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Verba volant, scripta manent

СТРОГИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ 
МЕРКИ СРЕЩУ COVID-19 

В изпълнение на разпорежда-
нията на здравните власти и на 
решението на Народното съ-
брание за обявяване на извън-
редно положение на терито-
рията на Република България, 
считано от 13.03.2020 г., както 
и във връзка с препоръките на 
Националния, на Областния 
и на Общинския оперативни 
щабове, Община Мездра пред-
прие строги противоепидемич-
ни мерки, с цел намаляване на 
риска от разпространение на 
COVID-19 на територията на 
общината. 

Със Заповед №172/ 
19.03.2020 г. кметът на общи-
на Мездра нареди: 

• Всички физически и юриди-
чески лица, които са собстве-
ници или управляват обекти с 
обществено предназначение 
или други обекти, които пре-
доставят услуги на гражда-
ните, на които не е забранено 
извършването на дейност по 
т. 1 от Заповед № РД-01-124 
/13.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването, да организи-
рат дейността си по начин, кой-
то не допуска събирането на 
повече от две лица над 60-го-
дишна възраст в помещенията, 
където се предоставят съответ-
ните услуги и прилежащите 
към тях площи на открито, като 
указват необходимостта да се 
спазва дистанция от най-малко 
1-1,50 м между лицата.; 

• Забранява се консумацията 
пред и в търговските обекти, 

които имат право да извършват 
търговска дейност, на топли 
напитки (кафе, чай, мляко и 
др.), алкохолни и безалкохолни 
напитки.; 

• Преустановява се дейността 
на всички вендинг автомати; 

• Забранява се предлагане-
то на открито на неопаковани 
храни.; 

• Преустановява се дейността 
на всички открити и закрити 
пазари и тържища.; 

• Всички лица, които са по-
ставени под карантина/ домаш-
на изолация, в т. ч. граждани, 
завърнали се от чужбина, да 
спазват стриктно разпореди-
телните мерки по време на ка-
рантинния срок.; 

• Общопрактикуващите лека-
ри да осъществяват медицин-
ско наблюдение за 14-дневен 
период на поставените под 
карантина лица от техните па-
циентски листи.; 

• С цел недопускане струп-
ването на много хора на едно 
място, собствениците на тър-

говски обекти, които имат 
право да извършват търговска 
дейност, да създадат необхо-
димата организация и контрол 
за осигуряване на минимално 
разстояние между клиентите 
от 2 м.; 

• Забранява се на собствени-
ците на търговски обекти по 
време на действие на извън-
редното положение да орга-
низират тотални разпродажби 
на стоки, ликвидации и про-
моционални кампании. При 
констатирани нарушения, дей-
ността на търговските обекти 
ще бъде спряна; 

• Във връзка с усложнена-
та епидемична обстановка в 
страната, се отменя временно 
платеният престой на моторни 
превозни средства в централ-
ната градска част на гр. Мез-
дра; 

• Собствениците на тър-
говски обекти, ползващи за 
извършване на търговска дей-
ност общински терени, да бъ-
дат освободени от такса „ма-

сички“ и „тротоарно право“ за 
периода на действие на ограни-
чителните мерки. 

Със Заповед № 177/ 
23.03.2020 г. на кмета на об-
щина Мездра бяха въведени 
допълнителни ограничител-
ни мерки: 

• Забраняват се посещенията 
на паркове, градски градини, 
спортни и детски площадки и 
съоръжения на открити и за-
крити обществени места на те-
риторията на община Мездра; 

• Забранява се на лица до 
60-годишна възраст да посе-
щават хранителните магазини 
и аптеките във времето от 8:30 
до 10:30 ч. всеки ден; 

• Забранява се консумацията 
на място в обектите за бързо 
хранене и в хранителните ма-
газини на територията на бен-
зиностанции.

За изпълнение на тези разпо-
реждания, кметът на общината 
възложи на началника на РПУ 
- Мездра да отговаря за опазва-
нето на обществения ред на те-
риторията на общината и, съв-
местно с кметовете и кметските 
наместници на населени места 
и Общинския оперативен екип, 
сформиран към Общинския 
оперативен щаб, да съблюдава 
и контролира изпълнението на 
кметските заповеди, свързани с 
коронавируса. На нарушители-
те да се съставят актове за уста-
новяване на административно 
нарушение или да се прилагат 
принудителни администра-
тивни мерки, както и всякакви 
други действия и мерки, в съот-
ветствие с действащото законо-
дателство.

OбП “ЧИСТОТА“ ИЗВЪРШВА 
ЗАСИЛЕНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

С цел ограничаване разпрос-
транението на коронавируса, 
служители на Общинското 
предприятие „Чистота“ извър-
шиха неколкократно дезин-
фекция на улици, тротоари, 
пешеходни зони, зелени пло-
щи, детски и спортни пло-
щадки в гр. Мездра, както и на 
пространствата около общин-

ската болница, поликлиника-
та, Дома за стари хора, автога-
рата и жп гарата. 

Междувременно екипи на 
предприятието, оборудвани 
със специални защитни облек-
ла и технически средства, об-
работиха с препарати улици, 
зони за отдих, зелени площи, 
детски и спортни площадки, 

както и други обществени 
места в населените места на 
община Мездра. По заявка 
на кметовете и кметските на-
местници, един екип извърши 
дезинфекция в направленията 
Люти брод - Ребърково - Люти 
дол - Типченица, Дърманци - 
Лик - Ослен Криводол и в се-
лата от района на Искърското 
дефиле, а друг - в направле-
нията Руска Бела - Боденец - 
Крапец - Върбешница, Долна 
и Горна Кремена - Кален - Ца-
коница - Горна Бешовица и 
Брусен - Царевец - Старо село. 

Третирани с дезинфектанти 
бяха също улици, тротоари, зе-
лени площи, детски и спортни 

площадки в кв. „Принчовец“ 
и в квартала западно от би-
вшето текстилно предприятие 
„Сънитекс“ в гр. Мездра. 

Като противоепидемична 
мярка за намаляване на ри-
ска от разпространение на 
COVID-19, ОбП „Чистота“ 
извърши и поетапна дезин-
фекция на многофамилните 
жилищни сгради в гр. Мез-
дра. По график бяха обрабо-
тени със специален разтвор 
общите части на всички 
сгради в режим на етажна 
собственост - входове, стъл-
бища, асансьори, мазета и 
др., както и околоблоковите 
пространства.

ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА 
НА ОБЩИНА МЕЗДРА

До 
Кметовете и кметските наместници 
на населени места 
Уважаеми колеги, 
Благодаря ви за демонстрираното от 

вас отговорно поведение във връзка 
с предприетите противоепидемични 
мерки за ограничаване разпростра-
нението на новия Коронавирус 2019-
nCov (COVID -19) на територията на 
община Мездра. 

Във всички населени места на общината вече са въве-
дени ограниченията, обявени от Националния операти-
вен щаб към Министерския съвет, спазват се указанията 
на Областния оперативен щаб за борба с грипа и острите 
респираторни заболявания в област Враца, своевремен-
но се прилагат и разпорежданията на централните дър-
жавни институции. Предприехме и допълнителни мерки, 
насочени към компенсиране на ограниченията за най-уяз-
вимите социални групи, възрастните хора и др. 

За съжаление, въпреки разпоредените противоепиде-
мични мерки за ограничаване разпространението на ко-
ронавируса и приетите строги санкции, нарушенията не 
са рядкост. От името на Община Мездра и на Общинския 
оперативен щаб се обръщам към вас да засилите, в рам-
ките на своите правомощия, контрола по прилагане на 
извънредните мерки. 

Всяко ограничение създава неудобства за гражданите 
и нанася икономически щети на бизнеса. Но задачата ни 
да опазим здравето и живота на хората ни задължава да 
бъдем отговорни и безкомпромисни. 

Община Мездра и Общинският оперативен щаб имат го-
товност да ви окажат съдействие, в случаи на необходи-
мост, от тълкуване или допълнителни указания, свързани 
с наложените мерки. За целта поддържаме оперативен 
контакт с отговорните институции за преодоляване на 
кризата. Ето защо, при възникване на проблемни казуси, 
не се колебайте да потърсите помощ от нас. 

За първи път в съвременната история на България об-
ществото ни е изправено пред такова тежко изпитание 
- необходимостта да се пребори с една нова и коварна 
зараза. Затова нашата отговорност днес е по-голяма, от-
когато и да е било. 

Убеден съм, че заедно можем да се справим с това 
предизвикателство - с отговорно поведение, ред и дис-
циплина. 

ИВАН АСПАРУХОВ, 
Кмет на община Мездра

ДО 30 ЮНИ ПЛАЩАМЕ С ОТСТЪПКА 
ДАНЪК СГРАДИ И ДАНЪК МПС

С два месеца - до 30 юни 2020 г., се удължава срокът, в кой-
то лицата, платили в пълен размер данъка върху недвижимите 
имоти и данъка върху превозните средства за цялата година, ще 
ползват отстъпка от 5 на сто от дължимата сума. Това гласи §26 
от Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г. 

От отдел „Местни приходи“ на Община Мездра напомнят, че 
задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени 
по един от следните начини: 

• безкасово (по банков път) в Банка „ДСК“ ЕАД - клон Мез-
дра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код 
на вид плащане: 

44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров пре-
воз на пътници, 

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 касaтa на Община Мездра в Центъра за услуги и ин-

формация на гражданите - в брой или чрез ПОС устройство, 
• на касите на „Български пощи“ ЕАД, 
• в офисите на „Изипей“ (EasyPay) АД, 
• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД, 
• в Кметствата по населени места.



Общество 2

HTTPS://MEZDRA.BG                                      HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

2 - 16 АПРИЛ 2020 г.

КРИЗИСНИЯТ ЦЕНТЪР ПОДПОМАГА 
НУЖДАЕЩИ СЕ С ХРАНИ И ЛЕКАРСТВА
Кризисният център, сфор-

миран към Община Мез-
дра, изпълни поредица от 
заявки, подадени на горещи-
те телефони в Общината от 
нуждаещи се хора, за закупу-
ване на хранителни продукти 
и медикаменти. 

Дежурният екип помогна на 
три възрастни жени от Мез-
дра, които живеят на улиците 
„Бузлуджа“, „Патриарх Евти-
мий“ и „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ да се снабдят със стоки 
от първа необходимост и ле-
карства. Удовлетворени бяха и 
молбите на четирима жители 
на гр. Мездра и на селата Гор-

на Бешовица и Елисейна да 
им бъдат закупени лекарства.  

Община Мездра напомня, 
че всеки делничен ден от 9:00 
до 16:00 часа на тел. 0885 114 

607, 0888 664 168 и 0879 830 
900 се приемат заявки от са-
мотно живеещи, труднопод-
вижни, болни или възрастни 
хора без близки и роднини 

за закупуване на хранителни 
продукти и медикаменти. 

Заявки, получени до 12:00 
часа, се изпълняват още съ-
щия ден, а поръчките, постъ-
пили след този час, ще бъдат 
изпълнени на следващия ден 
предиобед. 

Средствата за покупките се 
осигуряват от нуждаещите се 
лица. 

След закупуване на проду-
ктите и лекарствата, сътруд-
ниците към Общинския опе-
ративен щаб, ангажирани с 
доставката, представят касов 
бон на съответния ползвател 
на услугата.

КАНДИДАТСТВАME С ШЕСТ ПРОЕКТА 
В НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА КАМПАНИЯ
Три кметства, две учили-

ща и една детска гради-
на от община Мездра 

кандидатстват за финансиране 
с проекти в ежегодния кон-
курс „Обичам природата - и аз 
участвам“. Конкурсът се орга-
низира от Министерство на 
околната среда и водите и от 
Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) в 
рамките на Националната кам-
пания „За чиста околна среда 
- 2020“. 

Кметство Игнатица е подало 
проектно предложение за съз-
даване на зона за отдих и спорт 
до новото футболно игрище 
в селото (с бюджет 9 362 лв.), 
Кметство Крета - за направа на 
детска площадка в района на 
оброка на Св. Георги (10 000 
лв.), Кметство Люти брод - за 
обновяване на детската пло-

щадка при моста на река Искър 
(10 000 лв.). 

СУ „Иван Вазов“ - Мездра 
кандидатства с проект „Еко 
класна стая за нас” (4 988 лв.), 
ПГ „Алеко Константинов“ - с 
проект „Спорт и екология в 
професионалното образова-
ние” (4 999 лв.), а ДГ „Слънчи-
це“ - с проект „Обичам приро-
дата - и аз участвам“ (5 000 лв.). 

В тазгодишното издание на 
конкурса „Обичам природата 
- и аз участвам“ са подадени 
общо 1 833 проектни предло-
жения с бенефициенти общи-
ни, кметства, училища, детски 
градини и Центрове за подкре-
па на личностното развитие/ 
Обединени детски комплекси. 
Кои от тях ще бъдат одобрени 
за финансиране ще стане ясно 
до 16 април, когато ще бъдат 
обявени класираните проекти. 

През 2019 г. в община Мездра 

бяха реализирани два проекта, 
финансирани със средства от 
конкурса „Обичам природата 
- и аз участвам“: на Кметство 
Зверино - за изграждане на 
зона за отдих в Долната махала 
в селото и на Кметство Царе-
вец - за озеленяване и възста-
новяване на зона за отдих, през 
2018 г. на Община Мездра - за 
създаване на зона за отдих с 
обособен детски кът в с. Боде-
нец, през 2017 г. на Кметство 

Очин дол - за благоустрояване 
и направа на ограда около кът 
за отдих и спорт при Младеж-
кия еко лагер, на Кметство 
Типченица - за изграждане 
на спортна площадка и на ПГ 
„Алеко Константинов“ - за „ка-
бинет за сервиране на откри-
то“, а през 2016 г. на Кметство 
Горна Бешовица - за изгражда-
не на зелена зона за отдих и на 
Кметство Горна Кремена - за 
направа на кът за отдих.

ОТЛОЖИХА МАРТЕНСКАТА СЕСИЯ 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Председателският съвет към 
Общински съвет (ОбС) - Мез-
дра реши да бъде отложено 
редовното месечно заседание 
на ОбС, което трябваше да се 
състои на 26 март 2020 г. Реше-
нието е взето на основание За-
повед № РД-01-124/13.03.2020 
г. на министъра на здравеопаз-

ването, както и последващите 
й актуализации, и Заповед № 
172/19.03.2020 г. на кмета на 
община Мездра относно въ-
ведените противоепидемич-
ни мерки на територията на 
общината. Провеждането на 
мартенската сесия на ОбС се 
отлага за срок, в зависимост 

от епидемичната обстановка в 
страната. 

Председателският съвет си 
запазва правото, при наличие 
на необходимост от вземане на 
спешни решения, да проведе 
заседание според изисквания-
та, разписани в Правилника 
за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието 
му с Общинска администра-
ция - Мездра, както и при 
строго спазване на санитар-

но-хигиенните изисквания. 
„Председателският съвет 

към ОбС - Мездра се при-
съединява към искането на 
колегите от страната за ини-
цииране на незабавни законо-
дателни промени в ЗМСМА, 
регламентиращи начина за 
провеждане на заседание на 
общинските съвети и вземане-
то на законосъобразни реше-
ния в създалата се критична 
ситуация“, призовава ръковод-
ството на местния парламент.         

ПРОВЕРЯВАТ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ
И ВЕНДИНГ МАШИНИТЕ В ОБЩИНАТА

В изпълнение на Заповед 
№172/19.03.2020 г. на кме-
та на община Мездра, съв-
местни екипи от служители 
на полицията и експерти от 
Общинската администра-
ция извършват регуляр-
ни проверки на търговски 
обекти за спазване на про-
тивоепидемичните мерки. 
Всички собственици на 
вендинг автомати бяха пре-
дупредени да преустановят 
дейността им, а на самите 
машини са поставени из-
вестия от Община Мездра. 

Собственикът на магазин 
„България“ беше преду-

преден да преустанови не-
забавно организираната от 
него промоционална кам-
пания. При констатиране 

неспазване на кметската за-
повед, ще се пристъпи към 
запечатване на търговския 
обект. 

ТЕЛЕФОНИ ЗА  
ПОДАВАНЕ НА 
СИГНАЛИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ НА 
ПРОТИВОЕПИДЕ-
МИЧНИТЕ МЕРКИ:

РУ НА МВР - МЕЗДРА
0885 22408; 0894 466021

ДЕЖУРЕН В ОБЩИНА 
МЕЗДРА

0885 695504; 0910/92102;

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА 
ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА

0879 144830

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО 
СИГУРНОСТ
0884 115313

ОТРИЦАТЕЛНА ПРОБА  
ЗА КОРОНАВИРУС

Пробата за коронавирус 
на възрастна пациентка, 
настанена за лечение в 
„МБАЛ - Мездра“ ЕООД, 
е отрицателна, съобщиха от 
лечебното заведение. Става 
дума за 71-годишна жена с 
постоянен адрес в гр. Мез-
дра, която се е завърнала в 
България на 9 март 2020 г. 
от рискова държава - Феде-
рална република Германия. 

На 20 март тя е постъпила 
за лечение в мездренската 

болница с диагноза прис-
тъпно предсърдно мъждене 
(аритмия). Жената веднага 
е настанена в изолатора, 
при спазване на всички 
противоепидемични мер-
ки. 

Взета й е проба за корона-
вирус от служители на Ре-
гионална здравна инспек-
ция (РЗИ) - Враца, която е 
изпратена за изследване в 
София. Пробата на паци-
ентката е отрицателна.

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА
ЗАПОВЕД № 172/ 19.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63, ал. 
4 от Закона за здравето и във връзка с Решение на Народното събрание от 
13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Репу-
блика България, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № 
РД-01-131/17.03.2020 г. и изменена със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на 
министъра на здравеопазването, 

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управля-

ват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят 
услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 
1 от Заповед № РД-01-124 /13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, да 
организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от 
две лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съот-
ветните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходи-
мостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,50 м между лицата.

2. Забранява се консумацията пред и в търговските обекти, които имат право 
да извършват търговска дейност на територията на община Мездра, на топли 
напитки (кафе, чай, мляко и др.), алкохолни и безалкохолни напитки. 

3. Преустановява се дейността на всички вендинг автомати на територията 
на община Мездра

4. Забранява се предлагането на открито на неопаковани храни. 
5. Преустановява се дейността на всички открити и закрити пазари и тържища 

на територията на община Мездра. 
6. Всички лица, които са поставени под карантина/ домашна изолация, в т. 

ч. граждани, завърнали се от чужбина, да спазват стриктно разпоредителните 
мерки по време на карантинния срок. 

7. Общопрактикуващите лекари, които извършват дейност на територията на 
община Мездра, да осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период 
на поставените под карантина лица от техните пациентски листи. 

8.  С цел недопускане струпването на много хора на едно място, собствени-
ците на търговски обекти, които имат право да извършват търговска дейност 
на територията на община Мездра, да създадат необходимата организация и 
контрол за осигуряване на минимално разстояние между клиентите от 2 м. 

9. Забранявам на собствениците на търговски обекти на територията на об-
щина Мездра по време на действие на извънредното положение в Република 
България организирането на тотални разпродажби на стоки, ликвидации и про-
моционални кампании. При констатирани нарушения, дейността на търговските 
обекти ще бъде спряна. 

10. Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, отменям 
временно платения престой на моторни превозни средства в централната град-
ска част на гр. Мездра. 

11. Собствениците на търговски обекти, ползващи за извършване на търговска 
дейност общински терени, да бъдат освободени от такса „масички“ и „тротоарно 
право“ за периода на действие на ограничителните мерки. 

За изпълнение на горните разпореждания и на основание чл. 44, ал. 1, т. 4 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 31 и чл. 36, ал. 1 от Закона за административните 
нарушения и наказания, 

В Ъ З Л А Г А М
На началника на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца да отговаря за спазването 

на обществения ред и, съвместно с кметовете и кметските наместници на насе-
лени места, Общинския оперативен екип, сформиран към Общинския операти-
вен щаб на 14.03.2020 г., и лицензирани фирми за охрана и контрол в урбани-
зирани територии, да съблюдава и контролира изпълнението на заповедта. На 
нарушителите да се съставят актове за установяване на административно на-
рушение или да се прилагат принудителни административни мерки, както и вся-
какви други действия и мерки, в съответствие с действащото законодателство. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани стра-
ни за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
ИВАН АСПАРУХОВ, 
Кмет на община Мездра 

ЗАПОВЕД №177/ 23.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМСМА, чл. 

63, ал. 4 от Закона за здравето и във връзка с Решение на Народното събра-
ние от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на 
Република България, Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. и Заповед № РД-01-
144/22.03.2020 г., с цел намаляване риска от разпространение на COVID-19 на 
територията на община Мездра, 

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Забранявам посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски 

площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията 
на община Мездра. 

2. Забранявам на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителните 
магазини и аптеките на територията на община Мездра във времето от 8:30 до 
10:30 часа всеки ден. 

3. Забранявам консумацията на място в обектите за бързо хранене и в храни-
телните магазини на територията на бензиностанции в община Мездра. 

За изпълнение на горните разпореждания и на основание чл. 44, ал. 1, т. 4 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 31 и чл. 36, ал. 1 от Закона за административните 
нарушения и наказания, 

В Ъ З Л А Г А М
На началника на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца да отговаря за спазването 

на обществения ред на територията на общината, както и да съблюдава и кон-
тролира изпълнението на заповедта. На нарушителите да се съставят актове за 
установяване на административно нарушение или да се прилагат принудителни 
административни мерки, както и всякакви други действия и мерки, в съответ-
ствие с действащото законодателство. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани стра-
ни за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
ИВАН АСПАРУХОВ, 
Кмет на община Мездра
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В следващите дни рожденици са:
• Надежда Йорданова, общински съветник – 4 април;
• Красимир Тодоров, председател на ПК „Труд“ – 4 

април;
• Андреас Испиридис, изпълнителен директор на 

„Хемус-М“ – 4 април;
• Костадин Иванов, общественик – 7 април;
• Стефан Красимиров, адвокат – 11 април;
• Венета Петрова, общински съветник – 13 април;
• Валентина Цекова, секретар на НЧ „Просве-

та-1925“ – 13 април;
• Инж. Илия Цончев, общественик – 16 април;
• Найден Христов, изпълнителен директор на „Кон-

тактни елементи“, с. Зверино – 16 април;
• Искрен Красимиров, кинооператор и режисьор – 

17 април.

Броят е приключен редакционно на 30 март в 10:00 ч.

МИТКО, МИЛИЦА И ЙОЛО 
ТРЕНИРАТ В КЕНИЯ

Вече близо месец трима от 
водещите български атлети в 
бяганията на средни и дълги 
разстояния - Милица Мирчева, 
Йоло Николов и Митко Ценов 
(СК Атлет - Мездра), са на под-
готвителен лагер в „Страната 
на бягащите хора” - Кения. От 
края на февруари Милица и 
Йоло тренират в западнокений-
ския град Елдоре́т (в превод от 
езика на масаите: „Камениста 
река“), разположен на 2 117 м 
надморска височина, на около 
300 км от столицата Найроби, 
близо до границата с Уганда, 
а от началото на март Митко, 
заедно с македонския атлет 
Да̀рио Ива̀новски, водят трени-
ровки в друг известен център 
за подготовка на най-добрите 
африкански лекоатлети - Итен 
(2 400 м н. в.), популярен като 
„Home of Champions” („Домът 
на шампионите”), който се на-
мира на 30-ина км от Елдоре́т. 

„Тренираме здраво, всичко е 
наред, сподели националният 
рекордьор на 3000 м стипъл-
чейз Митко Ценов. Времето 
тук е супер. С Да̀рио Ива̀нов-
ски сме заедно в Итен. Има 
още доста бели атлети, но и 
много си тръгнаха покрай ис-
терията с коронавируса. 

Днес, 25 март, е последният 
полет от летището в Найроби, 
след което го затварят. И ние 
искахме да се върнем с този 
полет, но нямаше места. Затова 
ще останем, докато отвори ле-
тището и има полет за вкъщи. 

А и поради отлагането на 
Олимпиадата, няма защо да 
стоим повече тук. Ще се пре-
местим на друго място. Всичко 
останало върви добре, трени-
ровките се получават отлично, 
влязохме много бързо в ритъм. 

Ще продължим да се готвим 
и да чакаме съвсем скоро ня-
кое състезание, за да можем да 
направим силни резултати и да 
покрием норматива за Токио 
2021 още през юни-юли месец. 

Бъдете силни и не се преда-
вайте. Вярвам, че съвсем скоро 
всичко ще е наред!“ 

„Първоначалните ни планове 
бяха да останем в Елдоре́т до 2 
април и Милица да участва на 
маратона в Бостън на 20 април, 
разказа Йоло Николов. Но след 
като отмениха всички възмож-
ни маратони през април и май, 
не ни остава нищо друго, освен 
да продължим да тренираме 
тук и да чакаме подходящия 
момент. Хубавото е, че услови-
ята в Кения са едни от най-до-
брите в света по отношение на 
средните и дълги бягания. 

Милица тренира с едни от 
най-силните жени в маратон-
ската дистанция. Режимът ни 
на живот е сведен буквално 
само до сън - тренировки - 
храна. Това се повтаря всеки 
ден, ден след ден. Седмично 

пробягваме около 200-220 км, 
всеки ден между 20 и 40 км. 
Да правиш това дни, месеци 
наред не е лесна работа и из-
исква пълна отдаденост и кон-
центрация. Това е нашата рабо-
та и ние се стремим да бъдем 
най-добрите във всяко едно 
отношение. 

Благодарим на хората, който 
ни помогнаха да сме тук, редом 
с най-добрите в света - Българ-
ската федерация по лека атле-
тика в лицето на г-н Добромир 
Карамаринов, който се погри-
жи нищо да не ни липсва до 
този момент и да работим спо-
койно. Огромни благодарности 
на фирма „Булнет“, в частност 
на Деница и Христо Ценови, за 
доверието и подкрепата през 
годините. Семействата и при-
ятелите ни, които, волно или 
неволно, се налага да работят 
наравно с нас за благото на 
българския спорт и по-точно - 
на леката атлетика. 

Благодарности на „Чичо 
Стефчо“, така наричаме по 
нашенски Стивън Чероно, све-

товен рекордьор на 3000 м с 
препятствия (б. а. 7:53.63 мин.) 
и двукратен световен шампион 
в тази дисциплина. Това е чове-
кът, който в Кения е като наш 
ангел хранител, грижи се нищо 
да не ни липсва и да се чувства-
ме като у дома си. Поздрави на 
Мездра и България!” 

„Независимо от обстоятел-
ствата... oставаме силни, про-
дължаваме да работим здраво 
и продължаваме да вярваме, 
че ще дойде време да покажем 
плодовете на нашата упорита 
работа“, сподели от своя страна 
в социалната мрежа Instagram 
Милица Мирчева. 

Това е петият лагер, който 
българските атлети провеж-
дат в Кения. През зимата на 
2013-a-2014-а и през есента на 
2015-а Митко, Милица и Йоло 
осъществиха няколкомесечна 
подготовка в източноафрикан-
ската държава, а през 2016-а, 
преди Олимпиадата в Рио, и 
през пролетта на 2017-а отново 
тренираха в „Меката на бяга-
нията”.

Хора, с които живеем

Другар и приятел
Такова е признанието за 

Владимир Цветков Владинов, 
роден на 1 февруари 1945 г. в 
с. Руска Бела. Основно обра-
зование завършва в родното 
си село, а средно – в иконо-
мическия техникум в Червен 
Бряг.

Военния си дълг изпълня-
ва в Софийския гарнизон. За 
добри показатели е произ-
веден „младши лейтенант“ 
и „Отличник по бойната и 
политическа подготовка“. 
След казармата започва работа в Градския комитет на ДКМС 
– Мездра като организатор и ръководи дейността на комсо-
молските дружества и организации в селата. Изявил качества, 
натрупал опит и  показал възможности, 3 години по-късно е 
избран за първи секретар на новоучредения Районен комитет 
на Комсомола (на територията на АПК „Искър“).

След завършване на висше образование е избран за секретар 
по Общостопанския комитет на Общината, а четири години 
след това – за председател на Общинския съвет на Българ-
ските професионални съюзи. Съгласно Устава на общест-
вено-политическите организации, за да заемаш ръководни 
постове, първо трябва да те изберат членовете на организаци-
ите и след това да те утвърдят висшестоящите им органи. А за 
това бяха необходими образование, възможности и качества, 
които да развиеш и покажеш на дело. Едва тогава членовете 
те подкрепят и вървят след теб.

Навсякъде в работата си Владимир Владинов спазваше тези 
принципи, които го изградиха като добър организатор и дело-
водител. Пример за това беше дейността на производствени-
те бригади с имена на герои, които масовизираха движението 
„Героят е винаги в строя“. В това отношение бяхме пример в 
страната. По препоръка на централните ръководни органи в 
Мездра идваха за изучаване на постиженията и дейността на 
нашите трудови колективи.

Съществена подкрепа за всестранната му дейност  му оказ-
ваше съпругата му Соня Коцева, с която създадоха син и дъ-
щеря. Сега се радват на четирима внуци. 

Владимир е добър другар и приятел, доказал го през годи-
ните. Затова най-сърдечно го поздравяваме със 75-годишния 
му юбилей.

Желаем ти, уважаеми Владко, крепко здраве, дълголетие, 
много радости и щастие, за да се радваш и на правнуци.

От приятелите и съратниците от Клуб „Единство“ – 
Мездра

Карикатура

Единствената сграда в Мез-
дра от XIX в., съградена и с 
помощта на италиански ка-
меноделци, това е сградата на 
Товарна /Сточна/ гара.

Повод да се обърна към ръ-
ководствата на БДЖ, на Общи-
ната и към всички съграждани 
е сегашното нетърпимо и тре-
вожно състояние на сградата, а 
районът около нея е превърнат 
в боклукчарник, тоалетна и 
място за складиране на ненуж-
ни неща от поделения на БДЖ. 

Много често е ползвана от нар-
козависими лица. На самата 
сграда са нанесени значителни 
повреди, но никой не взима 
мерки за охрана, осветление и 
най-вече за нейното опазване 
и съхраняване за поколенията. 
Кранът на тази гара /релсов/ 
бе нарязан за скрап в рамките 
на един работен ден. Челният 
коловоз от южната й страна се 
премахна, релсите, траверсите 
и скрепителният материал ги 
няма.

Уважаеми, обръщам се към 
вас с предложение:

1. Съвместно с БДЖ сграда-
та да ce ремонтира и превър-
не в Музей на БДЖ, като има 
възможност да се съвмести 
това дори с действаща товарна 
гара. Помещенията са много и 
не се използват. По таваните 
и мазетата сигурно има доста 
интересни неща с историческа 
значимост за БДЖ и миналото 
на нашия роден край…

2. Предгаровото простран-

ство да се разчисти и превърне 
в служебен паркинг за ЖП слу-
жителите и жандармерията. 
При свободно място да се обо-
соби и като паркинг за гражда-
ните на града и гости.

3. Използвам възможността да 
поставя въпроса и за бившата 
гарова сграда на с. Люти брод, 
която, със своята близост до 
природните забележителности, 
би се превърнала в идеален 
туристически обект – спалня и 
музеен кът за Иван Вазов, баба 
Илийца, които да бъдат естест-
вено продължение на съграде-
ното в Черепишкия манастир, 
село Челопек и Люти брод.

Смятам, че с повече настоя-
телност поставените въпроси 
могат да се решат и ще бъдат в 
полза на града и Общината.

P.S.: Oчаквам дейната наме-
са на Клуба на пенсионерите 
от ЖП, както и на настоящи и 
бивши ръководители на различ-
ни нива в системата на БДЖ, а 
защо не и на родолюбиви граж-
дани и бизнесмени…

Ивайло Христов

ДА ОПАЗИМ СТОЧНА ГАРА

Продавам вила в района на Своге.
Продавам зъболекарски стол и обзавеждане за зъболекар-
ски кабинет.
Тел.: 0888/96-30-83

ЧАСТНА ОБЯВА

Xудожник: Евгени Кучков
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ФотоескизДецата на Община Мездра

• 1/13 април 1898 г. - в Мездра официално е открита спирт-
на фабрика „Враца” - собственост на крупните търговци 
и предприемачи Тодор Балабанов (1852-1912) от Враца и 
Атанас Каракашев (1810-1897) от Свищов. Нейното строи-
телство започва през 1894 г., оборудвана е с модерна за вре-
мето си техника от Австро-Унгария и Германия. Наскоро 
след построяването й Каракашев умира и Балабанов става 
едноличен собственик. Годишният капацитет на спиртова-
рната до национализацията й през 1947 г. достига 3,5 млн. 
литра спирт. В зависимост от търсенето на пазара, в нея 
работят средно от 25 до 50 души на три смени. Готовата 
продукция се пласира у нас и в чужбина (Турция, Италия 
и др.). 
2 април 1975 г. - в Мездра отваря врати ОДЗ №2 (днес 

ДГ „Слънчице“). Изграждането на детското заведение за-
почва през пролетта на 1973 г. със средства (500 хил. лв.), 
отпуснати поравно от ГОНС и ЖП управление - София. 
За построяването на двуетажната сграда гражданите по-
лагат безвъзмездно 14 000 трудодни. Първоначално в нея 
са разкрити четири градински и две яслени групи с пръв 
директор Иванка Дичева и медицинска сестра Траяна Бо-
яджийска. 
• 11 април 1949 г. - на 70-годишна възраст в Мездра умира 

голямата театрална актриса и режисьорка Руска Михайло-
ва Мануилова, със сценичен псевдоним Роза Попова. Тя е 
родена в София през 1879 г., съпруга е на популярния дет-
ски писател Чичо Стоян. По време на театралната си кари-
ера играе в Народния театър, театър „Сълза и смях“, в Пло-
вдив, Русе и други градове на страната. В края на живота 
си идва да живее в нашия град. 
• 13 април 1990 г. - в Мездра е създадена Общинска ор-

ганизация на участниците във Втората световна война. За 
председател на местната структура на Съюза на ветераните 
от войните на България е избран Йордан Иванов Йорда-
нов, който оглавява организацията до 2007 г. За зам.-пред-
седател е утвърден Митко Стаменов, а за секретар - Славчо 
Савов. 
• 15 април 1931 г. - със Заповед №1958 на Министерство-

то на земеделието и държавните имоти е решено в Мез-
дра да бъде открито Допълнително земледелско училище 
(предшественик на сегашната ПГ по МСС), с двегодишен 
курс на обучение. Официалното откриване на училището, 
за директор на което е назначен агрономът Георги Попов, 
става на 2 ноември с. г. 
• 16 април 1990 г. - по инициатива на местните структу-

ри на БСДП, БЗНС „Никола Петков” и Политически клуб 
„Екогласност” в салона на НТС (ет. 3 на Читалището) е 
учредена градска организация на Съюза на демократични-
те сили (СДС). За председател е избран Николай Велчев, 
а за зам.-председател - Петър Цановски. Сформиран е и 
19-членен Координационен съвет с председател Гено Не-
цов. За говорители са утвърдени Владимир Джаферски и 
Нина Данколова. Първата проява на обединената опозиция 
е предизборният митинг на 26 април 1990 г. пред Дома на 
железничаря с участието на дисидента Любомир Собад-
жиев, председател на Движение „Гражданска инициатива.   

ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР

Андреа, 9 г.

Тя е на 86 км от София. В бли-
зост е до Мездра и Враца. Сред 
най-привлекателните и красиви 
природни места в диплите на 
Дунавската равнина.

Изследователите географи са 
описали 37 или 40 от най-извест-
ните и големи български плани-
ни. Едни от най-красивите кът-
чета на родната ни земя. Между 
тях обаче не са споменати мал-
ките планини, а те не са малко. 
Сред тях е Ржана планина. Тя се е 
разпростряла сред тучни ливади 
и високи букови гори на граница-
та между Софийска и Врачанска 
област. Уникална е с най-високия 
си връх Козница - 1637 метра. И 
с другите величествени върхове: 
Шадимо - 1549 метра, Расоата 
чукла - 1405 метра, Градо - 1246 
метра. От Брезовишка чукла 
протича бързоструйната река Га-
бровница, устремена към десния 
бряг на ширналия се и шумящ 
Искър, проточил се в Искърския 
пролом.

Казват, че името на планина-
та идва от “ржи” - ръж, реже и 
пронизва атмосферата със силни 
ветрове. Когато времето е тихо 
и слънчево, районът на Ржана 
планина е неописуемо красив и 
приятен за туризъм и пътешест-
вия в дебрите на популярната с 
името си Забравената планина. 
Оселна е най- прочутото в този 
край село. Преди години мест-
ният творец Петър Вътов напи-
са и отпечата книгата “Селище 
от вековете”. В землището на 
Ржана планина то е най-живо-
писното и привлекателно място. 
До него се стига, като се тръгне 
от железопътната гара Елисейна 
и се пътува по идеално оформен 
асфалтов път. Само че е с много 
завои. Някъде около 17 км е.

В потайна долина се намира 
един от най-красивите и уни-
кални манастири - “Седемте 

престола”. Основан е през X век. 
Свързан е с чудновати легенди за 
боевете на цар Иван Шишман с 
турците. Този религиозен и по-
пулярен църковен дом е основан 
от седем боляри, заселили се тук 
преди хилядолетия и основали 
малките селца Осенов лаг, Огоя, 
Оградище, Буковед, Лесков дол 
и Желен.

Като види църковната обител, 
човек се прехласва от радост. 
Възхитителна е. Църквата има 
седем параклиса - престола. Във 
всеки един от тях може да се 
извършват ритуали. Богослуже-
нията се правят във всеки един 
от олтарите. Храмовата икона 
“Рождество пресветая Богороди-
ца” някога е донесена от Атон. В 
центъра е уникалният полюлей 
“Хоро”. През юли 1899 г. мана-
стирът е посетен от патриарха 
на българската литература Иван 
Вазов.

Дълбоко трогателна е написа-
ната от Вазов творба “Клепалото 
бие“:

В глуха планинска долина 
стояла 

във стари години обител све-

та, 
кандилце блестяло, молитва 

се пяла 
в черквица бедна, далеч от 

света.
И всяка неделя там старец 

пречестни 
клепалото биел за служба в 

зори...
През 1799 г. на посещение тук 

е светецът Софроний Врачан-
ски. По негова идея в двора има 
изработени камбани с две клепа-
ла - дървено и желязно. В двора, 
залутан в задната част на мана-
стира, е гробът на популярния 
за времето си писател Светозар 
Димитров - Змей Горянин. Бил е 
много популярен и близък прия-
тел на Елин Пелин.

В необозримите простори на 
Ржана планина има живопис-
ни и китни балкански селца 
и махали. Литаково е едно от 
най-популярните от тях. В него 
са разстреляни и погребани 59 
борци - антифашисти от раз-
лични краища на България и на 
света. Сред тях са червеноар-
меецът Ванюша, прославените 
английски офицери Томпсън, 

Скот и Монро, канадският офи-
цер Кларк, партизанският коман-
дир Дичо Петров, любимката на 
чавдарските партизани Сашка 
(Хермина Разграден). Остават 
и досега неизвестни имената на 
38 от жертвите. А дали е имало 
фашизъм - нека се питат и спо-
рят поддръжниците на отишлия 
си преди години омразен хитле-
ристки строй. И стръмните скло-
нове на Забравената планина 
може да им отговорят...

Илия Борисов

СЕЛЦЕ
Боже, такава проза е, 

че чак се ражда поезия.
Село е. Диагноза е.

Припек... И пълна амнезия.

Къщици, слепи от вглеждане. 
Мравчици щъкат само.

Гледа под писани вежди 
църквица с щръкнало рамо.

Боже, ти тук ли живееш 
и на какво си стопанин? 

Можеш ли? Ще посмееш ли 
да му докоснеш раните?

Гледай! Старица и куче.
Тази любов е няма... 

Нишчица времето суче 
и бавно придърпва мама.

Нито е време за нещо.
Нито е време за взиране... 
Слушай, нали се сещаш — 

не ми е ден за умиране!

Боже, такава проза е, 
че чак се ражда поезия.

Село е. Диагноза е.
Припек- И пълна амнезия.

Яна КРЕМЕНСКА

Антология „Ескус“
В лекарския кабинет на ко-

лега влязъл общ приятел – на 
него и на медицинската сес-
тра. Той е пенсионер отпреди 
десетина години, но видът му 
е на човек в активна творче-
ска възраст. Едър на ръст, с 
неподправено поведение на 
искреност, честност и добро-
та, ползващ се заслужено с 
авторитет и уважение. Преди 
идването на демокрацията е 
заемал различни отговорни 
длъжности, а в днешно време 
се изявява с активна общест-
вено-политическа дейност, 
публикува спомени за позаб-
равени герои от миналото в 

ХУМОРИСТИЧНА ГРЕШКА
Писмо от лекаря

местния вестник. Известен е 
също с доброволното си учас-
тие в редица благотворителни 
мероприятия. 

За най-голяма изненада на 
всички, които го познават, 
този човек допусна необяс-
нима моментна наивност и 
лековерие, като предаде на 
телефонни измамници 30 хи-
ляди лева за „особено важно и 
значимо“ общонародно дело. 
Предава парите и в следва-
щия момент, сякаш светкави-
ца преминава през мозъка му, 
дава си сметка, че времето на 
доброволните и честни па-
рични участия в благотвори-

телни дейности е отминало 
безвъзвратно. С ужас осъз-
нава каква голяма глупост е 
сторил. Идело му да потъне в 
земята от срам и яд…

… Та, като влязъл в лекар-
ския кабинет, този едър мъж 
помолил медиците да му 
поставят инжекция заради 
болки в коляното. Колегата 
започнал подготовка за мани-
пулацията. В същия момент 
обаче медицинската сестра, 
сякаш подучена от дявола, си 
позволила да изрече най-неу-
местната шега:

-Поставянето на инжекция-
та ще ти струва десет лева – 

казала, а докторът ни в клин, 
ни в ръкав, без дори да се за-
мисли, я допълнил:

-Няма да го уплашиш, той 
даде трийсет хиляди, та десет 
лева ли няма да даде…

Като чул тези думи, болният 
станал от кушетката, обляк-
ъл се и, без да пророни дума, 
напуснал кабинета на своите 
„приятели“.

Осъзнали какво са направи-
ли, лекарят и сестрата го под-
гонили по коридора да му се 
извиняват, но той дори не се 
обърнал.

Този частен случай ме 
подсети за онази приказка за 
причинената рана, която за-
здравява, но нанесената оби-
да – никога. В днешно време 
кой ли помни тази истина?

д-р Герго Цонков

Роден край

РЖАНА - ЗАБРАВЕНАТА ПЛАНИНА
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