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Verba volant, scripta manent

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ 
БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНАТА 
Общинският съвет 

(ОбС) прие бюджета 
на Община Мездра за 

2020 г. Решението бе взето 
с 16 гласа „за“, 3 „против“ 
и 2-ма „въздържал се“ на 
януарската сесия на мест-
ния парламент. Финансова-
та рамка на Бюджет 2020 е 
приблизително 19 млн. лв., 
което е с около 3 млн. лв. 
повече от миналогодишния 
бюджет и с около 4 млн. лв. 
повече от този за 2018 г. 

Планираните приходи за 
местни дейности са в раз-
мер на 7 491 079 лв., в т. ч. 1 
125 700 лв. данъчни прихо-
ди и 3 789 625 лв. неданъч-
ни приходи или общо 4 915 
325 лв. Т. е., спрямо 2019 г. 
в тези пера е налице увели-
чение от 317 803 лв. 

„Голямото предизвикател-
ство пред нас е изпълне-
нието на собствените при-
ходи, където сме заложили 
сериозни цифри, заяви при 
представянето на бюджета 
кметът Иван Аспарухов. 
Именно в тази посока ще 
бъдат насочени нашите уси-
лия.“ „Мандат 2019-2023 г. 
няма да е лек по отношение 
намирането на допълните-

лен финансов ресурс, тъй 
като мандатът между два 
планови периода е най-те-
жък, каза в заключение Ас-
парухов. Ето защо една от 
основните ни задачи през 
следващите две години е 
да завършим проектите, по 
които вече се работи и се 
изпълняват. Същевременно 
предстоящите четири годи-
ни ще бъдат ключови по от-
ношение готовността ни за 
привличане на средства от 
европейските фондове на 
границата на двата планови 
периода.“ 

На сесията бяха приети 
Годишна програма за упра-
вление и разпореждане с 
имоти - общинска собстве-
ност за 2020 г., Стратегия за 

управление на общинската 
собственост за периода 2019-
2023 г. и Планове за дейност-
та на читалищата в община 
Мездра за 2020 г. 

Одобрена бе план-сметката 
за тази година за дейностите 
по събиране, извозване, обез-
вреждане в депа или други 
съоръжения на битовите 
отпадъци и за поддържане 
чистотата на териториите за 
обществено ползване и опре-
делен размерът на основните 
трудови възнаграждения на 
кмета на общината и на кме-
товете на кметства, които са 
диференцирани, съобразно 
броя на жителите на съот-
ветните населени места по 
постоянен адрес. 

Продължава на стр. 2

Номинираха кмета на Мездра 
за член на КС на НСОРБ
Кметът на община Мездра 

Иван Аспарухов беше но-
миниран за член на Контрол-
ния съвет на Националното 
сдружение на общините в Ре-
публика България (НСОРБ). 
Решението бе взето на регио-
нално делегатско заседание на 
НСОРБ, което се проведе на 
24 януари във Вършец. В него 
взеха участие кметове и пред-
седатели на общински съвети 
от Северозападния регион. 

Заседанието беше председа-
телствано от кмета на община-
та домакин инж. Иван Лазаров. 
На форума бяха издигнати кан-
дидати за членове на ръковод-
ните органи на единствената 
организация, в която членуват 
всички български общини и 
която представлява интересите 
на местните власти на нацио-
нално и международно ниво. 

За членове на Управителния 
съвет на НСОРБ от региона, 
който обхваща областите Ви-

дин, Враца, Монтана, Ловеч и 
Плевен, бяха номинирани кме-
тът на община Враца Калин 
Каменов, кметът на община 
Монтана Златко Живков, кме-
тът на община Троян Донка 
Михайлова и кметът на общи-
на Борован Десислава Тодоро-
ва. 

Общините от Северозапада 
издигнаха кандидатурата на 
кмета на община Мездра Иван 
Аспарухов за член на Контрол-
ния съвет на НСОРБ. 

С провеждането на регио-

нални делегатски заседания в 
страната започна процесът по 
обновяване на управителните 
органи на Националното сдру-
жение на общините в Републи-
ка България за мандат 2019-
2023 г. Съгласно правилата на 
Сдружението, номинираните 
от регионалните заседания 
кандидати за ръководните ор-
гани на НСОРБ предстои да 
бъдат гласувани от Общото съ-
брание, което ще се проведе на 
25 и 26 февруари 2020 г. в гр. 
София.

В Руска Бела и Игнатица 
честваха Трифон Зарезан 

За трета поредна година жи-
тели и гости на мездренското 
село Руска Бела се събраха на 
1 февруари в местността „Го-
руняка“, за да отбележат по нов 
стил празника на лозаря Три-
фон Зарезан. Организатори на 
честването бяха Кметство Руска 
Бела, НЧ „Подем-1928” и земе-
делският производител Венелин 
Леков, който стопанисва 130 дка 
лозови масиви с винените сор-
тове Каберне Фран, Пино ноар, 
Траминер и Врачански мискет в 
землището на селището, родно 
място на популярния детски пи-
сател Асен Босев.

По случай жизнерадостния 
християнски и народен празник 
водосвет за здраве и берекет от-
служи енорийският свещеник 
протойерей Дилян Иванов. По 
традиция след като отецът бла-
гослови лозовите масиви бе из-
вършено ритуалното зарязване 
на лозята. 

Пръв хвана лозарските ножи-
ци арендаторът на масива, кой-
то отряза по три пръчки от три 
корена и поля главините с вино, 
за да дадат обилно грозде и да 
не се маньосват. Венелин Леков 
поздрави рускобелчани с праз-
ника, като им пожела по-често 
да се събират заедно по такива 
поводи.  

След него зарязаха кметът на 
Мездра Иван Аспарухов и кмет-
ският наместник на Руска Бела 
Владимир Пенчев. 

„Благодаря на Община Мездра 
за подкрепата, заяви в привет-
ствието си кметският намест-
ник, който специално за случая 
се беше пременил в народна 
носия. Празници като днешния 
сплотяват хората и ни припом-
нят истинските, стойностни 
неща в живота - обичта, раз-
бирателството и труда. Бъдете 
живи и здрави!“ 

Особена атмосфера на чества-
нето придаде пресъздаването на 
стародавния обичай „зарязване 
на лозята“. В ролята на „стопа-
нина“ се превъплъти 53-годиш-
ният Костадин Тошев, на „сто-
панката“ - кметската съпруга 
Ивелина Пенчева, а на тяхната 
многобройна „челяд“ - Анита 
Митова, братята Руслан и Янис 
Янакиеви, Мирослав Павлов и 
най-малкият - 9-годишният Пе-
тър Калинов. 

„Да даде Господ тази година да 
е берекет и да има вино във вся-
ка къща!“, „Колкото капки вино 
на тази главина, толкова бъчви с 
руйно вино!“, „Колкото е сочна 
тази кокошка, толкова да е сочно 
гроздето!“ и „Колкото е сладък 
този мед, толкова да е сладко 

гроздето на това лозе! - бяха 
само част от наричанията, които 
изрекоха гиздавите „трифонци“, 
накипрени в типични северняш-
ки носии.

За празничното настроение на 
всички се погрижиха Женската 
фолклорна група „Росна китка” 
при рускобелското читалище с 
ръководител Милчо Романски, 
която изпълни „Песен за Ру-
ска Бела“, „Ой винце, винце” и 
„Трифон Зарезан“, както и духо-
вата музика от село Лесура. 

Със зарязване на лозята, народ-
ни хора́ и песни почетоха покро-
вителя на лозарите и винарите и в 
балканджийското село Игнатица. 
Акценти в празничната програма 
там бяха пресъздаване на автен-
тични обичаи, свързани с този 
празник, от самодейци към НЧ 
“Никола Вапцаров-1919“ и ви-
хрените изпълнения на площада 
на Средношколския танцов със-
тав при местното читалище и на 
Фолклорен танцов клуб „Хорце, 
винце и още нещо“ от гр. Мездра 
с художествен ръководител Ми-
рослав Аспарухов. 

Честването на Трифон Заре-
зан в китното планинско село, 
което е известно с най-многото 
възстановени оброци в региона, 
продължи с много веселие чак до 
трети петли.
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Противообществените прояви намаляват

Чудодейната сила на пчелните продукти
Цветният прашец (по-

ленът) представлява фин 
прашец, оцветен от бяло 
до черно, в зависимост от 
какви растения е събран от 
пчелите и донесен в коше-
рите. Пчеларите го събират 
от прашецоуловители, по-
ставени на входа на кошера 
или чекмедженца (кутии), 
монтирани  на дъното на ко-
шера. Необходимо е веднага 
да се изсуши и постави в 
стъклени/ пластмасови съ-
дове, плътно затворени и да 
се съхранява на тъмно при 
температура не по-ниска 
от 0 градуса. Възможна е и 

прясната му консервация в 
пчелен мед - монофлорен в 
съотношение 1:1 или 1:2. 

Пчелният прашец съ-
държа белтъчини, мазнини, 
въглехидрати, витамини, 
много макроелементи, ки-
селини и аминокиселини. 
Оказва разностранно въз-
действие върху човешкия 
организъм. Положително 
влияе за профилактика и 
лечение на заболявания на 
стомашно-чревния тракт, 
бъбреците, черния дроб, 
сърдечно съдови разстрой-
ства, хипертрофия на прос-
тата, анемия. Възстановява 

силите на човешкия органи-
зъм и оказва общо стимули-
ращо действие. Практикува 
се приема на чист прашец, 
както и на смес с мед. До-
зировката е в зависимост 
от целта на профилактиката 
или характера на заболява-
нето и продължителността 
на лечението. Необходим 
е продължителен редовен 
прием на прашец от 1 до 3 
месеца. В зависимост от 
целта на профилактиката и 
необходимостта от лечение 
се прилага прашец от раз-
лични растения. 

Иван Братинов

Управителният съвет на 
ПЧЕЛАРСКО ДРУ-
ЖЕСТВО „НЕКТАР”

честити
ПРАЗНИКА НА 
Б Ъ Л ГА Р С К И Т Е 

ПЧЕЛАРИ
на всички пчелари 
от община Мездра!
Желаем ви здраве, 

дълголетие, 
успешна пчеларска 

дейност, берекет, здра-
ви пчели и много, мно-

го мед!

За рождения си ден почерпи
• Нели Минева, зам.-кмет на Общината – 21 януари

В следващите дни рожденици са:
• Цветан Генков, футболист – 8 февруари
• Д-р Цветко Христов, кардиолог – 10 февруари
• Огнян Коцев, бивш директор на Филмова база – 
10 февруари
• Венета Танева, фармацевт – 13 февруари
• Соня Русинова, гл. специалист „Обредни дейнос-
ти“ в Общината – 13 февруари
• Петър Петров, общественик – 15 февруари
• Д-р Николай Баев, рентгенолог – 19 февруари
• Маргарита Петкова, кметски наместник на с. Ца-
ревец – 20 февруари
• Трифон Петров, председател на Областния съвет 
на движение „Русофили“ – 20 февруари

Публично обсъждане

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020
Публично обсъждане на про-

екта за Бюджет 2020 на Община 
Мездра и на Годишната програма 
за управление и разпореждане 
с общинска собственост се про-
веде на 22 януари. На него кме-
тът Иван Аспарухов представи 
основните параметри на проек-
тобюджета, а заместник-кметът 
инж. Николинка Кътовска - Капи-
таловата програма на общината 
за тази година. 

„Мотото на сегашния бюджет, 
а и на всички останали през на-
стоящия мандат, е „Възраждане 
на община Мездра“, каза при 
представянето на проектобю-
джета Аспарухов. Ще започнем 
от селата, защото - според мен 
-там е по-голямата част, която е 
занемарена през последните че-
тири години.“ В тази връзка той 
заяви, че през 2020 г. ще бъде 
извършен основен ремонт на 20 
улици в населените места и на 
общинския път Боденец - Вър-
бешница. Предвижда се също 
ремонт на сградите на 7 кметства 
и на 6 детски градини, изграж-
дането на 5 спортни площадки и 
на 3 площада и зони за отдих. В 
културния календар е заложено 
организирането на 5 фолклорни 
фестивала, а в спортния - учре-
дяване на общинска аматьорска 
лига по мини футбол. Ще бъде 
подпомогната допълнително фи-
нансово и дейността на селските 
читалища. 

Сред обектите, които ще бъ-
дат реализирани в гр. Мездра, 
са ремонт на 5 улици и благоу-
строяване на 2 междублокови 
пространства, реконструкция на 
водопроводната и разширение 
на канализационната мрежи 
(съвместно с „ВиК“ - Враца), са-
ниране на поне 4 многофамилни 
жилищни сгради, изграждане на 
ново кръгово кръстовище на пре-
сечката на ул. „Христо Ботев“ и 
„Янко Сакъзов“, довършване на 
пешеходната алея на ул. „Алек-
сандър Стамболийски“ в посока 
бившото текстилно предприятие 
„Юшан“ и направа на нови пар-
кинги. Ще бъдат актуализирани 
проектите за реконструиране на 
кооперативния пазар, за преус-
тройство на партерния етаж на 
Съвета (бившия Снекбар) в Ри-
туална зала и изложбена зала на 
Градската художествена галерия 
и за изграждане на Туристически 
и информационен център „Бъл-
гарски Северозапад“ в Археоло-
гически комплекс „Калето“. 

Ще бъде възстановено про-
веждането на „Мездра рок 
фест“, Симпозиума по скулптура 
и Националният литературен 
конкурс за разказ „Дядо Йоцо 
гледа“. Предвижда се също ор-
ганизирането на международен 
фолклорен фестивал по време 
на Празниците на културата 
„Мездра - май“ и на  Национален 
фестивал „Хорцето на Дефилето“ 

на клубове и школи за любители, 
изучаващи български народни 
хора. 

Останалите приоритети, залег-
нали в Проектобюджет 2020, са 
стабилизиране на МБАЛ - Мез-
дра и на общинското транспорт-
но дружество „Транс-Авто-2015“, 
разработване на Стратегия за 
развитие на образователната 
система, оптимизиране на звена-
та в сферата на социалните услу-
ги и дейности, засилване контро-
ла от страна на Община Мездра 
относно опазването на подзем-
ните богатства и ползването на 
земеделски земи от Общинския 
поземлен фонд, решаване на 
проблема с безстопанствените 
кучета и др. 

В хода на обсъждането стана 
ясно, че задълженията на Общи-
на Мездра в началото на мандат 
2019-2023 г. възлизат на около 
5,5 млн. лв., от които към 3 млн. 
лв. общински дълг. 

Финансовата рамка на Проек-
тобюджет 2020 е 18 977 995 лв. 
Общата изравнителна субсидия 
от републиканския бюджет е 1 
581 200 лв., средствата за зимно 
поддържане и снегопочистване 
на общинските пътища - 226 300 
лв., а целевата субсидия от дър-
жавата за капиталови разходи - 1 
млн. лв. 

В разходната част на бюджета 
са заложени 276 682 лв. за дофи-
нансиране на държавните дей-
ности с местни приходи, в т. ч. в 
сферата на образованието - 45 
494 лв. и на социалното осигуря-
ване - 30 900 лв. 

В Капиталовата програма на 
Община Мездра за 2020 г. са 
включени за изпълнение 35 
обекта и закупуване на ново 
оборудване, 29 от които в със-
тавните села на общината и 6 в 
гр. Мездра. Сред тях са основен 
ремонт на 23 улици, на два пътя 
и една спортна площадка (в Ца-
ревец), проучване и проектиране 
укрепването на две свлачища (в 
Люти дол и Типченица), проект 
за преустройство и ремонт на 
Кметство Зверино, изграждане 
на детска и фитнес площадки в 
Оселна, ПУП на футболно игри-
ще в Брусен, благоустрояване 
на междублоково пространство 
в района на бл. „Леденик“ 2, 3 и 
4 и др. 

За тяхното реализиране ще 
бъдат инвестирани 1 166 000 
лв., от които 1 млн. лв. целева 
субсидия от държавата за капи-
талови разходи и 166 хил. лв. 
собствени средства на Община 
Мездра. 

Очакваните приходи, зало-
жени в Годишната програма за 
управление и разпореждане с 
общинска собственост за 2020 
г., са в размер на 645 123 лв. В т. 
ч. 259 465 лв. от разпоредител-
ни сделки (продажби на сгради 
и земи) и 385 658 лв. от наеми.

Местната комисия за бор-
ба срещу противообщест-
вените прояви на малолет-
ни и непълнолетни прие 
отчета за своята дейност 
през 2019 г. „През отчет-
ния период се наблюдава 
намаляване на броя на про-
тивообществените прояви, 
извършени от малолетни и 
непълнолетни лица“, отбе-
ляза секретарят на комиси-
ята Силвия Петкова. В под-
крепа на това твърдение тя 
посочи, че през миналата 
година са образувани и 
разгледани 17 възпитател-
ни дела. За сравнение: през 
2018 г. броят на кражбите и 
хулиганските прояви е бил 
26. Същевременно през 
2019 г. са регистрирани 21 

малолетни и непълнолетни 
правонарушители, докато 
през по-миналата година 
те са били 39. 

През отчетния период са 
наложени следните въз-
питателни мерки: „Пре-
дупреждение” - 15 бр., 
„Поставяне под възпита-
телен надзор на общест-
вен възпитател” - 4 бр., 
„Задължаване да участва 
в консултации, обучения и 
програми за преодоляване 
на отклоненията в поведе-
нието” - 3 бр., „Поставяне 
под възпитателен надзор 
на родителите или на лица-
та, които ги заместват, със 
задължение за полагане на 
засилени грижи” - 2 бр. и 
„Задължаване да се извини 

на пострадалия” - 1 бр. 
Същевременно, съгласно 

Методиката за оценка на 
риска от повторно извърш-
ване на противообществе-
ни прояви от малолетни и 
непълнолетни лица, през 
изминалата година са из-
готвени 83 карти за оценка 
на риска. 

Броят на консултираните 
деца с противообществени 
прояви е 78, от които 36 
малолетни и 42 непълно-
летни, а проведените се-
мейни консултации - 39. 

Реализирани са 15 пре-
вантивни програми, в кои-
то са обхванати общо 2 741 
ученици, в т. ч. 2 348 мало-
летни и 393 непълнолетни. 
Сред тях са програмите 

„Детско лятно обучение“, 
„Безопасно поведение на 
децата като участници в 
пътното движение“, „Ин-
тернет - риск или разум“, 
„Кражба, хулиганство и 
вандализъм“, „Превенция 
на агресивните прояви“, 
„Превенция на зависи-
мостите” и др. 

Проведени са и 4 анкет-
ни проучвания по темите: 
„Агресия сред децата в 5 
клас“, „Употреба на нарко-
тици от ученици в 10 клас“, 
„Какво знаем за трафика на 
хора?“ (в 8 клас) и „СПИН 
и болести, предавани по 
полов път“. В тях са участ-
вали 327 ученици, от които 
128 малолетни и 199 не-
пълнолетни. 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ 
БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНАТА

Продължава от стр.1
Съветниците приеха Фи-

нансово-икономиче ски 
анализ на дейността на 
„МБАЛ Мездра“ ЕООД за 
деветмесечието на 2019 г., 
откриха процедура и опре-
делиха състав на комисия за 
провеждане на конкурс за 
управител на мездренската 
болница. 

ОбС разреши на Общи-
на Мездра да предостави 
временна финансова по-
мощ на „Мездра-Автот-
ранспорт-2003“ в размер 
до 16 хил. лв. за срок от 
една година за покриване 
на просрочени задължения 
на „Транс-Авто-2015“ и от-
пусна финансова помощ 
в размер до 15 хил. лв. на 

лекоатлета Митко Ценов за 
подпомагане на подготовка-
та му за покриване на олим-
пийски норматив. 

Приети бяха Отчет за из-
пълнение на Програмата за 
овладяване популацията на 
безстопанствените кучета 
за второто шестмесечие на 
2019 г., Наредба за управле-
ние на отпадъците на тери-
торията на общината, изме-
нения в Наредбата за реда 
за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско 
имущество, Краткосрочна 
програма за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници 
и биогорива през периода 
2019-2022 г., Отчет за рабо-
тата на Местната комисия 
за борба срещу противо-
обществените прояви на 

малолетните и непълнолет-
ните през 2019 г. и Анализ 
на потребностите относно 
подкрепата за личностно 
развитие на децата и учени-
ците в община Мездра. 

На заседанието бяха 
избрани петима замест-
ник-председатели на ОбС: 
инж. Георги Валентинов 
(Местна коалиция „АБВ“ 
(ПП АБВ, ЗНС, „Воля”), 
д-р Илиана Михайлова 
(“Коалиция за България“), 
Каролина Кьолер (Група 
ОбС „Либерален алианс“/ 
МК „НДСВ“ (ПП ЗС „Ал. 
Стамболийски“, „Ново-
то време, ДПС), Надежда 
Йорданова (Група ОбС 
„Бъдеще за Мездра“) и Ти-
хомир Илчев (Група ОбС 
„Обединени вдясно“/ ПП 
ГЕРБ). 
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„КРЕТА РЪН 2020“ СЪБРА 
РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ
Рекорден брой люби-

тели на планинското 
бягане от цяла Бъл-

гария - 87, взеха участие в 
четвъртото издание на със-
тезанието „Крета Рън” от 
годишния спортен календар 
на “BG Events&Guiding’ за 
2020 г., което се проведе в 
последната неделя на месец 
януари в околностите на 
мездренското село Крета. 
За сравнение: миналата го-
дина участниците бяха 65, 
през 2018 г. - 56, а през 2017 
г. - 30. 

Сред тях бяха атлети от 
Враца, Монтана, Плевен, 
Разград, Стара Загора, Бе-
лоградчик, Берковица, 
Козлодуй, Своге и други 
градове на страната. Те се 
съревноваваха на дистан-
ция от 10,3 км с денивела-
ция +370 м, разделени в че-
тири възрастови категории 
- юноши и девойки до 18 г., 
мъже и жени от 19 до 39 г. 
и от 40 до 49 г., и (за пръв 
път) ветерани 50+. 

Най-сериозна бе конку-
ренцията при мъжете до 49 
г., където на старт застанаха 
25 любители на бягането в 
пресечени местности (Тrail 
Running). За втора поред-
на година пръв финишира 
врачанинът Цветко Митов 
- той пробяга дистанцията 
за 44:40 мин., което е нов 
рекорд на трасето. Негови 
подгласници станаха Дими-
тър Николов от Берковица и 
столичанинът Милен Тон-
чев. 

При мъжете от 19 до 39 
г. най-бърз бе Николай Ни-
колов, който също постави 
нов рекорд в тази възрас-
това категория - 48:34 мин. 
Втори се нареди Младен 
Антонов от Своге, а трети - 
Ивайло Йосифов от София. 

При жените от 19 до 39 г. 
победи столичанката Елена 
Димитрова с време 48:55 
мин., следвана от Вероника 
Вълканова от Разград и ми-
налогодишната шампионка 

Златислава Чуканова от Ко-
злодуй, а при дамите от 40 
до 49 г. отново триумфира 
столичанката Гергана Мал-
чева, която спря хрономе-
търа на 55:18 мин., пред 
Елена Тодорова от Монта-
на и рускинята Екатерина 
Можейко, която е родена в 
Санкт Петербург, но живее 
и работи в София. 

При ветераните 50+ при-
зьори станаха: при мъжете 
- Генади Чуканов от Стара 
Загора, Радослав Ангелов 
от Берковица и Емил Игна-
тов от Враца, а при жените 
- Дани Еленкова от Монта-
на и столичанките Даниела 
Боянова и Ахриета Жекова. 

При юношите до 18 г. тит-
лата спечели 14-годишният 
Николай Павлов от София, 
следван от Александър 
Нейков от Монтана и Алек-
сандър Попов, а при девой-
ките в същата възраст първа 
е най-малката участничка в 
надпреварата - 11-годишна-
та столичанка Теодора Тон-
чева. 

Призьорите в „Kreta Run 
2020” получиха купи и ме-
дали, осигурени от Община 
Мездра, ръчно плетени чо-
рапи и терлици, както и до-
машни благинки за зимата, 

изработени и приготвени 
от жителите на с. Крета. 
Победителите при мъже-
те и жените си тръгнаха с 
„огнена ракия, произведена 
от мераклия“ - общинския 
съветник Йордан Гергов, и 
с подаръчен комплект бира 
„Пустиняк“ за „ора естете“. 

Специални награди по-
лучиха най-възрастните 
участници - 70-годишният 
Илия Йорданов и Мари-
ана Михайлова, на 61 г., и 
двамата от столицата. Сред 
отличените бяха също Ни-
колай Ралчов, чието дело 
е маршрутът на трасето и 
единственият представител 
на домакините в състеза-
нието - 56-годишният крет-

чанин Пламен Пешев. 
Наградите връчиха кметът 

на Мездра Иван Аспарухов, 
зам.-кметът Нели Минева 
и кметският наместник на 
Крета Виолета Панова. Ор-
ганизаторите на спортната 
проява - врачаните Алек-
сандър Александров и Иван 
Стоянов, благодариха на 
Община Мездра за оказана-
та финансова и логистична 
подкрепа при провеждане-
то на „Крета Рън 2020“. 

За финал беше разиграна 
томбола с множество атрак-
тивни награди - „домашни 
сладка, туршии и всякакви 
други вкусотии, подарени 
от сърце от жителите на 
това селце“. 

Обяви

Срокове за плащане местни данъци и такси за 2020 г.
Съгласно Закона за местните данъци и такси, за 2020 г. са определени  
следните срокове за заплащане на: 
1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: 
• I вноска - до 30 юни, 
• II вноска - до 31 октомври. 
Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 
5 на сто. 
2. Данък върху превозните средства: 
• I вноска - до 30 юни, 
• II вноска - до 31 октомври. 
Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 
5 на сто. 
3. Патентен данък 
Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва 
патентни дейности, се облага с годишен патентен данък за доходите 
от тези дейности. 
Данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец, 
в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, 
свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дей-
ността след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди 
започването на дейността. 
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва: 
• за първото тримесечие - до 31 януари, 
• за второто тримесечие - от 1 февруари до 30 април, 
• за третото тримесечие - от 1 май до 31 юли, 
• за четвъртото тримесечие - от 1 август до 31 октомври. 
Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия срок са 
заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка от 5 на сто. 
4. Данък върху таксиметров превоз на пътници - внася се преди 
получаване на издаденото разрешение по Закона за автомобилните 
превози. 
Задълженията си може да платите по един от следните начини: 
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка 
„ДСК“ ЕАД - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код 
STSABGSF, код на вид плащане: 
44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на път-
ници, 
44 21 00 - данък върху недвижимите имоти, 
44 23 00 - данък моторни превозни средства, 
44 24 00 - такса битови отпадъци, 
44 28 00 - туристически данък. 
• на касите на Община Мездра в Центъра за информация и админи-
стративни услуги на гражданите или чрез ПОС устройство, 
• на касите на „Български пощи“ ЕАД, 
• в офисите на „Изипей“ (Easypay) АД, 
• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД, 
• в Банка „ДСК“ ЕАД, 
• в Кметствата по населени места.

Община Мездра, Общинска служба по земеделие,
Народно читалище „Просвета 1925”, и Пчеларско дружество „Нектар” 

организират XVI ИЗЛОЖБА-БАЗАР „ПЧЕЛАРСТВО 2020“
13 февруари 2020 г. (четвъртък) – 9:30 часа, пред Община Мездра

ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР
• 2 февруари 1936 г. - пус-
ната е в експлоатация ВЕЦ 
край с. Брусен, построена 
от индустриалеца Иван 
Балабанов за нуждите на 
текстилната фабрика „Баха-
ва“. Нейното строителство 
започва на 2 август 1935 г. 
по проект на австрийския 
архитект Питърс. Собстве-
никът на централата оси-
гурява безплатно улично 
осветление на селото, на 
Прогимназия „Тодор Ба-
лабанов” и на фабричния 
квартал в Мездра. 
• 3 февруари 1930 г. - в с. 
Джурилово (дн. Нивянин), 
Белослатинска околия е 
роден скулпторът Георги 
Тошев. Автор на бюст-па-
метника на поета Владимир 

Башев пред Младежкия 
дом в Мездра, както и на 
малките пластики „Гла-
ва” на проф. Иван Фунев, 
“Гимнастичка”, “Певицата” 
и “Мадоната” от фонда на 
Градската художествена га-
лерия. Починал на 25 януа-
ри 1993 г. 
• 5 февруари 1923 г. - в 
Мездра е роден художникът 
и изкуствовед Георги Чай-
ковски. Един от главните 
инициатори за създаването 
на Градските художествени 
галерии в Пловдив (1950), 
Враца (1956) и Мездра 
(1971), както и на Мемо-
риален комплекс „Андрей 
Николов” във Враца (1972). 
Почетен гражданин на Мез-
дра (1969). Умира на 19 де-
кември 1984 г. 

• 19 февруари 1931 г. - в с 
Брусен е основано Читали-
ще „Светлина” с пръв пред-
седател на настоятелството 
учителката Люба Станева. 
• 20 февруари 1897 г. - 
официално е открита же-
лезопътната линия София 
- Роман с дължина 108 км, 
22 тунела и 355 моста. При-
състват българският княз 
Фердинанд I Сакскобурггот-
ски, княгиня Мария-Луиза, 
сръбският крал Александър 
I и министърът на общест-
вените сгради, пътищата и 
съобщенията Михаил Ма-
джаров. Новата придобивка 
е осветена от тогавашния 
Врачански митрополит Кон-
стантин. 
• 22 февруари 1926 г. - в с. 
Старо село е роден скулп-

торът Петко Мичев. Автор 
на бюст-паметника на Мак-
сим Горки пред бившето 
средношколско общежитие 
на руската гимназия (сега 
Дом за стари хора). Мно-
жество негови пластики от 
дърво се съхраняват във 
фонда на Градската худо-
жествена галерия. Починал 
на 24 декември 2010 г. 
• 24 февруари 1896 г. - в 
с. Игнатица е роден Илия 
Ненчев - виден адвокат и 
общественик. Кмет на род-
ното си село, пръв пред-
седател на местното Чита-
лище „Пробуда”, окръжен 
съветник. Депутат в XXIII 
ОНС (1931-1934) и кмет 
на гр. Битоля, Македония 
(1941-1943). Починал през 
1978 г.

Община Мездра изгражда Център за обществена подкрепа и Дневен център за 
подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

На 5 февруари 2020 г. Община Мездра проведе пресконференция по проект  № 
BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“. 
Той се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приори-
тетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Процедура BG16RFOP001-5.001 
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие, както и от националния бюджет. Предвидено е преустройство на съществу-
ваща сграда за предоставяне на две нови социални услуги – Център за обществена 
подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, 
обясни ръководителят на проекта Розалина Георгиева. Общата стойност на проекта 
е 746 340.72 лв., от които 634 389.62 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Евро-
пейския фонд за регионално развитие, а 111 951.10 лв. – национално финансиране. 
Основна цел на проекта е изграждане на Център за обществена подкрепа и Дневен 
център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, като с предоставен-
та безвъзмездна финансова помощ ще се осигури подходяща и ефективна социална 
инфраструктура на територията на община Мездра, допринасяща за предоставяне 
на нов вид съпътстващи услуги в общността, съобразени с Картата на услугите за 
подкрепа в общността и в семейна среда.

„Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови 
услуги за децата на Мездра и техните семейства“, който се осъществява с финансова-
та подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отго-
ворност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното станови-
ще на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.“
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Фотоескиз

„ИЗМИВАНЕ РЪЦЕТЕ НА БАБАТА“ ЗА БАБИНДЕН 
В АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

Децата на Община Мездра

Ромина, 8 г.

На 21 януари екипът 
на Акушеро-гинеко-
логичното отделение 

в МБАЛ - Мездра празнува 
Деня на родилната помощ, 
популярен като Бабинден. 
Да споделят празника на 
медицинските работници, 
в АГО-то дойдоха кметът 
Иван Аспарухов, зам.-кме-
тът Нели Минева, дирек-
торът на Общинския цен-
тър за социални услуги и 
дейности (ОЦСУД) Ната-
лия Христова-Горанова, и 
членове на Клуб „БМЧК и 
приятели на Искърското де-
филе“ в СУ „Св. Климент 
Охридски“ - с. Зверино, с 
ръководител Петя Илиева. 

Те бяха посрещнати сър-
дечно от дежурната смяна, 
завеждащия отделението 
д-р Владимир Цеков и вр. и. 
д. управител на мездренс-
ката болница д-р Петьо 
Вълчев. Кметът Аспарухов 
поздрави медиците с про-
фесионалния им празник, 
като им пожела преди всич-
ко здраве и сили в благо-
родната мисия да даряват 
живот. 

По традиция бе възпроиз-
веден ритуалът „Измиване 

ръцете на бабата“ с пожела-
ния: „както се хлъзга сапу-
нът, така да е леко раждане-
то“ и „колкото капки паднат 
в легена, толкова деца да се 
родят“. 

Младите червенокръст-
ци изнесоха поздравителна 
програма и почерпиха пер-
сонала с вита баница и бух-
нала погача. Директорът на 
ОЦСУД предаде на меди-

ците комплекти чаршафи и 
калъфки - дарение от Цве-
тана Димитрова, управител 
на фирма за интериорен 
текстил от с. Ребърково. 

Доброволците от БМЧК 
подариха на д-р Цеков три 
кукли - символи на живо-
та, наречени Вяра, Любчо и 
Надежда. Специални пода-
ръци получиха трите майки 
и техните бебета, които бяха 

настанени в отделението, 
а Община Мездра зарадва 
акушер-гинеколозите, аку-
шерките и санитарките с 
цветя. 

От началото на тази годи-
на в Акушеро-гинекологич-
ното отделение на МБАЛ 
- Мездра са родени 10 бе-
бета, последното от които 
е проплакало в нощта на 21 
януари.

ЧЕТИРИ ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ 
ЩE ОБОГАТЯТ ФОНДА СИ С НОВИ КНИГИ

Министерството на кул-
турата одобри проек-

тите на четири читалищни 
билиотеки в община Мез-
дра, кандидатствали във 
втората конкурсна сесия 

по Програма „Българските 
библиотеки - съвременни 
центрове за четене и ин-
формираност” 2019 г. Те ще 
бъдат подпомогнати финан-
сово за обновяване на свои-

те фондове с книги и други 
информационни източници. 
Това са библиотеките при 
НЧ „Просвета 1925“ - гр. 
Мездра, НЧ „Факел-1926“ 
- с. Зверино, НЧ „Просве-
та-1928“ - с. Царевец и НЧ 
„Просвета-1929“ - с. Осел-
на. За целта библиотеката 
при мездренското читали-
ще ще получи 1026,97 лв. 
тази в с. Царевец - 1071,59 
лв., в с. Оселна - 897,74 лв., 
а в с. Зверино - 853 лв. 

Целта на Програма „Бъл-
гарските библиотеки - 
съвременни центрове за 
четене и информираност” 
е насърчаване на интере-
са към книгата и четенето 
чрез обновяване на библио-
течните фондове и оказване 
съдействие за развитие на 
библиотеките като основ-

ни центрове за духовност, 
придобиване на знания и 
информация. 

Със средствата, утвърдени 
за реализиране на проекти-
те, ще бъдат закупени нови 
книги, подбрани съобразно 
културните и образовател-
ните потребности на чита-
телите - художествена лите-
ратура за деца и възрастни, 
учебна литература, научни 
и научно-популярни изда-
ния. Приоритетно са вклю-
чени до 20% произведения 
от български автори. 

Министерството на кул-
турата подкрепя финансово 
90% от общата стойност на 
всеки проект, а библиотеки-
те кандидати са длъжни да 
осигурят останалите 10% 
от други приходоизточни-
ци.

Актуално

За кого са негативите?
През януари 1945 г. Съветската армия освобождава ше-

пата останали по чудо живи концлагеристи във фашист-
кия лагер Освиенцим /Аушвиц/, който днес се намира на 
територията на Полша. 75-годишнината на това събитие 
беше чествано от 20 януари до 7 февруари т.г. в Москва 
и цяла Русия.

С траурно възпоменание го отбелязаха и в Полската ре-
публика, на което бяха поканени дузина правителствени 
и държавни ръководители от Европа и Америка, но, за-
бележете, президентът на Руската федерация Владимир 
Путин, на страната, която е правоприемник на Съвет-
ския съюз, чиято армия освободи Освиенцим, не беше 
сред поканените! А този Съветски съюз даде 600 000 
жертви за спасението не само на евреите, но и на поля-
ците от пълно изтребление. За какво говори това? 

Къса памет ли? Крещяща неблагодарност ли? Омраза, 
ненавист и агресивна русофобия ли? Пренаписване и 
изопачаване на Историята ли? Отговорът е прост – всич-
ко взето заедно, плюс слугинажа пред отвъдокеанските 
господари. Известна е арогантната позиция на днеш-
ните управляващи в Америка и на техните опоненти 
от Демократическата партия спрямо Русия, а днешните 
полски ръководители, да не останат по-назад, стигна-
ха до умопомрачителни абсурди. В заслепението си те 
подеха и провеждат мащабна кампания по събаряне на 
Съветските паметници от войната, оскверняват военни 
гробища, полският Сейм гласува закон, с който прирав-
ни освободителите със завоевателите, Сталин с Хитлер. 
Стигнаха до небивалицата да твърдят, че не Германия, 
а Съветският съюз е разпалил Втората Световна война. 
И още гнусотии от този род, от които човек започва да 
се пита – абе, тези хора нормални ли са?! А още по-изу-
мително е, че към полската колесница се привързаха 
Балтийските държавици и Бандеровските националисти 
от Украйна. Видно е, че предателството е без граници, 
но все пак има и честни хора. В случая с Освиенцим 
и почитане паметта на жертвите от Холокоста, Държа-
вата Израел изнесе поучителен урок на тези безумци. 
На тържествата в Йерусалим евреите не дадоха право 
на полския премиер-министър да произнесе реч. Дадоха 
думата на Владимир Путин, на представителя на свои-
те спасители. Така че, колкото и да се опитват някои да 
пренапишат Историята, няма да успеят. Архивите са 
живи. Истината в тях е неоспорима. Жалкото в случая е, 
че днешните ръководители на Полша и на съседните й 
републики, хвърлят петно върху собствените си народи. 
Негативите от подобна политика са за сметка на обикно-
вените хора на тези страни.

Кирил Радовенски

Община Мездра,Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа”и 
Съюзът на българските писатели обявяват 
IX НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ 

„ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА”
на тема: „Любовта към България и преклонението пред 
нейните красоти” 

Регламент на конкурса: 
Конкурсът е анонимен. Право на участие има всеки българ-
ски гражданин, без ограничения на възрастта, чийто текст 
отговаря на условието за анонимност - неподписан ръкопис 
на разказ в 3 (три) екземпляра,
с приложено запечатано малко пликче, съдържащо данните 
на автора, поставени в голям пощенски плик, върху който 
също не са отбелязани имената на автора. 
Всеки автор може да участва с един разказ (формат - до 5 
страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 
12). Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и тех-
ническите изисквания, отпадат от класирането. 
Разказите изпращайте до 31 май 2020 г. на адрес:
Мездра 3100, област Враца,
Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 215,
За литературния конкурс „Дядо Йоцо гледа”.
Отчитането на конкурса ще стане на 27 юни 2020 г. в Турис-
тически комплекс „Дядо Йоцо гледа“, с. Очин дол, община 
Мездра.
Ще бъдат връчени следните награди:
І награда - 800 лв.,
ІІ награда - 600 лв.,
III награда - 400 лв., 
поощрителна награда - 200 лв. 
За контакти: 
Нели Минева - зам.-кмет на Община Мездра, 0878 273 350.
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