.
В трите етапа на конкурса взеха участие 60 малки художници от гр. Мездра и от селата Зверино, Игнатица, Оселна, Крета и Крапец, както и от Благоевград, Варна, Добрич и с. Стоян
Михайловски, община Нови пазар, с общо 81 рисунки.
Във всеки етап беше излъчен по един победител в отделните възрастови категории, който бе определен на база брой харесвания (лайкове) на съответната рисунка.
Победители в трите етапа на конкурса за детска рисунка „Домашно ателие“ станаха:

Първи етап: „Великденски празници“

Киара Иванова

I възрастова група - деца до 6 г.: Християна Михайловска, 6 г., гр. Мездра.

II възрастова група - I-IV клас: Киара Иванова, II клас,
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Мездра).

III възрастова група - от V до VII клас: Светослава Узунова, V клас, СУ “Иван Вазов“ (Мездра).

Втори етап: „Гергьовден - Ден на Мездра”

I възрастова група - деца до 6 г.: Цветослав Николов - 6 г.,
ДГ „Роза“ (Мездра).

II възрастова група - I-IV клас: Киара Иванова - II клас,
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Мездра).

III възрастова група - V-VII клас: Светослава Узунова - V
клас, СУ “Иван Вазов“ (Мездра).

Трети етап: „24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост”

I възрастова група - деца до 6 г.: Деян Кътовски - 6 г., гр. II възрастова група - I-IV клас: Любов Петкова - II клас, III възрастова група - V-VII клас: Елис Айджанова - VI клас, ОУ “Св.
Климент Охридски” - с. Стоян Михайловски, община Нови пазар.
Мездра.
ОУ „Христо Ботев“ (Мездра).
Съгласно регламента на конкурса, деветте най-харесвани рисунки бяха включени във виртуална изложба, посветена на 1 юни - Международния ден на детето. Победителите в трите възрастови категории от трите етапа на „Домашно ателие“ получиха предметни награди - пособия за рисуване, осигурени от Община Мездра.

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО В МОРАВИЦА
По случай Деня на детето - 1
юни, Кметство Моравица зарадва най-малките жители на
селото с детски празник на открито. Тържеството, организирано от кмета Росен Ценов,
събра на площада много деца
и ученици, които се забавляваха на воля - играха, рисуваха, рецитираха и танцуваха.
„Бъдете здрави, жизнени
и игриви!“, пожела на малчуганите Силвия Иванова,
собственик на Детска борса
„Натали”, която, заедно с ръководството на ОУ „Васил
Кънчов“, бяха им осигурили два батута. „Изживейте
своето вълнуващо детство и
не бързайте да пораснете. А
когато пораснете, не губете
детското в себе си и милите

спомени за китното село Моравица, в което сте били по
детски щастливи!“
Сред гостите на детския
празник беше кметът на Мездра Иван Аспарухов, който
поздрави малките палавници
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с празника и отправи молба
към техните родители децата
да ходят редовно на детска
градина, а от есента - на училище, за да може местното
школо да го има и занапред.
Музикален поздрав отправи

мажоретният състав при НЧ
„Светлина 1926“ с ръководител Янка Николова, който
изпълни хип-хоп танц с оригинална хореография. Празничната програма продължи
със забавни игри - теглене на
въже, конкурс за детска рисунка, скачане на въже и др.
Всички участници получиха
награди, а накрая опитаха от
вкусната торта, подарена от
Община Мездра.
В навечерието на 2 юни Моравица се сдоби и с една нова
придобивка. Благодарение на
художника Евгени Кучков, ликовете на Васил Левски и на
Христо Ботев вече красят автобусната спирка в центъра на
селото, редом с паметника на
връх Околчица и на крилати
мисли от двамата национални
герои.

СКРЪБНА ВЕСТ

След кратко боледуване на 30 май
2020 г. на 82-годишна възраст почина
ИЛИЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ
(1938-2020 г.)
- бивш заместник-директор и изпълнителен директор на Минно-металургичния комбинат „Елисейна“,
дарител на Община Мездра, Врачанска св. митрополия и МБАЛ „Христо
Ботев“ - Враца, главен ктитор на
Храм „Св. вмчк Димитрий Чудотворец“ и благодетел на с. Крапец.
Отиде си един достоен човек, социално ангажиран към работещите
в предприятието, което години наред ръководеше, както и към жителите
на своето родно село. Подпомогнал изграждането или ремонта на редица
обществени сгради - училища, детски градини, църкви, ритуални зали и др.,
подкрепил финансово множество културни и спортни събития.
Ще го запомним като човек, готов винаги на помогне безвъзмездно на
нуждаещите се - личност, която се ползваше със заслужено уважение в
обществото.
Община Мездра изказва съболезнования на близките на починалия!
БЛАГОДАРИМ ТИ ЗА ВСИЧКО, БАКЬО!
Поклон пред светлата ти памет!
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