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МИЛИЦА МИРЧЕВА ПОКОРИ
СПОРТНИЯ ОЛИМП В МЕЗДРА

ЦЕНА: 0,40 лв.

КСУДЛУ стана на 5 години

Йоло Николов за 10-и път е “Tреньор на годината“, юношите
мл. възраст на ХК „Локомотив“ отново са „Отбор на годината“

Н

ай-добрата българска атлетка в бяганията на дълги разстояния Милица Мирчева беше
определена за Спортист №1
на Община Мездра за 2019
г. 25-годишната състезателка на СК „Атлет“ оглави
класацията с 91 точки от
100 възможни. Престижна-

та награда й бе връчена от
кмета на Мездра Иван Аспарухов, който й благодари,
че вече близо едно десетилетие прославя името на
града и общината у нас и в
чужбина и й пожела отново
да покрие олимпийски норматив.
Милица е първата жена

Спортист №1 на Мездра от
2001 г. насам, откакто местната Община организира
тази анкета - едно признание за нейните безспорни
успехи, талант и трудолюбие, което все още не й е
оказано дори в родния й
град Добрич.
Нейни подгласници в до-

питването станаха съотборниците й Митко Ценов с 89
т. и Иво Балабанов със 72
т., които през тази година
също ще гонят квота за Токио 2020. За отбелязване е,
че Митко е деветкратен носител (досега) на отличието
„Спортист на годината“.
Продължава на стр. 3

В Типченица празнуваха Трифон Зарезан
По отколешна традиция лозарите и винопроизводителите
от нашия край на 14 февруари
празнуваха Трифон Зарезан.
По оригинален начин празникът бе отбелязан и в планинското село Типченица – на
лозовите масиви в местността
„Гложето“, стопанисвани от
винарна „Типченица“ с управител Велин Джиджев.
Тържеството започна с водосвет за здраве и берекет,
отслужен от отец Васил Николов, който благослови лозовите масиви и присъстващите.
Празникът продължиха самодейците от местното читалище „Съзнание-1899“, които
представиха ритуала по зарязване на лозите. Появи се и самият Трифон Зарезан, който с
вещина заряза пред погледите
на домакини и гости от три
главини по три пръчки, посипа
ги с пепел от бъдника и ги поля
с вода от Йордановден, отправяйки благословии за добра
реколта и пивко вино.
Лозята заряха и управителят
на винарна „Типченица“, кметът на Общината Иван Аспарухов, кметският наместник

на Типченица Георги Димитров, общински съветници и
бизнесмени. Женски народен
хор „Типченски майки“ с художествен ръководител Любомир Гешковски с песните си
поднесе поздрави към лозарите, винарите, местните жители
и гостите.
Тържеството продължи във
винарната, където, както си му
е редът, бе направена задъл-
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жителната в такива случаи дегустация. Мнозина опитаха от
традиционните и изкусителни
бели вина. Особено впечатление направиха сортовете Шардоне и Совиньон Блан от реколта 2019, които се отличиха с
балансиран вкус и рафинирано
присъствие. Главният технолог
на винарната инж. Надя Минева подчерта, че миналата година, поради липсата на дъждове,

В деня на християнския
светец лечител Св. Харалампий - 10 февруари,
Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ) в гр.
Мездра чества 5 години
от своето създаване. По
този повод в Центъра за
настаняване от семеен тип
№2 се състоя тържество,
което събра заедно една
част от потребителите и
персонала на комплекса.
Празника на децата и младежите в риск уважиха заместник-кметът на Мездра
Нели Минева и секретарят
на общината инж. Светлана Мицева.
„Определено промяната за децата и младежите
след извеждането им от
бившия Социален дом
преди 5 години е към
по-добро, сподели директорът на комплекса Кристина Музийска. Тук те се
чувстват много по-добре,
живеят в среда, близка до
семейната, грижите, които
се полагат за тях, са по-качествени, все едно са си
вкъщи.“
Домакините на тържеството бяха подготвили
музикална програма, представена от Ваня Любомирова и Георги Михайлов,
които изпълниха популярни български естрадни и
народни песни - „Вълшебница“, „Песен за българката“, „Ако си дал“, „Аз
просто те обичам“, „Ситен
дъжд вали като маргарит”

и „Едно лудо, лудо младо“.
Накрая всички се хванаха на хорото, а за финал
- духнаха свещичките на
празничната торта.
Поздравителен адрес по
случай 5-ия рожден ден на
комплекса изпрати кметът
на Мездра Иван Аспарухов. „Благодаря Ви, че с
много любов и всеотдайност, без да пестите усилия, полагате грижи за
децата и младежите със
специфични потребности
и подпомагате развитието
на техните индивидуални способности, се казва
в поздравителния адрес.
Постигнатото от Вас в
това отношение е повод за
удовлетворение и заслужена гордост. Приемете
искрените ми пожелания
за здраве и нови професионални успехи във Вашата високохуманна и
отговорна мисия - осигуряване на независим живот за потребителите на
комплекса социални услуги, на равнопоставеност и
интегрирането им в нашето общество.“
В момента в КСУДЛУ,
който включва три Центъра за настаняване от
семеен тип, две Защитени
жилища и едно Преходно
жилище, са настанени 56
деца и младежи в риск. За
тях се грижат 45 социални
работници, медицински
сестри, фелдшери, социални педагози, възпитатели и др.

е допринесла за по-изразения
характер на вината.
Фирмата отглежда 380 дка
лозя, от които 70% са от винените сортове Шардоне и
Врачански мискет. Останалите 30% са червените Рубин и
Каберне Совиньон. Районът
е обявен за екологично чист, а
гроздето притежава сертификат за биологично произведено.
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Общество

ПЧЕЛАРСТВОТО Е СЕБЕРАЗДАВАНЕ
И ПОСТОЯННИ ГРИЖИ
З
а шестнадесета поредна година на 13 февруари пчеларското дружество „Нектар“ в Мездра
спретна изложба-базар на
мед и пчелни продукти по
случай празника на пчеларите – Св. Харалампий (10
февруари).
Организатори бяха пчеларско дружество „Нектар“,
община Мездра и Общинска служба „Земеделие“.
В пчеларското изложение
се включиха четирима от
най-изявените пчелари в
нашия край. Те представиха
богато разнообразие от мед,
в това число прополис, пчелен и цветен прашец, клей
и прополисова тинктура.
Най-възрастният сред тях
беше 84-годишният Васил
Георгиев – Кожухара, който заедно със сина Огнян
и снаха си Росица имат 4
пчелина със 160 пчелни семейства, които отглеждат в
Ослен Криводол, Мездра, и
Лик; Иван Братинов с 20 кошера в Лютиброд и ГорноС повече от 6 300 души се
е стопило населението на
община Мездра през последните 20 години. Това показват
данните от информационната
система на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и
административно обслужване“ в Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството. Ако към
31 декември 1999 г. общината е имала 27 152-ма жители с постоянен адрес в нея,
то към 15 декември 2019 г.
те са останали 20 838, т. е. с
6 314 души по-малко. Отрицателният прираст само за
миналата година е минус 293ма души.
За същия период жителите с
постоянен адрес в гр. Мездра
са намалели с 3 856: от 15 653ма в края на 1999 г. до 11 797
в края на 2019 г. Населението
на най-голямото село в община Мездра - Зверино, се е
стопило с 530 души - от 2 122ма преди две десетилетия до
1 592-ма в момента.
Тази негативна демографска тенденция се наблюдава
в 22 от 28-те населени места

кременския Веслец; Атанас
Нанов – 15 бр. в с. Пудрия и
Илия Иванов с 50 кошера в
село Лютиброд.
За мото на изложението
отново бяха използвани
поучителните думи на гениалния Алберт Айнщайн:
„Спасим ли пчелите, спасяваме и себе си“.
На откриването на изложбата присъстваха зам.-кме-

С над 6 300 души се стопихме
само за две десетилетия
ли са се увеличили с 65, Кре-

в община Мездра. Най-драстично от началото на XXI
век досега, след гр. Мездра и
с. Зверино, е намаляло населението на Игнатица - с 313
души, на Типченица - с 303,
на Лик - със 195, на Оселна със 179, на Царевец - със 169
и на Лютидол - със 142-ма.
Следват: Старо село - минус 111, Върбешница - 99,

Два центъра за нови социални услуги
в подкрепа на деца с увреждания
Община Мездра изпълнява проект за
преустройство на съществуваща сграда,
в която ще се предоставят две нови социални услуги - Център за обществена
подкрепа и Дневен център за подкрепа
на деца с увреждания и техните семейства. Чрез тях ще бъдат подпомагани
деца в риск и техните семейства, деца
с увреждания и техните семейства, както и деца с увреждания, използващи
резидентни услуги. С изпълнение на
заложените дейности ще бъде осигурена подходяща и ефективна социална
инфраструктура, която допринася за
предоставяне на нов вид съпътстващи
услуги в общността.
Това стана ясно на пресконференция
по проект BG16RFOP001-5.001-0032
„Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на ОP „Региони в
растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на
проекта е 746 340.72 лв., като 85% от тях

тът на Общината инж.
Николинка Кътовска, председателят на Общинския
съвет Яна Нинова, секретарят на Общината инж.
Светлана Мицева, началникът на Общинска служба
„Земеделие“ Петьо Мазнев
и общинският съветник
Галя Василева. По стар
обичай те опитаха пита с
мед.

Инж. Кътовска поздрави
пчеларите за техния всеотдаен труд, като им пожела
благодатна година и плисна
менче с вода за успех.
Иван Братинов награди
с благодарствена грамота
зърнопроизводителя от Долна Кремена Пламен Цолов
за проявените грижи по
опазване на пчелите и пчелните семейства. Галя Василева съобщи за гражданската инициатива на група
съветници под наслов „Да
спасим пчелите“, целта на
която е да се засадят стотици медоносни дървета през
годината.
Присъстващите на изложбата имаха възможността
да опитат богата селекция
от липови, акациеви, манови и билкови видове мед,
както и продукти, направени по специални семейни
рецепти.

са предоставени от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално
развитие, а 15% са осигурени от националния бюджет.
Събитието бе открито от кмета на
Мездра Иван Аспарухов, който подчерта голямото значение на този проект за
местната общност и увери, че ще бъде
направено всичко възможно той да бъде
приключен успешно.
„Към момента предоставяните социални услуги в общината не са в състояние
да обхванат всички нуждаещи се и е
необходимо разкриването на нови социални услуги, каквито са планираните по
проекта“, обясни ръководителят на проекта инж. Розалина Георгиева. Тя допълни, че на територията на община Мездра
за 2014 г. са идентифицирани 141 деца
с увреждания, които имат потребности
от различни социални услуги, за да се
преодолее тяхната социална изолация.
Към настоящия момент потребността от
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Лютиброд - 97, Горна Бешовица - 89, Очиндол - 77, Горна
Кремена - 67, Ребърково - 58,
Моравица - 49, Злидол - 43,
Кален - 39, Цаконица - 38, Ослен Криводол - 37, Руска Бела
- 26 и Елисейна - 24.
На другия полюс, с положителен прираст през периода
2000-2019 г., са само 6 села:
Долна Кремена, чиито жите-

услугата Център за обществена подкрепа (ЦОП) за потребителите от община
Мездра се осигурява от ЦОП - Роман и
ЦОП - Враца, което е крайно неудобно
за нуждаещите се.
Освен строително-монтажни дейности, в проекта са предвидени доставка и
монтаж на оборудване и обзавеждане,
с което ще бъде осигурена подходяща
и ефективна социална инфраструктура,
допринасяща за предоставяне на нов
вид съпътстващи услуги в общността.
Елена Нанова, началник на отдел
„Образование, социални дейности и
здравеопазване“, поясни, че след приключване на проекта Община Мездра
ще кандидатства по Компонент 2 на ОП
“Развитие на човешките ресурси”, за да
започнат да се изпълняват реално двете социални услуги и да бъде назначен
персонал в двата центъра.
На потребителите на Дневния център - деца на възраст от 3 до 18 г., ще
бъде предоставян комплекс от социални услуги, който осигурява условия за
обслужване през деня, отговарящи на
потребностите им от рехабилитация,

та - с 52-ма, Дърманци - с 41,
Боденец - с 39, Брусен - с 22 и
Крапец - с 8.
Най-многолюдните села в
общината понастоящем, след
Зверино, са Моравица - 683ма жители, Боденец - 554, Игнатица - 520, Долна Кремена
- 495, Брусен - 421, Оселна 417 и Горна Кремена - 404.
Най-малко постоянни жители имат Цаконица - 47, Кален
- 63-ма, Старо село - 81, Ослен Криводол - 83-ма, Злидол
- 88 и Горна Бешовица - 95.
Топенето на населението на
община Мездра през последните десетилетия се дължи
предимно на изселването на
множество жители в трудоспособна възраст по икономически причини. Немалка роля
обаче играят също спадът на
раждаемостта и увеличената
смъртност, каквито негативни тенденции се наблюдават
и в национален мащаб.

образование, психологическа подкрепа,
логопедично консултиране и терапия,
организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда.
Чрез Центъра за обществена подкрепа
ще се подобри качеството на живот на
децата в семейна и социална среда,
като предостави качествени социални
услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в
риск и неговото семейство.
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 финансовата подкрепа на ОП “Региони в
растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски фонд
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията
се носи от Община Мездра и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”
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Обявление

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА И ОПРЕДЕЛЯНЕ
СЪСТАВ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ МЕЗДРА” ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА
Решение №40/ Протокол №4/ 30.01.2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 44, ал. 1 от Наредба
за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра
върху капитала на търговските дружества, чл. 3, ал. 1 от Наредба
№9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения и във връзка чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, с мотиви, че допуска предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и при спазване на ал. 2 от същия,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕЗДРА
РЕШИ:
1. Открива процедура за избор на Управител и възлагане на
управлението на “МБАЛ - Мездра” ЕООД чрез провеждане на
конкурс.
2. Определя следните изисквания към кандидатите за заемане
на длъжността:
2.1. Основни изисквания:
• образование - висше;
• квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт, или
• лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна
степен, специалност или преминато обучение за повишаване на
квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
• да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно
лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по
медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
• да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
2.2. Специфични изисквания:
• компютърна грамотност;
• опит на подобна позиция е преимущество.
3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:
3.1. Необходими документи:
• заявление свободен текст, адресирано до ОбС - Мездра;
• автобиография;
• актуална снимка;
• актуално свидетелство за съдимост;
• нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация.
• копие от трудова и служебна книжка (ако има такава).
• декларация за обстоятелствата по чл. 19 от Наредба за реда за
упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества.
• Програма за развитие на дейността на „МБАЛ - Мездра” ЕООД за
тригодишен период, която се представя в отделен запечатан плик.
3.2. Място и срок за подаване на документи:
• документите за участие в конкурса, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие се подават в запечатан плик с надпис №1 и трите имена на кандидата;
• в запечатан плик с надпис №2 и трите имена на кандидата се поставя програмата за развитие на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД.
• плик №1 и плик №2 се поставят в общ запечатан плик с надпис
„Документи за участие в конкурс за управител на „МБАЛ - Мездра“
ЕООД“ и трите имена на участника и се представя в ОбС - Мездра,
в срок до 17.00 ч. на 06.03.2020 г.
4. Място и срок, в който може да се получи информация за лечебното заведение и темите предмет на събеседването.
4.1. Информация относно: структурата, бюджета, числеността
и щатното разписание, може да се получи всеки работен ден от
09:00 до 12:00 ч. в деловодството на ОбС - Мездра в периода от
03.02.2020 г. до 04.03.2020 г.
4.2. Темите, по които ще се провежда събеседването с допуснатите кандидати, са следните:
• Програма за развитие и дейността на „МБАЛ - Мездра” ЕООД за
тригодишен период;
• Закон за лечебните заведения;
• Закон за здравето;
• Други нормативни актове в областта на здравеопазването.
5. Конкурсът ще се проведе на 09.03.2020 г. от 09.00 ч. в сградата на Общинска администрация - гр. Мездра, ет. ІV, малка заседателна зала.
6. Условия за провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе при условията на Наредба №9 от 26 юни
2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните
заведения.
Конкурсът се провежда на три етапа:
• проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба
№9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения;
• представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
• събеседване с кандидатите.
7. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ - Мездра” ЕООД, съгласно Приложение №1.
8. Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса
в състав:
Председател: Нели Минева - зам.-кмет на Община Мездра; Секретар: Христина Петкова - правоспособен юрист; Член: д-р Кети
Ценова - директор на РЗИ - Враца; Резервен член: д-р Ирена Видинова - зам.-директор на РЗИ - Враца; Член: Слави Легярски - ст.
експерт “Човешки ресурси“ в ОбА - Мездра; Член: д-р Ивайло Тодоров - общински съветник, председател на ПК ЗСП в ОбС - Мездра.
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Спорт

МИЛИЦА МИРЧЕВА ПОКОРИ
СПОРТНИЯ ОЛИМП В МЕЗДРА

Продължава от стр. 1
Топ 6 на най-добрите спортисти на Мездра допълниха Божидар Симеонов (ХК
„Локомотив“) със 70 т., Мелани Венциславова (СК „Атлет“) с 53 т. и Илиян Младенов (ХК „Локомотив“) с 41
т. В челната десетка влязоха
също гимнастичката Кристина Христова, лекоатлетът
Мартин Балабанов с 34 т. и
хандбалистите Милен Валентинов с 22 т. и Йордан
Тонов със 17 т.
Останалите номинирани
състезатели, които не намериха място сред 10-те
най-добри спортисти за
2019 г.: Александър Парушев, Данаил Димитров и
Тошко Кирков (ШК „Локомотив“), Стоян Францов
и Камен Каменов (АСК
„Зверино 4х4 Екстрийм“),
Теодор Ангелов (ХК „Локомотив“), Николай Илиев и
Цветан Лазаров (ФК „Околчица“ - Моравица), получиха почетни грамоти.
„Треньор на годината“ за
рекордния десети пореден
път стана Йоло Николов.
Под негово ръководство
през 2019 г. водещите състезатели на Атлет (Мездра)
стартираха на европейски
първенства и купи, балкани-

ади и международни турнири, спечелиха една балканска титла и общо 10 медала
- 7 златни и 3 бронзови, на
националните шампионати
по лека атлетика.
Почетни грамоти за високи постижения в треньорската професия получиха и
останалите трима треньори,
номинирани за „Треньор на
годината“ - Лили Николова
(ЖКХГ „Анелия“), Тошко
Кирков (ШК „Локомотив“)
и Евгени Йоловски (ХК
„Локомотив“).
За „Отбор на годината“, за
пети пореден път, бяха определени юношите младша
възраст на ХК Локомотив
с треньор Евгени Йоловски, които през м. г. стана-

Нови титли за
мездренските атлети

Три медала - два златни и
един сребърен, спечелиха мездренските атлети на Националния шампионат за мъже и
жени в зала, който се проведе
в началото на месец февруари в столицата. Най-добрата
българска атлетка в бяганията
на дълги разстояния Милица Мирчева (Атлет - Мездра)
стана шампионка на страната
на 3000 м при жените. Тя пробяга дистанцията за 9:33.61
мин., което е с 26.28 сек.
по-слабо от нейното лично
постижение (PB) в тази дисциплина - 9:07.33 мин., регистрирано преди една година в
Бостън, Масачузетс (САЩ).
Това е втора национална титла за Милица на 3000 м в
зала, след като през 2014 г. тя
отново триумфира в бягането
на 15 обиколки на закрито с
време 9:40.14 мин.
В същата дисциплина при
мъжете златния медал заслужи нейният треньор Йоло
Николов (Орхание - Ботевград). 36-годишният атлет от
Мездра спря хронометъра на
8:29.04 мин. Шести, с лично
постижение в тази дисциплина (PB) - 9.12:60 мин., се нареди друг негов възпитаник
- 17-годишният Мартин Балабанов (Академик - София),
който в края на януари стана
шампион при юношите ст.

възраст.
Това е шеста титла за Йоло
на 3000 м в зала, след тези
през 2010-а, 2011-а, 2012-а,
2017-а и 2018 г. През 2013-а,
2014-а и 2019 г. шампион на
страната в тази дисциплина
стана Митко Ценов (Атлет Мездра).
В другата дисциплина,
в която стартира в „Асикс
Арена - 1500 м, Николов
спечели сребърен медал.
Той финишира втори с време 3:54.17 мин. Само с 47
стотни по-бърз бе параолимпиецът Християн Стоянов
(Дунав - Русе), който измъкна победата с атака на финалната права с 3:53.70 мин.
Четвърти се нареди бронзовият медалист при юношите
под 20 г. Мартин Балабанов
с лично постижение (PB) 4:10.89 мин.
Друга възпитаничка на Атлет (Мездра) - Дева-Мария
Драгиева (Академик - София), остана на крачка от медалите при жените. Родената
в Берковица атлетка завърши
четвърта в бягането на 800 м
с време 2:20.08 мин., само
на 19 стотни от бронзовото
отличие, и пета на 400 м с
58.43 сек. В щафетата 4х400
м обаче тя се окичи със среброто с дамския квартет на
столичния Академик.

ха бронзови медалисти в
Държавния финал при момчетата до 16 г., спечелиха
сребърни медали в турнира
„Купа България-БФХ“ в същата възрастова категория
и представиха достойно
нашата страна на международния турнир за младежи
„Световна купа на Интерамния 2019” в Терамо, Италия.
На второ място в тази класация се нареди отборът
по масов спорт на ЖКХГ
„Анелия“, който през м. г.
взе участие в най-големия
гимнастически форум в света - 16th World Gymnaestrada
в гр. Дорнбирн, Австрия,
а на трето - отборът по кореспондентен шахмат на
ШК „Локомотив“, който

Децата на OФК „Локомотив“
започнаха подготовката си

Детската формация на OФК
„Локомотив-Мездра“ и юношите старша възраст на клуба
проведоха първите си контроли
преди старта на пролетния дял
на първенствата в област Враца.
В първата среща възпитаниците на Владимир Найденов
отстъпиха на тима на „Дунав-98“ – Селановци с 2:4. Малчуганите започнаха срещата с
гол пасив още в първите секунди на срещата, когато оставиха
непокрит тарана на гостите,
който от непосредствена близост парира вратаря на мездренчани. До края на първото полувреме гостите от Селановци
вече водеха с 4 гола, а Денислав
Цеков успя да върне едно попадение за тима на ОФК „Локомотив-Мездра“ с техничен
изстрел от 15-ина метра.
Второто полувреме премина
под знака на много технически
грешки от страна на отбора на
„Дунав-98“. Минути преди края
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през 2019 г. за трети път
в клубната история стана
шампион на България в тази
разновидност на „Кралската
игра“.
По предложение на Управителния съвет на ОФК
„Локомотив“ за „Футболист на годината на Община Мездра” за 2019 г. беше
определен Валдемар Стоянов - капитан и голмайстор
на мъжкия представителен
отбор на клуба.
На церемонията бяха връчени и три специални награди: на Борислав Леонкев
(Бочи) - за особен принос
в развитието на организираното туристическо движение и във връзка с неговия 75-годишен юбилей,
на инструктора по карате
Василий Ковяр - за особен
принос в развитието на
спорта и по повод 30-годишнината от създаването
на КИБИ „Лотос-М“, и на
14-годишния състезател на
Клуб по снукър „Мездра
2013” Радослав Дочовски за „Най-перспективен млад
спортист“.
Със ставане на крака и
едноминутно
мълчание
присъстващите почетоха
паметта на трима дългогодишни футболисти, тре-

на срещата Виктор Митрински
прехвърли вратаря на гостите и
оформи крайното 2:4.
В другата среща от уикенда,
юношите старша възраст на
OФК
„Локомотив-Мездра“
премериха сили с тима на „Ботевъ“, Брусен, който се състезава в „А“ ОФГ. До полувремето
двата отбора си размениха по
две попадения. Точен за „железничарите“ беше Божидар Цветков, който на два пъти изненада
опитния страж на бруснени
Илиян Вачев.
Втората част на срещата показа видимия игрови превес на
мъжете на „Ботевъ“ във физическо отношение и закономерно футболистите на Петко Карашлийски отбелязаха още две
попадения, фиксирайки крайния резултат на 2:4. С добра
игра за юношите старша възраст на ОФК „Локомотив-Мездра“ се отличиха Росен Крумов
и Матю Майкъл.

20 ФЕВРУАРИ - 5 МАРТ 2020 г.
ньори и деятели на ФК
„Локомотив“,
оставили
трайни следи в спортната
история на гр. Мездра и
общината - Емил Маринов,
Ваклин Добрев и Петьо
Петров.
Събитието уважиха представители на Общинската
администрация и съвет, на
Министерството на младежта и спорта и на Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Република
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България.
За празничното настроение на всички се погрижиха Вокална група “Litlle
Wings” с художествен
ръководител Тони Яшова и Средношколският
танцов състав при Читалище „Просвета 1925“ с
художествен ръководител
и хореограф Мирослав Аспарухов. Водещ на церемонията бе Мирослав Павлов
- журналист в „Българска
свободна телевизия“.

Йоло Николов, треньор на 2019 г.

юношите младша възраст на
ХК Локомотив, отбор на 2019 г.

Данъчна кампания 2020

Започна събирането на
данък сгради и такса смет
От началото на месец февруари вече се приемат
плащания за данъка върху недвижимите имоти и
такса битови отпадъци за 2020 г., съобщиха от отдел „Местни приходи“ на Община Мездра. При
заплащане на цялото задължение в срок до 30 април се ползва 5% отстъпка.
Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата
вноска на данък недвижими имоти, данък върху
превозните средства и такса битови отпадъци, а
до 31 октомври - втората вноска. След изтичането
на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.
Задълженията за местни данъци и такси могат
да бъдат платени в брой или чрез ПОС терминал
на касите на Центъра за информация и административни услуги на гражданите в сградата на
Общинска администрация - Мездра, по банков
път, на всяка от касите на Изипей (EasyPay) в
страната, банковите клонове на „Обединена българска банка” (ОББ) и Банка „ДСК”, онлайн офисите на „Български пощи”, както и в кметствата
на населените места от общината.
Пълна информация относно сроковете, начините за плащане, както и възможност за проверка с
ПИК на задълженията, е налична на официалната
страница на Община Мездра: https://www.mezdra.
bg/
Предстои да бъдат подготвени за изпращане данъчните съобщения за 2020 г., които ще бъдат получени от гражданите до края на месец февруари
- началото на месец март.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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История и Култура

ПОЧИТ КЪМ БОГ ДИОНИС С ДРЕВЕН РИТУАЛ

В

ечерта на 13 февруари на АК „Калето“ с
богата театрално-музикална програма за шеста
поредна година се проведоха
традиционните
Дионисиеви празници. Почитта към
тракийския бог на виното
Дионис, след покръстването
на българите, преминава в
християнския великомъченик Трифон – нашият покровител на лозарите и виното.
Да уважат празника, на археологическия комплекс се
събраха десетки жители и
гости на Мездра, сред които
кметът на Общината Иван
Аспарухов, зам.-кметовете
Нели Минева и инж. Николинка Кътовска, председателят на Общинския съвет
Яна Нинова, общински съветници и общественици.
Младите актьори от Теартална група „ТЕМП“ с

художествен ръководител и
режисьор Георги Врабчев
откриха тържеството с възстановка на античния огнен
ритуал „Царят – жрец, Дионис и Виното“, като умело използваха реплики от
тракийски сребърни съкровища, намерени по нашите
земи. Зрелищният спектакъл на актьорите беше
изтъкан от впечатляващо
жонглиране с огнени топки
и оригинална хореография.
Дионисиевият ритуал е създаден от театралната група по идея и с помощта на
специалисти от Регионалния исторически музей във
Враца, Академия „Орфика“
и сдружение „Бъдеще в миналото“.
За празничното настроение
допринесоха и членовете на
Експерименталния театър
към НЧ „Просвета-1925“ в

Мездра. Те направиха своеобразен мост между тракийския бог Дионис и честването на Трифон Зарезан, с
което върнаха зрителите на
спектакъла към по-близкото
минало.
За финал на представлението възпитаниците на
Танцов ансамбъл „Мездра“
към градското читалище с

художествен ръководител
Мирослав Аспарухов представиха танците „Копаница“
и „Гергьовден“.
Тържеството продължи с
дегустация на греяно вино
по тракийска рецепта. В специално котле виното срещна огъня и бе подправено с
ябълки и подправки като карамфил и черен пипер.

Памет

Динко Петров – Юшан е
роден на 8 февруари 1898 г. в
село Върбешница, където завършва основно училище, а
шивашки занаят изучава във
Враца.
Участва в бойни действия
в края на Първата световна
война. След капитулацията
и по време на настъпилата
икономическа криза отново
се завръща във Върбешница,
където разпространява социалистическите идеи. Организира и подбужда каменоделците за отпор на властта
и капиталистите. С баща си
участват в подготовката на
Септемврийското въстание от
1923 г., с което трайно влиза в
полезрението на сговористите
и фашистката власт. Принуден
е до амнистията да се укрива.

За да облекчи многолюдното семейство, събира пари от
близки и роднини, и закупува
къща в Мездра. Тук устройва шивашка работилница, в
която след разширяване на
дейността й прибира деца на
будни и прогресивни родители. Работилницата е удобно
място за партийна и революционна дейност – събрания
на партийни групи, срещи с
дейци от центъра и селата,
укриване и разпространение
на революционна литература.
Тук намират прием и подслон
ръководители на БРП и НОВА
и получават връзки с районните и местни кадри. Шиели се
дрехи за нелегални и политзатворници, снабдявали ги с
харна и пари. За тази си дейност, за разпространение на
вестници и позиви, за шиене
на червени знамена и поставянето им на видни места полицията многократно задържа и
инквизира Динко Петров.
За да избегне ново задържане по повод коментарите му за
победата на Съветската армия
над хитлеристите при Сталинград, на 5 февруари 1943 г.
Динко Петров преминава в нелегалност. Укрива се в с. Върбешница и с. Горна Кремена.
Приет е партизанин в Кременската чета, на която е избран за
помощник-командир.
Участва в много акции на отряда, където се проявява като
решителен и смел боец. За

това е избран за командир за
новосформираната през юни
1944 г. Пета чета. С нея участва в завземането на властта
на 9 септември 1944 г. в село
Лютиброд, Враца и Мездра.
Динко Петров не приема
предложението да бъде комендант на гара Мездра и постъпва в доброволческата гвардия,
където е избран за командир
на взвод и произведен в чин
подпоручик. Заминава на
фронта и участва в Нишката
операция. За проявена инициатива и находчивост в настъпателните боеве е награден с
Орден за храброст IV степен и
произведен поручик.
Участва в подготовката и боевете за завземането на град
Подуево. Но настъплението
на бойците от VI Бдинска дивизия е спряно от добре укрепилите се хитлеристи навръх
Турски Тачевац, на границата
между Югославия и Албания.
Завземането на върха е възложено 35-и Врачански полк. В
полосата на доброволческия
партизански отряд е най-силно
укрепената позиция на немците. Решението на щаба и бойците е на 25 октомври 1944 г.
върхът да бъде завзет, за да се
отприщи настъплението към
Подуево. След артилерийска
подготовка бойците тръгват в
атака. Хитлеристите с масиран
обстрел спират настъплението
им. След разрешение от щаба
Динко Петров организира бой-

ците от взвода си за флангова
атака. Маньовърът им е успешен – на десетки метри са от
билото, но убийственият огън
ги спира. Кратък отдих, през
който той пропълзява до всеки
боец, вижда положението му и
му поставя конкретни задачи.
По даден от него знак се вдигат
на решителен щурм. Призивът
на Динко Петров: „Напред,
другари! Бийте врага!“ въодушевява бойците. На метри от
картечните гнезда снайперист,
укрил се в листната шума на
самотно дърво, го прострелва
смъртоносно.
Като виждат паднал командира си, с шмайзер в дясната
ръка, бойците се стъписват за
секунди. Оглеждайки се помежду си тихомълком, решават да изпълнят обещанието
си да завземат върха, с което
да отмъстят за командира си.
Атаката продължава, върхът
е завзет, немците са разгромени и подстъпите към Подуево
– открити.
За проявен героизъм в боевете в Подуевската настъпателна операция Динко Петров е
награден с Орден за храброст
I степен и посмъртно произведен в звание капитан.
За добруването на народа
и светлото бъдеще на Отечеството ни Динко Петров
– Юшан жертва живота си.
Дълбок поклон пред паметта
и делата му!
Иван Братинов

ИСТОРИЧЕСКИ
КАЛЕНДАР
• 18 февруари 1997 г. - по
инициатива на отец Огнян
Георгиев в Мездра е основано Християнско дружество
„Вяра, Надежда, Любов”
с боголюбивата цел да бъдат възродени и съхранени
християнските традиции в
нашата община. За председател е избран отец Огнян, за
секретар - Иван Додов, а за
секретар - Снежана Петрова.
Дружеството развива активна мисионерска дейност: масови кръщавки, благотворителни акции, богослужения
и т. н.
• 24 февруари 1926 г. - в с.
Дърманци е основано Читалище „Подем”.
• 24 февруари 1932 г. - на

65-годишна възраст в родния
си дом в с. Крета умира първият кмет на община Мездра
Иван Мишев. През периода
1899 г. до смъртта си той заема този пост 5 пъти, през
което време управлява точно
7 години, 4 месеца и 23 дни.
Погребан е в двора на енорийския храм „Св. Георги” в
Мездра.
• 24 февруари 1933 г. - в с.
Крета е роден Веселин Искърски - журналист, дългогодишен кореспондент на БНР
за Врачански окръг и дописник на централни печатни медии. Издател на първите частни вестници в региона след
10.XI.1989 г. - в. „Истина” и
„Зов за истина”. Починал на 5
юни 1995 г.
• 25 февруари 1907 г. - в с.

Типченица е основана Потребителна кооперация „Пчела”
- първата в Искърския край
и четвъртата във Врачанско.
Нейни учредители стават 76
радетели на кооперативното
дело в планинското селище.
За председател на Управителния съвет на кооперацията е
избран Никола Вунчев.
• 1 март 1928 г. - в с. Ребърково е основано Читалище
„Просвета”. За председател
на Настоятелството е избран
Цветко Исаев, за секретар Евтимия Николова, а за библиотекар - Григория Милов.
• 1 март 1968 г. - в гр. Мездра е създадено Районно
управление на МВР, което обслужва селищата от
днешните общини Мездра
и Роман. Дотогава в нашия

град е имало милиционерски
участък. За пръв началник на
управлението е назначен майор Димитър Тинчев - юрист,
бивш оперативен работник
в „Транспортна полиция“
и зам.-началник на отдел
„Криминален” в Окръжно
управление на МВР - Враца.
• 2 март 1946 г. - по препоръка на Комитета на Отечествения фронт Общинският
съвет с председател кмета
Дамян Георгиев решава да
обяви индустриалеца Иван
Балабанов за почетен гражданин на Мездра. Това отличие му се връчва за втори
път, след като на 3 февруари
1943 г. тогавашният Общински съвет също провъзгласява Балабанов за почетен
гражданин.

Командирът
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ОБЩИНА
МЕЗДРА
обявява провеждането
на
СЕДМИ
СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА
„МЕЗДРА 2020”
Статут на Симпозиум по скулптура
„Мездра 2020“
1. Скулптурният симпозиум се организира
от Община Мездра със
съдействието на фирмите „Хемус-М” АД и „Йотов Стоун“
ЕООД - гр. Мездра.
2. На скулпторите ще бъде осигурен материал - блокове до 2
куб. м. За реализацията на своя проект всеки автор може да
получи повече от един блок. Материалът ще бъде обрязан,
съобразно проекта на всеки участник. Допуска се използването и на други материали, донесени от авторите.
3. В срок до 20 април 2020 г. кандидатите за участие в симпозиума трябва да представят на организаторите автобиография, проект и размери на необходимия им камък.
4. Организаторите осигуряват дискове за флекс и клепане
на шила.
5. Скулпторите ще работят на открито.
6. Всеки участник носи свои собствени инструменти и машини за работа. Електрическо захранване и кран ще бъдат
осигурени на място.
7. Темата на скулптурата е по избор на авторите - без ограничения.
8. Творбите остават собственост на гр. Мездра. Всеки участник ще получи хонорар от 1500 лева и Диплом за участие.
9. Скулпторите ще създават творбите си в периода от 1 юни
до 1 юли 2020 г. Основното работно време през всички дни
от седмицата е между 08:00 и 20:00 часа. При отправена
молба, ще бъдат давани свободни дни. Първият ден на симпозиума е за настаняване на участниците, а последният е
изложбен - за представяне на творците и произведенията им
пред обществеността, пресконференция и коктейл.
10. Организаторите осигуряват на участниците в симпозиума храна, нощувки и транспорт на територията на Република
България. Всички останали разходи се поемат от участниците.
11. Всеки участник в симпозиума трябва да има собствена
здравна осигуровка и застраховка.
12. Организаторите си запазват правото да променят статута на симпозиума, с цел неговото актуализиране.
Кандидатстване: Попълнени заявки за участие в симпозиума се приемат до 20 април 2020 г. на адрес: 3100 Мездра,
област Враца, ул. „Христо Ботев” №27, Община Мездра, За
симпозиума по скулптура „Мездра 2020“.
За контакти: Нели Минева - зам.-кмет на Община Мездра,
0878 273 350, n.mineva@mail.bg

Позиция

Загуби от послушанието
По една или друга причина, но главно поради неимоверния натиск от външни сили, преди няколко години
загубихме реализацията на газопровода „Южен поток“.
Като едното нищо той се превърна в „Турски поток“, а
ние останахме с пръст в устата. Сега се мъчим да построим „Балкански поток“, който е продължение на турския,
но пак срещаме спънки от нашите „съюзници“ – предимно от американска страна. Тези хора, преследвайки
собствените си икономически и политически интереси
и прикривайки се зад някаква мнима руска заплаха ни
диктуват все по-тежки предупреждения и неизпълними
условия. И хич не ги интересува, че държавата ни се разсипва, че народът ни е най-бедният в Европа. А може би
това е и целта им – от България да остане само географското понятие.
От „Южен поток“ щяхме да печелим 800 милиона лева
от транзитни такси и като основен разпределител щяхме
да пускаме към Турция и Европа около 60 милиарда куб.
м природен газ, но ни отрязаха. Сега (ако ни разрешат!)
по тръбата към Сърбия и нататък ще има само 15 милиарда, а постъпленията от таксите ще са с 2/3 по-малко.
Но какво ги интересува американците! Загубите са за
нас, печалбата – за тях, защото ни натискат да купуваме техния втечнен газ, който щял да идва от Гърция и
който, забележете, е по-скъп от руския. Е, ако това не е
мечешка услуга, здраве му кажете!
Не по-различно е положението и с АЕЦ „Белене“. Не я
ли построим, след десетина години ще си светим с газени лампи, но какво от това! А че реакторите са руски и
вече сме пръснали няколко милиарда лева за купуването
им, не е важно. По-важното е да се махнат руснаците.
Американците щели да ни доставят ядреното гориво.
Да, ама то не отговаря на руските стандарти, по които са
програмирани да работят реакторите. Представяте ли си
какво може да стане? Да не дава Господ! Освен това отработеното гориво сега го връщаме в Русия, американското обаче ще си го съхраняваме ние. Ето ви още една
бомба със закъснител. Трябва да съчувстваме на нашия
министър-председател. Да си ръководител на една обрулена и безхарактерна държава никак не е лесно. Да оставим настрана вътрешните проблеми, които нямат чет
и брой, външният натиск не е по-малък. Но и едните, и
другите не се решават с прегръдки и целувки. Нужни са
смелост и достойнство, за да си отстояваме националните интереси и да не сме най-големите послушковци,
каквито сме сега…
Кирил Радовенски
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