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НАПРЕДВА ИЗГРАЖДАНЕТО
НА ПОКРИТИЯ ПАЗАР
Напредва изпълнението на
проект „Изграждане на покрит пазар и благоустрояване
на околното пространство в
УПИ І, кв. 85 по ПУП-ПРЗ
на гр. Мездра“. Той се реализира от Община Мездра с финансовата подкрепа на „Фонд
ФЛАГ” чрез „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“.
Проектът предвижда изграждане на покрит пазар с
две основни части с дължина
по 36 м, застъпващи се в три
оси; оформяне на търговски
пасажи за посетители-купувачи и разполагане на общо 48
търговски маси - по 24 в двете
основни покрити части на па-

зара; обособяване на място за
социални контакти и събития
- сцена за публични прояви и
малка водна площ (фонтан);
обособяване на зона за отдих
и игри (детска площадка);
подмяна на настилки; ново
решение за осветлението на
пазара и паркинга; осигуряване на ново решение за водоснабдяване и фонтан, както и
канализация за обекта. Цялата
застроена (покрита) площ на
пазара е 820 кв. м.
Покритият пазар е ситуиран
по една мислена пешеходна
линия, която свързва жилищните квартали северно от ул.
„Александър Стамболийски“
с моста над река Моравишка
и жилищните квартали южно

от нея. Тази мислена пешеходна линия е търсена като ос
на търговските проходни пасажи в двете части на покрития пазар. В непосредствена
близост, северозападно от пазара, ще бъде изграден открит
паркинг с 20 паркоместа, 3 от
които за автомобили на хора
с увреждания. Предвидени
са скосявания на пътните
бордюри и на тротоарната
настилка към паркинга и в
противоположната страна, с
цел достъпност на пешеходната среда за хора с двигателни увреждания. Към покритата зона на пазара ще бъдат
изградени и подходи за хора с

увреждания.
Изпълнител на обекта е
ДЗЗД „Маркет Конструкт
Мездра“, с партньори в обединението „Артстрой“ ООД
- Смолян и „Регал Билд“
ЕООД - София, което спечели обществената поръчка,
обявена от Община Мездра.
Строителният надзор се
осъществява от „Ведипема“
ЕООД - Плевен.
Проектът е на обща стойност приблизително 1 720
000 лв., а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи - 360 календарни
дни, т. е. до началото на м.
юли 2022 г.

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК В МОРАВИЦА
С музика, танци и забавни игри на открито в последната събота на месец
март жители и гости на
второто по големина село
в община Мездра - Моравица, посрещнаха настъпването на пролетта. Жизнерадостната проява се
състоя в местността „Селището“, а организатор
беше Кметство Моравица
със съдействието на Община Мездра.
Присъстващите бяха приветствани с „Добре дошли“
от кмета на селото Росен
Ценов. Празника уважиха

кметът на общината Иван
Аспарухов, кметският наместник на Ослен Криводол Роман Иванов, жители
на съседните села, на Мездра и Враца.
Програмата на джамборѐто включваше различни
състезателни игри - състезание с яйца и лъжици,
преодоляване на препятствия и скачане с чували,
теглене на въже, футбол на
малки вратички, волейбол,
федербал и други.
За празничното настроение на събралото се около
общите трапези множество

се погрижиха Духовият оркестър при Народно читалище „Развитие-1869“ - гр.
Враца и култoвият DJ Иван
Минев.
Специален
музикален
поздрав към всички отправиха намерилите радушен
прием в Моравица бежанци
от Украйна. Те изпълниха
емблематичната песен на
Софи́я Рота́ру „Одна калина“, след което се хванаха
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на извилото се на мегдана
право хоро, аплодирани от
своите нови приятели от
България.
Най-атрактивните участници във веселбата получиха грамоти - за най-палав
танцьор, за най-луда танцьорка, за най-скоростен
скачач, за най-артистичен
хореограф, за най-якия духов оркестър и за най-вкусна скара.

ЦЕНА: 0,40 лв.

ПЪРВИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ ВОЙНАТА
В УКРАЙНА ПОЛУЧИХА ПОДСЛОН
38 бежанци от Република Украйна са потърсили до
момента временна закрила на територията на община
Мездра. 8 от тях са настанени в село Моравица, а останалите - в гр. Мездра.
Първоначално в с. Моравица получиха подслон 5
жени и 6 деца, впоследствие едно от семействата се
премести в гр. Мездра. Безвъзмездно своите домове за
украински граждани, избягали от своята родина заради
войната, отвориха Васил и Стоянка Генови, Славейко и
Петьо Ценови, Росен и Теменужка Ценови. Бежанците,
настанени в Моравица, са от Кривой рог, Днепропетровска област, като жените са учителки в местна гимназия. Главен инициатор за тяхното пристигане у нас
е Вита Дончева - украинка, която живее и работи в гр.
Мездра.

„Беше ни много трудно да започнем отново работа,
но благодарение на интернет можем да продължим да
преподаваме на нашите ученици, независимо, че ние
сме в България, а те са пръснати из почти цяла Европа, сподели една от жените, която е учител по история.
Обучаваме ги онлайн и въпреки военния конфликт, нямаме нито едно отсъстващо дете“.
„Още сме в шок от случилото се, но започваме бавно
да се съвземаме. България е братска страна, със сходна култура и ние искаме да се включим пълноценно в
обществения живот на селото и града“, допълни нейна
сънародничка.
В знак на гостоприемство заместник-кметът Нели
Минева подари от името на Община Мездра на потърсилите убежище семейства икони на Св. Богородица с
Младенеца. Тя изрази надежда, че военният конфликт
ще приключи скоро и хората в Украйна ще могат отново да видят „чисто небе“ над главите си. „Ако имате
нужда от каквото и да е било, не се колебайте да се
свържете директно с мен или с кмета на село Моравица, за да можем своевременно да ви осигурим всичко
необходимо“, заяви Минева.

Със съдействието на Районно управление „Полиция“
бежанците вече получиха адресни карти, за да могат
да се придвижват безпроблемно на територията на Република България.
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Публично обсъждане

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022
60 инфраструктурни обекта
са включени за изпълнение в
Инвестиционната програма
на Община Мездра за 2022 г.
Това стана ясно на публичното
обсъждане на Проектобюджета за тази година, който беше
представен от кмета на общината Иван Аспарухов. 7 от тях
са в гр. Мездра, а останалите
53 - в съставните села на общината.
Най-големите проекти, предвидени за реализиране, са довършването на покрития пазар
и благоустрояване на околното пространство в кв. 85 на
гр. Мездра“ (1 258 400 лв. от
„Фонд ФЛАГ“); довършването на централния площад в с.
Зверино (367 451 лв. - целеви
средства, отпуснати с ПМС
№360/2020 г.) и довършването
на площад, градина за отдих и
сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадки в с. Оселна (115 424 лв.).
За ремонт са заложени 55
улици - 6 в гр. Мездра и 49 в
съставните села на общината,
както и един селски площад.
24 от тези обекта ще бъдат изпълнени с целева субсидия за
капиталови разходи за т. г., а останалите - с преходен остатък
от целева субсидия за капиталови разходи за м. г. и с целеви средства, отпуснати с ПМС
№49/2021 г.
В гр. Мездра за ремонт са
предвидени улиците „Васил

Левски“, „Цанко Церковски“,
„Петър Берон“, „Веслец“,
„Софроний“ и „Принчовец“ на
обща стойност приблизително
270 хил. лв. С целева субсидия
за 2022 г. ще бъдат ремонтирани 18 улици и един площад в
съставните села на общината
на обща стойност малко над 1
млн. лв.: две в с. Върбешница
и по една в селата Боденец,
Брусен, Горна Кремена (тротоар), Долна Кремена, Дърманци, Зверино, Игнатица, Лик,
Лютиброд, Лютидол, Моравица, Ослен Криводол, Ребърково, Руска Бела, Типченица
и Царевец, както и площада в
Очиндол.
Инвестиционната програма
е в размер на 5 319 081 лв.,
което е с 3 382 678 лв. повече
от миналогодишната и с 4 153
081 лв. повече от тази за 2020
г. В т. ч. 1 482 100 лв. целева
субсидия от държавата за капиталови разходи, 1 386 256
лв. целеви средства, отпуснати

с ПМС №49/2021 г., 1 258 400
лв. целеви средства от „Фонд
ФЛАГ”, 760 626 лв. преходен
остатък от целева субсидия за
капиталови разходи за м. г., 367
451 лв. целеви средства, отпуснати с ПМС №360/2020 г. и 21
248 лв. собствени средства.
Финансовата рамка на Проектобюджет 2022 е 29 944 050
лв., което е с 6 745 527 лв. повече от миналогодишния бюджет
(23 198 523 лв.,) и с 10 966 055
лв. повече от този за 2020 г. (18
977 995 лв.).
За финансиране на делегираните от държавата дейности в
приходната част на бюджета
са планирани средства в размер на 16 094 407 лв. Държавният трансфер за местни
дейности е 3 560 400 лв., в т.
ч. 1 836 100 лв. изравнителна
субсидия (+130 600 лв. в сравнение с м. г.), 1 482 100 лв. целева субсидия за капиталови
разходи (+159 400 лв. спрямо
миналогодишната) и 242 200

лв. за зимно поддържане на
пътищата и снегопочистване
(-2 800 лв. в сравнение с 2021
г.).
Очакваните местни приходи са 13 849 643 лв., в т. ч. 1
562 000 лв. данъчни приходи,
4 763 701 лв. неданъчни приходи и 3 935 514 лв. операции
с финансови активи и пасиви.
По отношение на приходите
прогнозата е направена при
непроменени данъчни ставки
спрямо 2021 г. на местните данъци и такси.
В разходната част на бюджета са заложени 142 318 лв. за
дофинансиране на държавни дейности със средства от
собствени приходи, в т. ч. в
сферата на образованието - 46
635 лв., във функция „Общо
държавни служби“ - 38 902
лв., в сферата на културата - 38
804 лв. и в сферата на социалното осигуряване и грижи - 17
977 лв.
„Основната цел и първостепенна задача на Проектобюджет 2022, който ще се изпълнява в сложна, динамична и
трудно прогнозируема среда, е
да запазим бюджетната устойчивост на Община Мездра“,
пише в заключение в доклада
към Проекта за Бюджета на
Община Мездра за тази година. Проектобюджет 2022 ще
бъде разгледан от Общинския
съвет на неговото заседание
през месец април.

НОВО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОСВЕТЛЕНИЕ
Община Мездрa извърши поетапна подмяна на старото осветление
в централната пешеходна алея по
протежение на ул. „Александър
Стамболийски“ с нова енергоспестяваща паркова осветителна система с LED лампи. Целта е подобряване на безопасността и комфорта
на пешеходците и намаляване на
консумация на електроенергия.
Служители в ОбП „Чистота“
монтираха 78 осветителни тела с
мощност 60W и светлинен спектър
4000K в четирите участъци на алеята от кръстовището с ул. „Янко
Сакъзов“ при пазара до кръстовището с ул. „Св. св. Кирил и Методий“ при бившата Кременска

рампа. Новото парково осветление е
изключително икономично, с ниска
консумация на ток. То съчетава стилен дизайн, здравина и висока степен на защита срещу проникване на
влага и прах, гарантиращи безпроблемната му работа на открито и в
неблагоприятни условия.
Такива надеждни и елегантни осветителни тела вече са монтирани
в новата част на алеята при изпълнението на Проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и
VI-ти участък, гр. Мездра”, който
беше реализиран от Община Мездра
с безвъзмездна финансова помощ по
Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.

„ИЗКЪРПИХА“ ПРОБЛЕМНИ УЧАСТЪЦИ ОТ ГРАДСКИТЕ УЛИЦИ
Служители на ОбП „Чистота“ извършиха „изкърпване“
на комрометирани участъци
от уличната мрежа в гр. Мездра. Ремонтните дейности за
възстановяване на пътните
настилки стартираха по южното и северното платно на
ул. „Александър Стамболийски“, след което продължиха
по ул. „Янко Сакъзов“, ул.
„Св. св. Кирил и Методий“ и
ул. „Брусненско шосе“.
За целта Община Мездра
закупи 4,5 тона плътен асфалтобетон, с които бяха рехабилитирани около 400 кв.
м асфалтова настилка, информира управителят на ОбП
„Чистота“ Калин Стойчев.
При необходимост ще бъдат
осигурени допълнителни количества.

Междувременно служители на комуналното предприятие извършиха по график почистване от наноси на основните пътни артерии в града.
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Община Мездра уведомява гражданите, че от 4 до 21
април 2022 г. организира
ВЕЛИКДЕНСКО ПОЧИСТВАНЕ НА МЕЗДРА
Съгласно Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред на територията на община Мездра,
собствениците на имоти и живеещите в сгради в режим
на етажна собственост са длъжни да поддържат в приветлив и естетичен вид своите имоти и прилежащите
територии към тях (вкл. зелени площи, междублокови
пространства и тротоари) като редовно ги почистват.
Събраните при почистването отпадъци могат да бъдат
складирани на следните временни площадки за събиране на отпадъци, които се намират на улиците:
• на пресечката на ул. „Ал. Стамболийски“ и ул.
„П. К. Яворов“;
• на ул. „Дунав“ (след „Кевчето“);
• на ул. „Георги Кирков“;
• на ул. „Янко Сакъзов“ (пред бившия Младежки
дом);
• на площад „Македония“;
• на ул. „Динко Петров“ (при тенис корта);
• на пресечката на ул. „Св. св. Кирил и Методий“
и ул. „Люлин“.
През целия период на великденското почистване ще
се извозват и събрани отпадъци от граждани по предварителна заявка на място в Общинско предприятие
„Чистота“ или на тел. 0894 30 80 75. При необходимост
контейнерите за битови отпадъци ще бъдат обслужвани
допълнително, извън утвърдения график.
Уважаеми съграждани,
от съвместните усилия на всеки един от нас зависи да
направим нашия град по-чист, по-уютен и по-приветлив.
Това е наша споделена отговорност! За да посрещнем
предстоящия светъл православен празник - Възкресение
Христово (Великден), с усмивка и ведро настроение.
Благодарим на всички, които ще се включат в кампанията!

В навечерието на най-големия православен
празник ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО,
Община Мездра организира
ПРОЛЕТЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР!
Базарът ще бъде позициониран в централната
градска част - на площад „България“ и в Алеята на кестените, през периода от 14 до 25 април
2022 г., включително.
Желаещите да участват в базара трябва да подадат заявление (по образец) в Център за услуги
и информация на гражданите, който се намира
на партерния етаж в сградата на Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27), след
предварително уточняване на мястото, площта
и периода за участие в базара.
За допълнителна информация: тел 0910 921 56,
вътр. 211.
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БЛИЗО 1 150 ПОТРЕБИТЕЛИ СА ОБХВАНАТИ В СОЦИАЛНИТЕ
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА МЕЗДРА
На други 450 души е осигурена трудова заетост в социалната сфера
1 145 потребители са обхванати в различните видове социални услуги, които предоставя
в момента Община Мездра,
информираха от отдел „Образование, социални дейности и
здравеопазване“ по повод Световния ден на социалната работа
(World Social Work Day), който се
отбелязва всяка година в третия
вторник на месец март като израз
на признание към постиженията
на социалните работници по целия свят.
На други 450 души е осигурена временна трудова заетост в
социалната сфера, а още толкова деца и лица в неравностойно
положение са подпомогнати под
формата на дарения с подаръчни
пакети и хранителни продукти.
P По Закона за личната помощ
Предоставянето на лична помощ в община Мездра започна
през м. септември 2019 г. В момента назначените лични асистенти са 297, които предоставят
тази социална услуга на 290 лица
с трайни увреждания, с установени вид и степен на увреждане
или степен на трайно намалена
работоспособност, с определена
чужда помощ и деца с 90 и над
90 на сто вид и степен на ув-

грижа в домашна среда по реда
на друг закон. Понастоящем 34
социални асистенти полагат грижа за 88 потребители.
P Проект „Патронажна грижа+ в община Мездра“
Община Мездра изпълнява
Проект „Патронажна грижа+ в
община Мездра“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020
г. Проектът се изпълнява в две
направления:
• Направление 1: Патронажна
грижа - 90 лица получават ежедневна грижа от 18 предоставящи интегрираната здравно-социална услуга, подпомагани от
медицинска сестра, диспечер
и шофьор. Целева група по
проекта са: хора с увреждания,
възрастни хора в невъзможност
от самообслужване, лица над
54 г., други уязвими групи, вкл.
лица поставени под карантина
във връзка с COVID-19, лица от
рисковите групи за заразяване с
COVID-19.
• Направление 2: Превенция
на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата
дейности. Дейностите са пряко
свързани с опазване здравето
на ползвателите на социалните
услуги, делегирани от държава-

реждане или степен на трайно
намалена работоспособност без
определена чужда помощ. От
стартирането на услугата до момента този вид грижа са получили общо 476 потребители.
P Социална услуга „Асистентска подкрепа“
От 01.01.2021 г. Община Мездра започна да предоставя нова
социална услуга, делегирана
от държавата дейност, насочена към 88 потребители - лица
в надтрудоспособна възраст в
невъзможност за самообслужване, които нямат определена по
съответния ред степен на намалена работоспособност и деца с
трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с
определена чужда помощ, които
не ползват асистентска подкрепа
по Закона за личната помощ или
за които не се получава помощ за

та дейности, и на служителите
в тези услуги. За подпомагане
на служителите в Комплекс социални услуги за деца и лица с
увреждания (КСУДЛУ) и в Дом
за стари хора (ДСХ), с цел въвеждане на мерки за дезинфекция, са
назначени 13 хигиенисти. Предвидени са и ремонтни дейности
за обособяване на помещения за
изолиране на потребители със
симптоми на COVID-19.
P Проект „Топъл обяд за жителите на община Мездра”
От 08.02.2021 г. стартира изпълнението на Проект „Топъл
обяд за жителите на община
Мездра“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда
за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г.
Чрез проекта се осигурява топъл

обяд за 200 потребители в 25 населени места на общината.
P Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен
център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства в община Мездра“
По Проект „Продължаваща
подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на
социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, на ОП РЧР 2014-2020
г. са разкрити две нови социални
услуги:
• Център за обществена подкрепа - за 100 потребители, вкл.
4 места за спешно настаняване.
В него се оказва психологическа
подкрепа и консултиране на деца
за възстановяване и подобряване
на връзките им със семейството,
развитие на умения за живот,
справяне с агресия, трудно поведение, подобряване на взаимоотношенията с връстници,
педагогическа подкрепа на деца,
които срещат трудности в училище, подкрепа на семейството,
информиране и консултиране
на родителите за осигуряване
на безопасна и сигурна среда за
детето, повишаване на уменията
им за полагане на добри грижи за
детето, предотвратяване на риск
от насилие, изготвяне и подаване
на различни документи в местни
и държавни институции, търсене
и намиране на работа, получаване на здравни услуги - избор
на личен лекар, профилактични
прегледи, необходимост от лечение в болница, възможностите за
ползване на други услуги, както
и осигуряване на спешен прием
на деца или деца и родител/лица,
които полагат грижи за детето в
случай на кризисна ситуация - 4
места за спешно настаняване.
• Дневен център за подкрепа на
деца с увреждания и техните семейства - за 30 потребители и 60
консултативни услуги. В него се
извършват следните дейности:
рехабилитация и физиотерапия
на потребителите; психологична интервенция (фамилна и
индивидуална психотерапия),
логопедични занимания; педагогическа подкрепа за възпитание
и обучение; свободни дейности
- арт терапия, занимателни игри
и др.; работа с родители - органи-
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леда, предназначени за деца в „Българска хранителна банка“
неравностойно положение и (БХБ) дарява регулярно на Обученици от основния курс на щински център за социални
обучение. Благотворителната услуги и дейности - гр. Мездра
инициатива се реализира за пета хранителни продукти с кратък
поредна година по Проект „Деца срок на годност, които отговапомагат на деца“ („Aktion Kinder рят на европейските изисквания
helfen Kindern“), партньор по за безопасност на храните и са
който е хуманитарната органи- години за консумация. С тях се
зация;
разнообразява храната на повече
• Спално бельо за нуждите на от 200 потребители на социалниМБАЛ - Мездра.
те услуги „Домашен социален
P От Фондация „ТАВИТА патронаж“ (ДСП) и Дом за стари
България“
хора (ДСХ) - гр. Мездра.
• 56 подаръчни пакета за потре- От м. ноември 2019 г. до м.
бителите на КСУДЛУ - Мездра декември 2021 г. продуктите,
по повод Международния ден на получени от БХБ, са на обща
хората с увреждания - 3 декем- стойност приблизително 8 500
ври.
лв. Благодарение на тях потребиP От Фондация „Българска телите на ДСП и на ДСХ полухранителна банка“
чават по-евтина, разнообразна и
зиране и провеждане на групови От 2019 г. насам Фондация здравословна храна.
срещи с родители и предоставяне на консултантски услуги; сенОбщина Мездра и Център за подкрепа
зорна терапия/ психосензорна
за личностно развитие (ЦПЛР)
терапия; осъществяване на личобявяват
ни контакти и придобиване на
социални умения в приятелска
ВТОРИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОНКУРС
обстановка, безопасна и приятна
РЕЦИТАЛ НА ВАЗОВИ ТВОРБИ
среда; предоставяне на храна;
Конкурсът е предназначен за ученици в следните възпредоставяне на специализиран растови групи:
превоз.
• І група - ученици от І до ІV клас;
Осигурена е трудова заетост на
• ІІ група - ученици от V до VІІ клас;
31 лица, които работят в двете
• ІІІ група - ученици от VІІІ до ХІІ клас.
услуги.
Всеки участник има право да представи по едно стихоСОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ
P Фондация „Бъдеще и на- творение от Иван Вазов.
дежда“ - гр. Мездра
Фондация „Бъдеще и надежда“
осъществява социална дейност
в община Мездра от 11 години,
а за социална услуга „Кризисен център” има лиценз от 2017
г. Приоритетните цели на тази
организацията са свързани с
осъществяване на подкрепа за
развитие на личността и потенциала на лица и семейства в
неравностойно положение - социално слаби, от малцинствени
Конкурсът ще протече в два етапа:
групи, излизащи от институции,
• вътрешноучилищен етап: провежда се до 24 май
в риск и др. Капацитетът на социалната услуга, която се намира 2022 г. Всяко училище в община Мездра ще проведе
в с. Брусен, е 6 места. През 2018 рецитал и ще излъчи тримата най-добри декламатори
г. социалната услуга „Кризисен в отделните възрастови групи, които ще се класират за
център“ е предоставена на 2 лица следващия, общински етап на конкурса.
и 5 деца, през 2019 г. - на 4 деца,
• общински етап - той ще се проведе на 27 май 2022
през 2020 г. - на 2 лица и 1 дете, а
г.
в ЦПЛР - гр. Мездра. В него ще вземат участие побепрез 2021 г. - на 1 лице и 3 деца.
През м. г. е осигурен спешен при- дителите от вътрешноучилищния етап. Те ще рецитират
ем на майка с три деца, насочена избраните от тях творби пред тричленно жури и ще се
за настаняване от Мултидисци- съревновават за първо, второ и трето място в отделните
възрастови категории. Призьорите в трите възрастови
плинарен екип.
P Фондация „Проект Севе- групи ще получат грамоти и предметни награди.
розапад“ - с. Лютиброд
На 25 юни 2022 г. призьорите ще изнесат рецитал в
Фондация „Проект Североза- Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” - с. Очиндол
пад“ предоставя услугите „До- по време на връчването на наградите на победителите
машен патронаж“ и „Помощ в в XI Национален литературен конкурс за разказ „Дядо
дома“. Патронажната кухня е Йоцо гледа“.
разкрита през 2019 г. и обслужва възрастни хора в 14 населени
В следващите дни рожденици са:
места в общината. Капацитетът
й е 150 души, като в момента об• Стефан Красимиров, областен управител на Враца - на 11
служва 93-ма. От м. януари до м. април,
май 2021 г. е осигурен безплатен
• Венета Петрова, общински съветник - на 13 април,
топъл обяд на до 50 лица месеч• Валентина Цекова, бивш секретар на НЧ „Просвета 1929“ –
но, непопаднали в Проект „Топъл обяд за жителите на община Мездра - на 13 април,
Мездра“.
• Инж. Илия Цончев, общественик - на 16 април,
ДАРЕНИЯ:
• Искрен Красимиров, режисьор и преподавател - на 17 април,
През 2021 г. Община Мездра
• Вихър Ганчев, бивш кмет на с. Игнатица, учител - на 20 април,
получи следните дарения:
• Лидия Илиева, общественик - на 21 април,
P От Фондация „АДРА Бъл• Мирослав Гетов, гл. експерт „Връзки с обществеността и прогария“
• 200 подаръчни пакети за Ко- токол“ в Община Мездра - на 21 април.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 4 април в 12:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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ПРОЛЕТНО
ЛИТЕРАТУРНО
ЧЕТЕНЕ

С поетично четене под наслов „Звънка лястовича песен днес се носи из простора“ Литературен клуб „Христо Ботев“ при Народно читалище „Просвета 1925“ - гр.
Мездра посрещна символично пролетта. По случай настъпването на най-жизнерадостния годишен сезон автори от различни поколения представиха пред колегите си
по перо свои лирични творби, вдъхновени от пролетното
тайнство.
Вечерта на изящната словесност беше открита със стихове на известни български поети, посветени на пролетта, които бяха прочетени от участниците в четенето.
Сред стиховете, които прозвучаха, бяха поетични произведения на Иван Вазов, Константин Величков, Кирил
Христов, Пейо Яворов, Елисавета Багряна, Асен Разцветников, Петя Дубарова и други.
По време на литературното соаре свои произведения
в мерена реч прочетоха шестима автори. Светла Дамяновска представи стихотворения от циклите „Шалове“ и
„Инфлация“, Дарина Цветкова - „Ще се завърнеш бяла“,
„Магията любов“ и „Да ме изненада“, Павлина Русева
- „Влюбване“ и „Трепетно“, Рени Митева - „Сенокос“,
Надежда Нинова - „Двете лястовички“ и „Добре дошла
пролет“, а Иванка Начева - „Пролет“.

Междувременно излезе от печат „Алманах 165“, който е издаден от Съюза на народните читалища по повод
165-ата годишнина на Общонародното читалищно дело.
Той е в два тома - поезия и проза, от творци, членове на
литературните клубове при народните читалища от цялата страна. Освен кратко представяне на мездренския
литературен клуб, в алманаха са поместени произведения на шестима местни автори - стихове на Павлина
Русева, Рени Митева, Светла Дамяновска и Тодорка Василева и разкази на Кирил Радовенски и Цветко Стеев.
ДЕЦАТА НА МЕЗДРА

ГЕ0РГИ, 5 Г.
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115 ГОДИНИ КООПЕРАТИВНО ДЕЛО
На 25 февруари 1907 г. е основана първата кооперация в Искърския
край - Потребителна кооперация „Пчела“ - с. Типченица
Началото на кооперативното дело
в община Мездра е поставено на 25
февруари 1907 г., когато в с. Типченица е основана Земледелческа
спестовно-заемателна каса (Потребителна кооперация „Пчела“) - първата в Искърския край и четвъртата
във Врачанско след тези в селата
Синьо бърдо, Вировско и Тишевица. Нейни учредители стават 76
привърженици на кооперативната
идея от планинското селище, което
по това време има повече от 1 500
жители.1
„Главните виновници“ за създаването на типченската кооперация
са тогавашните народни учители
Стоян Ив. Чорбанов, Георги Кръстев и Йордан Кръстев, които са
избрани съответно: първият в Контролния съвет, вторият известно
време е председател на Управителния съвет, а третият - касиер-деловодител.2 За бързото развитие на
кооперацията допринася много и
Петър Калчев, бивш банков чиновник при Б.З.Б. - клон Враца.
Дългогодишен председател на
Управителния съвет (17 години) е
учителят Томо Дилов, а касиер-деловодител (10 години) - Марин
Кузманов. Заслужили дейци са още
бъдещият депутат земеделец Иван
Кожухаров и дългогодишните касиер-деловодители Кръстю Иванов
и Иван Йорданов.
В първия Управителен съвет влизат: Никола Вунчев - председател,
Коцо Братинов - касиер-деловодител, и членове - Кръстю Стоянов, свещеник Петър х. Иванчов,
Атанас Петков и Георги Стоянов.
В Контролния съвет са избрани
Георги Кръстев - председател, и
членове - Петко Тодоров, Стоян Ив.
Чорбанов, Панталей Попов и Петко
Григоров.
Уставът на кооперацията е утвърден от Врачанския окръжен съд с
Определение №84 от 14 май 1907
г., а обявлението за регистрацията
й е публикувано в „Държавен вестник“, бр. 179 от 1907 г. 3 Основни
дейности на Потребителна кооперация „Пчела“ са кредитиране на
нейните членове, влогонабиране,
общи продажби, доставка и преработка. Кооперацията подпомага с
кредити строежа на частни къщи в
популярния тогава английски архитектурен стил.
През 1915 г. отваря врати кооперативен магазин с пръв магазинер
Косто Лишков, който по време на
войните е сменен от Петко Григоров. Кооперацията изкупува
пашкули, грозде, сливи, орехи,
облагородени лозови пръчки, ябълки, круши, яйца, мед, птици и др.
Типченските сливи достигат до пазарите в столицата, а типченското
грозде - чак до Лондон, Мюнхен и
скандинавските страни. Бубарите
от селото участват в Парижкия
панаир, а славата на типченските
пипиниери се разнася из цяла България.
През следващите десетилетия
ПК „Пчела“ бързо се разраства:
след 1909 г. в нея членуват вече 135
селски стопани, през 1921 г. - 266, а
през 1940 г. - 214. 4 От 1911 г. тя обработва колективно демонстративна овощна градина, а през 1925 г. е
построена плодосушилня с четири
пещи за печене на сливи, открива
казан за варене на ракия и произвежда мармалад.5 От 1932 г. открива кооперативна варница, мандра
и касапски отдел. През 30-те години изработва траверси и открива
собствен склад на гара Ребърково, а
от 1938 г. организира продажба на
десертно грозде в чужбина и билкосъбиране.

Участници в годишното събрание на Районен кооперативен синдикат - Мездра, 19 април 1924 г.
През 1929 г. съвместно с местното
кметство в центъра на Типченица е
построена двуетажна сграда, върху
фасадата на която е изписан мускетарският девиз: „Единъ за всички всички за единъ“. През 1937 г. под
ръководството на Петко Йотов е
създадена младежка кооперативна
група.6

товно-заемно дружество „Взаимност“ - с. Лютидол, Земеделческо
спестовно-заемно дружество „Трудолюбие“ - с. Руска Бела, Земеделческо спестовно-заемно дружество
- с. Лютиброд и Кредитна кооперация „Пробуда“ - с. Моравица,
• през 1909 г. - Земеделческо спестовно-заемно дружество „Защита“

Основатели на кооперацията в с. Долна Кремена, 1908 г.
През 1948 г., е завършен новият
кооперативен дом, който първоначално служи за мандра, склад за
напитки и касапница, а по-късно
в него се настаняват канцелариите
на ТКЗС-то и на кооперацията и е
разкрит магазин за конфекция. От
1957 г. започва да функционира
кооперативна фурна с пръв хлебар
Цветко Лалов.
При уедряването на кооперациите у нас през 1978 г., заедно с
останалите кооперации в района,
Потребителна кооперация „Пчела“
се влива в Градска потребителна
кооперация „Наркооп“ - Мездра,
наследник на която днес е Потребителна кооперация „Труд“. В края
на 1989 г. кооперацията има 311
членове, към нея работят три търговски магазина и два обекта за обществено хранене.
Дългогодишни магазинери в кооперацията са Борис Петков, Йордан
Наков, Петър Христов, Петко Цветков, Йордан Якимов, Митка Василева, Стоянка Георгиева и Цветана
Николова, а продължително време
служители в нея са Димитър Вълков, Любомир Томов, Йордан Тотков, Никола Кожухаров, Спас Панталеев, Илинка Недялкова и Стоян
Николов.
През първите три десетилетия на
миналия век в Мездренския край
са създадени още 30 кооперативни
сдружения:7
• през 1907 г. - Потребителна кооперация „Братство“ - с. Долна
Кремена,
• през 1908 г. - Земеделческо спес-

- с . Боденец,
• през 1910 г. - Кредитно потребително дружество „Тържище“ - с.
Старо село,
• през 1911 г. - Районен съюз на
земеделските кооперации - с. Мездра и Кооперативно-земеделческо
спестовно заемно дружество „Пробуда“ - с. Дърманци,
• през 1912 г. - Земеделческо спестовно-заемно дружество „Напредък“ - с . Ребърково и Земеделческо
спестовно-заемно дружество – с.
Зверино,
• през 1913 г. - Спестовно-заемно
дружество „Селянин“ - с. Игнатица,
• през 1914 г. - Кредитна кооперация „Светлина“ - с. Лик,
• през 1919 г. - Работническо потребителна кооперация „Напред“
- с. Мездра и Земеделческо-кооперативно-потребително сдружение
„Земеделец“ - с. Влашко село (дн.
с. Царевец), Земеделски кредитен
синдикат - с. Горна Кремена, Кооперативно потребително дружество
„Медна“ - с. Елисейна и Земеделско
спестовно-заемно дружество „Орало“ - с. Горна Бешовица,
• през 1920 г. - Районен кооперативен синдикат „Искър“ - с. Мездра,
• през 1923 г. - Кредитно кооперативно сдружение „Популярна
банка“ - с. Мездра и Кредитно кооперативно дружество „Сила“ - с.
Оселна,
• през 1930 г. - Кредитна кооперация „Подем“ - с. Долна Кремена и
Каменоделна ТПК „Врачански камък“ - с. Мездра,
• през 1931 г. - Горска трудово про-

изводителна кооперация „Ржана“ с. Оселна,
• през 1932 г. - Кредитна кооперация „Солидарност“ - с. Цаконица и
Кредитна кооперация ‚Съгласие“ с. Старо село,
• през 1934 г. - Маслодайна ТПК
„Орел“ - с. Мездра,
• през 1935 г. - Кредитна кооперация „Косматица“ - с. Кален,
• през 1936 г. – Районна потребителна кооперация „Искърски плод“
- с. Мездра,
• през 1937 г. - Кредитно кооперативно сдружение „Труд“ - с. Крапец.
На 3 юли 1989 г. Управителният
и Контролният съвет на Потребителна кооперация - гр. Мездра, на
основание Указ №56 за стопанската дейност на Държавния съвет на
Народна Република България, решават тя да бъде пререгистрирана
в Потребителна кооперация „Труд“.
Кооперацията е регистрирана с решение на Врачанския окръжен съд
от 13 юли 1989 г.8
***
В 115-годишната история на кооперативното движение в община Мездра са организирани три
големи чествания. На 8 ноември
(Димитровден по ст. стил) 1937
г., събора на Типченица, е отбелязана 30-годишнината от основаването на Потребителна кооперация „Пчела“, на която присъства
проф. Грозю Диков - председател
на Общия съюз на българските
земеделски кооперации.9 През м.
декември 1987 г. в гр. Мездра е
чествана 80-годишнината, а през
м. ноември 2007 г. - 100-годишният юбилей на кооперативното дело
в нашия край.10
Мирослав Гетов
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