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Благороден жест

В ИМЕТО НА ЗДРАВЕТО
И ЖИВОТА НА ХОРАТА

86-годишният Веско Соколов Анев реши да дари на
Многопрофилната болница
за активно лечение в Мездра
цялата си месечна пенсия в
размер на 640 лева. Това е не
само благороден жест, но и
пример как един обикновен
човек може да се лиши от
личните си средства, за да помогне в това трудно време на
нашите медици.
Веско Соколов (или Сокола,
както е по-известен) е роден
на 10 март 1934 г. в Мездра.
Едва четиринайсетгодишен
се хваща да чиракува в работилницата на Христо Станков
за поправка на велосипеди.
Бързо усвоява занаята и сам
става прочут майстор в града
и района.

Като войник е изпратен в
армейската школа в Пловдив
за ремонт на бойни самолети.
Служи в авиобазата в село
Габро̀вница, през което време
получава множество награди.
След уволнението си отново работи в съдружие
с Христо Станков, докато
един ден основава собствена работилница. При образуването на ТПК „Динко
Петров“ става майстор за
ремонт на велосипеди и
мотоциклети. Участва и в
изграждането на циментовия завод в село Бели извор.
По-късно няколко години е
арматурист към Агрострой,
където изработва специални
калъпи за изливане на машинни детайли.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Пенсионира се през 1993
г., а от 2009 г. живее в Дома
за стари хора в гр. Мездра.
На въпроса: Защо прави
това дарение?, Веско Сокола
отговори, без да се замисля:

- При сегашната пандемия и неимоверния труд
на медиците, щеше да ми е
съвестно да не го направя.
Правя го в името на здравето
и живота на хората!

Общинското ръководство на
Съюза на ветераните от войните в България
поздравява най-сърдечно близките и роднините
на участниците във Втората световна война от мездренския край по случай 75 години от победата над
фашистка Германия.
Специален поздрав за бодрост и здраве и към двамата живи участници в тази война - о. р. капитан
Илия Григоров от с. Царевец и о. р. поручик Никола Илиев от Мездра.
Ние помним и се прекланяме пред подвига на
смелите во̀ини от Българската армия, дали своя
принос за разгрома на фашизма.
Поклон и признателност!

ВЕСТНИКЪТ НАВЪРШИ
ПЪЛНОЛЕТИЕ
СИМВОЛ НА НАЦИОНАЛНАТА
ГОРДОСТ И РОДОЛЮБИЕ
Вече десет години общинската гвардейската част на
Мездра стои на почетна стража при всеки национален
празник, честване и тържество. Десет години младите
стройни момчета отдават
своята и на гражданите признателност към делото на нашите национални герои.
За първи път те застанаха на
почетна стража на 6 май 2010
г. Идеята бе на родолюбеца,
патриот и горд българин Евгени Кучков - признат и уважаван гражданин и художник. С
много креативност и най-вече
с любов, той успя да извоюва униформи от Българското
опълчение, от Руската армия
освободителка, от българските гвардейци, за да облече тези
снажни и горди момчета, да ги
“въоръжи” с пушки, изстрадали кой знае колко битки по
бойните полета на Великата
българска армия.
Оттогава тази традиция се
превърна в неизменна част от

всички общински тържества.
Градът и хората погледнаха на
миналото и сегашното с други
очи, защото гвардейците са
национална гордост, признание и уважение към предците
ни.
Достолепието и осанката
на гвардейците излъчват уважение към хилядите знайни
и незнайни български герои,
загинали по бойните полета в
защита на Родината.
Днес този десетгодишен
юбилей няма как да бъде отбелязан тържествено. Но си
заслужава да изкажем своята
гражданска и човешка благодарност към тези вдъхновени
от славната ни история млади
хора, родолюбци и патриоти,
както и към техния командир
Евгени Кучков.
Да отдадем чест и уважим
техния патос и чисто човешко
вдъхновение да олицетворяват българската национална
гордост и воинска доблест.
Георги Апостолов

HTTPS://MEZDRA.BG

На 1 май 2002 г. пое към
читателите първият брой на
общински вестник „Мездра
ХХI век”. Оттогава изминаха 18 години, което е своеобразно пълнолетие.
Той беше създаден като
естествено
продължение
на излизалите дотогава общински вестници „Искърски фаръ“ (1929-1944 г.),
„Устрем“ (1956 г.), „Искърска комуна“ (1960-1990 г.),
„Искърски страници“ (19901998 г.) и „Искърски фаръ“
(1998 г.).
Намеренията на обществената редакционна колегия
и на ръководството на Община Мездра (с кмет Иван
Аспарухов) бяха повече от
демократични - вестникът
да бъде за всички, без оглед
на партийни пристрастия и
цветови гами. Амбицията
и тогава, и сега, си остана
изданието да отразява честно и почтено живота, да е
акуратно и точно, да бъде не
само коректив на житейските неправди, а да се списва
от най-широка читателска
аудитория, да бъде от хората
за хората, да може всеки читател да каже: „Във вестник
„Мездра XXI век“ го писа“.
Това е истината!“

Разбира се, през тези 18 години в ежедневието ни масово навлезе електронната
информация и по този повод
започнаха да се чуват гласове, че хартиените носители
на информация са излишни. Определено смятаме, че
това не е така. В селата на
общината, а и в самия град,
живеят хиляди наши съграждани, които не могат да
работят с компютри, които
нямат достъп до електронна
информация.
Събитията, които се случват в общината, достигат
до тях единствено чрез в-к
„Мездра XXI век“. Затова
говорят стотиците читатели,
абонатите и разпространителите на изданието. Има
и неща от малко по-друг
характер. И то е неповторимото усещане от допира
с вестникарската хартия,
от мириса на печатарското
мастило, то е удоволствието
от разтварянето на страниците и самото четене…
В-к „Мездра XXI век“
беше и си остава вашият
вестник, драги читатели.
Сега в ръцете ви е поредният, 475-и брой. Дано тази
цифра се умножи хикс пъти!
Защото го заслужавате…

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„ДОМАШНО АТЕЛИЕ”
Община Мездра обявява онлайн конкурс
за детска рисунка „Домашно ателие”.
Изобразителната техника и форматът на
рисунката са по избор на автора.
Конкурсът е предназначен за деца от община Мездра в следните възрастови групи: І група - деца до 6 години; ІІ група - ученици от І до ІV клас; ІІІ група - ученици от V
до VІІ клас. Повече за регламента на стр. 3
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Общество
Общински съвет - Мездра

Д-Р СЪБОТИНОВА E НОВИЯТ
УПРАВИТЕЛ НА БОЛНИЦАТА
Общинският съвет (ОбС)
утвърди кандидата, класиран
на първо място в конкурса за
управител на „МБАЛ Мездра“
ЕООД - д-р Соня Съботинова. Същевременно възложи
на кмета на общината, в качеството му на упълномощен
представител на едноличния
собственик на капитала на лечебното заведение, да сключи
договор с д-р Съботинова за
възлагане управлението на
дружеството за срок от три
години. Решението бе взето на
априлската сесия на местния
парламент.
По предложение на кмета на
общината, ОбС освободи от заплащане на такси всички лица,
ползватели на терени и обекти
- общинска собственост, които
временно са преустановили
ползването им или дейността
си, вследствие на въведеното
извънредно положение в страната и на мерките, предприети
в изпълнение заповедите на
министъра на здравеопазването и на кмета на общината, за
срока на въведеното извънредно положение от 13 март 2020
г. до неговата отмяна. Ползвателите на търговски обекти,
разположени на общински
терени, ще бъдат освободени
изцяло от такси, включително
такса „масички“ и „тротоарно
право“ за гореуказания срок.
ОбС даде съгласие Община

Мездра да кандидатства по ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020
г., приоритетна ос 2 „Подкрепа
за енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, с три проектни
предложения за внедряване на
мерки за енергийна ефективност, в рамките на допустимия
по Програмата финансов ресурс, в следните многофамилни жилищни сгради (МЖС) в
гр. Мездра: МЖС на ул. “Св.
Патриарх Евтимий” №35 и
на ул. “Христо Смирненски”
№70-72/ ул. “Ал. Стамболийски” №9; МЖС на ул. “Св.
Патриарх Евтимий” №8 и на
ул. “Христо Ботев” №72-7476, МЖС на ул. “Св. Патриарх
Евтимий” №4, ул. “Ал. Стамболийски” №132 и ул. “Любен
Каравелов” №31.
В съответствие с изискванията на Програма „Културно
предприемачество, наследство
и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021
г., бе одобрен партньорът на
Община Мездра - НПО „Култура без граници“ (“Culture
Without Borders”) - Норвегия,
във връзка с кандидатстването
й с проектно предложение по
Първа покана за набиране на
проектни предложения по Ре-

зултат 2 „Подобрен достъп до
изкуства и култура“, за изпълнение на проекта, в случай на
одобрението му.
Приети бяха Годишните финансови отчети за 2019 г. на
„Мездра-Автотранспорт-2003”
ЕООД и на „Транс-Авто-2015”
ЕООД, като същевременно управителят на двете общински
дружества - Методи Михов,
не беше освободен от отговорност за отчетния период.
Приети бяха също Информация за финансовото
състояние на „Мездра-Автотранспорт-2003”
ЕООД,
Средносрочна бюджетна прогноза на Община Мездра за
периода 2021-2023 г., Наредба
за изменение и допълнение на
Наредба за определяне размера на местните данъци и такси
на територията на общината

и Отчет за 2019 г. на Програмата за опазване на околната
среда.
ОбС възложи на кмета на общината да осъществи всички
правни и фактически действия, необходими за извършване от лицензиран оценител
на детайлна оценка на активите и пасивите на „Транс-Авто-2015“ ЕООД; след предоставяне на оценката, да
продължи процедурата по
прехвърляне на всички дялове на дружеството на Община
Мездра срещу цена, определена на база изготвената от лицензирания оценител оценка;
да проучи възможностите за
оздравяване на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД и
за приоритетно погасяване на
задълженията на дружеството
към Община Мездра.
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Търговският
представител за регион Враца на
марките “Renault”, “Dacia”
и “Nissan” - “ТИТ” ООД,
предостави на Община
Мездра лек автомобил
“Dacia Logan” за безвъзмездно ползване по време
на извънредното положение в страната. Дарението е част от националната
инициатива на вносителя
“Renault Nissan България”
ЕАД, който предостави
повече от 20 автомобила
за нуждите на общините у
нас по осигуряване на храна, медикаменти и дезинфектанти за нуждаещите
се хора.
Ключовете на новата
придобивка връчи Ваньо Иванов, директор
„Продажби“ в „ТИТ“
ООД - Враца. Получи ги
кметът Иван Аспарухов,

който благодари на фирмата дарител, че помага
на Община Мездра в такъв важен момент, когато
предстои реализирането
на проекта за „кухня майка“, в която ще се приготвя храна за потребителите на социалните услуги
„Топъл обяд“ и „Патронажна грижа“.
Автомобилът ще остане
на разположение на Община Мездра до 15 май, с
възможност за удължаване на периода за ползване
при промяна в срока на
извънредното положение.
Освен на Община Мездра, наскоро оторизираният дилър на „Рено Нисан
България“ предостави два
автомобила за безвъзмездно използване до края на
извънредното положение
на Община Враца.

ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ

НАД 220 НУЖДАЕЩИ ПОЛУЧИХА ЦЕННИ ДАРЕНИЯ
ВЕЛИКДЕНСКИ ПОДАРЪЦИ ЗА МБАЛ - МЕЗДРА
“МБАЛ - Мездра” ЕООД първа необходимост, пре-

В навечерието на Възкресение Христово Общинският център за социални
услуги и дейности (ОЦСУД)
в Мездра зарадва с великденски подаръци 221 потребители от общината на социалните услуги „Домашен
социален патронаж“ и Дом
за стари хора в града.
Всеки индивидуален пакет
съдържа великденско яйце,
боядисано от служителите в
социалния център, козунак и
хранителни продукти, дарение от Фондация „Българска
хранителна банка“ - млечен
десерт „Fantasia“, плодова
напитка „Активиа“ и лукчета плюс билкови пастили за
гърло с натурални масла. С
тях бе разнообразен топлият
обяд на 202-мата потребите-

ли на Домашния социален
патронаж и на 19-те домуващи в старческия дом.
Празничната инициатива
„Великден във всеки дом“
се реализира ежегодно от
Общинския център за социални услуги и дейности,
съвместно с младите доброволци от местната организация на Българския червен
кръст.
ОЦСУД - Мездра и „Българска хранителна банка“
си партнират от месец май
2019 г. Досега даренията,
предоставени на социалния
център от фондацията под
формата на хранителни продукти, възлизат на 42 644 лв.
Само от началото на тази
година те са в размер на 15
830 лв.
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получи голямо дарение от
лекарствени средства, медицински
консумативи,
превързочни материали и
дезинфектанти. Те са предоставени безвъзмездно от
“Вива Медика” ООД - Враца.
Дарението включва различни количества от над
130 вида медицински консумативи. В това число
повече от 11 хиляди спринцовки и още толкова игли
и калцуни, 3 700 чифта
стерилни ръкавици, 2 200
еднократни шапки и близо
1 600 инфузионни системи,
1 380 абокати, 350 катетри,
310 уринаторни торби, 220
хирургични престилки и
кърпи, 130 хирургични,
операционни и други чаршафи.
Хуманитарната помощ допълват различни количества
от около 60 вида универсални лекарствени средства от

вързочни материали и инфузионни разтвори, включително
скъпоструващи
медикаменти.
Консумативите и лекарствата са проверени за срок
на годност и са прибрани
на съхранение в склада и
в болничната аптека на лечебното заведение.
Междувременно
мездренската болница получи още едно дарение - 300
броя памучни предпазни
маски за многократна употреба, предоставени от столичната фирма “Енергийна
компания Бонев” ООД със
съдействието на бившия
народен представител и
евродепутат Петър Корумбашев.
Община Мездра и ръководството на “МБАЛ
- Мездра” ЕООД благодарят на дарителите за
оказаната безценна подкрепа!

Дни преди Великден стартира традиционното пролетно почистване на гр. Мездра.
Служители на Общинско
предприятие „Чистота“ извършиха по график метене
и измиване на основните
пътни артерии и на пешеходните зони в централната
градска част. Акцията по
хигиенизиране на пътните
платна и тротоари започна
от входно-изходните артерии на града и продължи по
ул. „Христо Ботев“, „Янко
Сакъзов“ и „Александър
Стамболийски“. Проверява
се и проводимостта на дъждоприемните шахти.
Паралелно беше извършено косене на тревните площи на територията на града
като част от дейностите по
поддържане на общинските
зелени терени. Косенето започна от градския парк, след
което обхване пешеходните алеи, градинки, междублокови
пространства
и прилежащи територии
към обществените сгради.
Предстои да бъдат подрязани клоните на дърветата
и премахната изсъхналата
растителност. Планира се

също засаждане на цветя,
дръвчета и храсти, с цел подобряване облика на града.
Продължава и поетапната дезинфекция на най-натоварените улици, пешеходните зони, паркинги и
други обществени места
като превантивна мярка срещу разпространението на
COVID-19.
От общинската екологична
инспекция напомнят, че съгласно чл. 24 от Наредба №1
за поддържане и опазване на
обществения ред на територията на община Мездра,
поддържането в приветлив и
естетичен вид на имотите и
на прилежащите им територии (включително тротоарните платна), е задължение
на собствениците на самите имоти и на живеещите в
сгради в режим на етажна
собственост.
Отпадъци, събрани от почистването на градини и
частни имоти, могат да бъдат извозени от ОбП „Чистота“ по предварителна заявка
от граждани на тел. 0885 69
55 04 и 0910/ 9 21 02 - Оперативен дежурен в Община
Мездра.

HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

Спорт и общество
Приключи сезонът в Северозападната Трета лига

ЛОКО (МЕЗДРА) - ДЕВЕТИ
В КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ
На редовно заседание, състояло се на 21 април, Изпълнителният комитет на
Българския футболен съюз
(БФС) обсъди вариантите за
довършване на първенствата
и турнирите в системата на
БФС за сезон 2019/2020. По
предложение на президента
на Аматьорската футболна
лига (АФЛ) Румен Вълков
бяха взети следните решения:
• В първенствата по футбол
в Трета лига за крайно се приема класирането към момента
на въвеждане на извънредно
положение в страната, т. е.
към 13.03.2020 г., с изключение на Югозападна Трета
лига, където предстои да бъде
насрочен бараж между Ми-

ньор (Перник) и Септември
(Симитли) за определяне на
победител в групата.
Така ОФК Локомотив (Мездра) завършва сезона на девето място в Северозападната Трета лига с актив от 15
точки и голово съотношение
15:20 (4 победи, 3 равенства
и 6 загуби), натрупан през
есенния полусезон. Победител в групата е Янтра 2019
(Габрово) с 33 т., която се
завръща в професионалния
футбол и от следващия сезон
влиза във Втора лига. За сезон 2019/2020 от Трета лига
няма да има изпадащи отбори
в по-долна дивизия.
• Същото важи и за първенствата в Областните футболни

групи (ОФГ) - за крайно се
приема класирането към момента на въвеждане на извънредното положение, освен в
областните първенства, в които при тези условия не може
да бъде определен първенец, а
ще бъде насрочен бараж.
По този начин в ОФГ Враца предстои да бъде насрочен
бараж за определяне на първенеца в групата между лидерите в Подгрупа A1 - Огоста
(Хайредин), и в Подгрупа A2
- Академия Ботев (Враца).
Представителите на община
Мездра завършват съответно:
Околчица (Моравица) - на второ и Ботевъ (Брусен) - на пето
място в Подгрупа A1, а Скала
2015 (Оселна) - на осмо място

в Подгрупа A2.
• След приключване на извънредното положение и след
консултации с Регионалните
управления на образованието
ще бъдат подновени (където
това е възможно) първенствата на ниво областни и зонални
първенства в детско-юношеския футбол.

75 години от Победата

с трудностите в живота, често
в разговори с баща си говори за несгодите и лишенията, пред които са изправени.
Това, което вижда и чува от
баща си, Петър запаметява и
помни цял живот. Натрупва в
себе си омраза към народните
врагове и чорбаджии.
След основно образование,
въпреки оскъдните средства,
се записва и учи във Врачанската мъжка гимназия. Тук
попада сред прогресивни младежи, приет е за член на РМС
и участва в нелегални акции
и прояви. След гимназията
следва в Свободния софийски университет. Военната си
служба отбива като трудовак
през 1943 г. в Горна Баня и с
голям риск изнася от поделението и предава на нелегални
одеяла, оръжие и патрони.
Ятак е на партизаните, участва и в нелегални срещи. В началото на 1944 г., при опит да
бъде арестуван от полицията,
минава в нелегалност и става
партизанин в отряд „Гаврил
Генов“ - Втора чета, с партизанско име Радко. С Решение
№ 390/1944 г. Плевенският
военно-полеви съд го осъжда
на смърт чрез разстрел.
На 9.IX.1944 г. се записва
доброволец към гвардията на
гаврилгеновци и заминава за
фронта. При атаката на силно
укрепената позиция на немците на „Остри връх“ в Сърбия

на 8 октомври 1944 г. Петър
е тежко ранен. При отстъплението другарите му виждат,
че го няма, но сметнали, че е
убит. За случилото се самият
Петър по-късно разказва, а
Аврам Митев, бивш партизанин, го отпечатва в книгата си
„Отрядът на война“ (1955 г., с.
56-57).
„…Когато
атакувахме
„Остри връх“ откъм противника изтрещя автомат и ме
рани в китката на дясната ръка
в момент, когато бях залегнал
до вражеския бункер. Около
мен се намираха немски войници и всяко непредвидливо
движение би значело смърт.
Реших да се престоря на убит
и намазах лицето си с кръв от
собствената си рана. Падаше
здрач. Легнах по очи, като
протегнах напред ранената си
ръка. Дочух стъпки, един немски войник се приближи, опипа китката на лявата ми ръка,
очевидно търсеше часовник,
извади портмонето ми и се
отдалечи.
След половин час втори немски войник преобърна джобовете ми, взе останалите дребни неща и се отдалечи. Едва
успях да си отдъхна и нови
стъпки…, приближи се нов
мародер. Не намери нищо, но
взе кожената чанта с пълнителите и автомата. Опита се да
ме преобърне, но съзнателно
се връщах в първоначалното

си положение, за да го заблудя, че съм мъртъв. Направи
няколко крачки и изведнъж се
обърна с лице към мене, зареди автомата, усмихна се злобно и се премери в главата ми.
Времето спря да тече. Нервите ми едва издържаха. Немецът стреля. Усетих, че нещо
ме удари в каската, опари лявото ми ухо и чак тогава чух
изстрел… Лежах неподвижен,
нощта бе настъпила и немските часовои се смениха. Събрах
сили да стана и пропълзях към
нашите позиции.
За проявена храброст и отлични бойни качества срещу германските войски при
„Остър връх“ със Заповед №
37/26.11.1944 г. командирът
на Шеста пехотна Бдинска дивизия награждава редник Петър Тодоров Петров с „Орден
за храброст“, трета степен.
По време на социализма
той заема редица ръководни
постове в Мездра и Враца,
но през 1965 г. заради т. нар.
„Заговор на Горуня срещу
Тодор Живков“ е изпратен на
няколкогодишно въдворяване
в Хасковска област.
След 1989 г. става заместник-председател на Общинската организация на БСП в
Мездра, а малко по-късно изпълнява за кратко и функциите на председател. Умира на
27 май 1999 г.
Петър Кръстев

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ДОМАШНО АТЕЛИЕ”

Очакваме вашите рисунки
в периода от 01.05.2020 г. до
10.05.2020 г. Албумът от рисунките, постъпили за конкурса, ще бъде качен на фейсбук
страницата и на сайта на Община Мездра на 11.05.2020 г.
Гласуването за творбите ще
протече от 11.05.2020 г. до
14.05.2020 г. (включително).
ІІІ етап: на тема „24 май Ден на българската просвета
и култура и на славянската
писменост”.
Очакваме вашите рисунки
в периода от 15.05.2020 г. до
24.05.2020 г. Албумът от рисунките, постъпили за конкурса, ще бъде качен на фейсбук

страницата и на сайта на Община Мездра на 25.05.2020 г.
Гласуването за творбите ще
протече от 25.05.2020 г. до
30.05.2020 г. (включително).
Във всяка възрастова група
ще бъде излъчен по един победител, определен по броя на
харесванията (лайковете).
Победителите ще бъдат обявени на официалната фейсбук страница и на сайта на
Община Мездра. С деветте
най-добри рисунки ще бъде
направена виртуална изложба,
посветена на 1 юни - Международния ден на детето.
Успех на всички участници!

ДОБРОВОЛЕЦЪТ

Един от героите, сражавали
се за освобождението на Сърбия от хитлерофашистката
армия през Втората световна
война, е Петър Тодоров Петров от с. Кален. Роден е на
9 февруари 1921 г. в бедно
семейство, което трудно осигурява прехраната си от земеделието и бащата е принуден
през летните месеци да работи като ратай по богаташки
семейства в Белослатинска
и Оряховска околии, за да
изкара някой лев. Той е антифашист, ятак на партизаните
и политзатворник. Майката
Рада е безпартийна, но участва в съпротивителното движение, ятачка е на партизаните,
за което е интернирана през
1944 г. Домът им е убежище
за нелегални и партизани.
От малък Петър се сблъсква
ПРОДЪЛЖАВА ОТ СТР. 1
Малки художници,
снимайте вашите рисунки с
телефоните си и ги изпратете
като лично съобщение на официалната фейсбук страница на
Община Мездра: https://www.
facebook.com/mezdra/ или на
e-mail: mezdrakids@gmail.com
(за най-малките творци това ще
стане с помощ от родителите).
Нека рисунките са придружени със следната информация:
име и фамилия на автора, възрастова група и наименование
на селището, в което живее.
Темите на конкурса са три,

като той ще протече в три
етапа:
І етап: на тема „Великденски празници”.
Очакваме вашите рисунки в периода от 17.04.2020 г.
до 26.04.2020 г. Албумът от
рисунките, постъпили за конкурса, ще бъде качен на фейсбук страницата и на сайта на
Община Мездра: https://www.
mezdra.bg/ на 27.04.2020 г.
Гласуването за творбите ще
протече от 27.04.2020 г. до
30.04.2020 г. (включително).
ІІ етап: на тема „Гергьовден
- Ден на Мездра”.
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НАД 230 ВЪЗРАСТНИ И ЛИЦА
С УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ
ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Община Мездра започна изпълнението на проект „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“.
Той се реализира с безвъзмездна финансова помощ по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
- Компонент 2” на Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.
Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и на възможностите за социално включване на лица с увреждания и на възрастни хора над 65 г. чрез осигуряване на мрежа от
услуги в домашна среда и създаване на подходящ капацитет за
предоставянето им, а специфичната цел - изграждане на подходящ модел за патронажни грижи за възрастни и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания,
с цел осигуряване на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги в техните домове.
По време на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
• Подготовка и предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни
хора от община Мездра.
• Предоставяне на психологическа подкрепа и социално консултиране.
• Обучение и супервизия на персонала.
• Обзавеждане и оборудване на подходящо помещение, включително закупуване на транспортно средство за извършване на
мобилната работа по проекта.
Почасовите здравно-социални услуги ще бъдат предоставяни
от екип, който включва диспечер, 15 медицински специалисти/
домашни помощници, социален консултант, психолог и шофьор.
Те ще се осъществяват от отдел “Образование, социални дейности и здравеопазване” при Община Мездра, на който е възложено
патронажната грижа като услуга от общ икономически интерес и
в съответствие с разработена от Министерство на здравеопазването програма (методика) за предоставяне на патронажна грижа
и стандарти за качество на услугата.
От услугите ще се възползват 90 лица с увреждания и хора над
65-годишна възраст от община Мездра. Всеки от тях ще може да
получава до 2 часа на ден следните здравно-социални услуги:
• Предоставяне на специализирани медицински услуги в домашна среда - обработка на рани, проследяване на жизнени
показатели, превръзка, измерване на кръвно налягане и кръвна
захар, поставяне на инжекции и на системи по предписание от
лекаря.
• Текущо почистване, подреждане на помещенията, обитавани от потребителя, поддържане на лична хигиена, помощ при
ежедневния тоалет и обличане, къпане и хранене, приговяне на
храна, подпомагане при хранене, закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост, внасяне на дърва и палене на печка (през зимния сезон).
• Психологическа подкрепа и социално консултиране.
Бюджетът на проекта е 252 269,60 лв., а продължителността му
- 15 месеца, от 15 март 2020 г. до 15 юни 2021 г.
Междувременно Община Мездра подписа допълнително споразумение към договора с Управляващия орган на ОПРЧР по
Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3” за безвъзмездно финансиране предоставянето на тази социална услуга на възрастни хора в невъзможност
за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск.
Дейностите по проекта са насочени към 142-ма потребители от
следните целеви групи:
• Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Хора с увреждания;
• Възрастни в риск - поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, лица
под карантина или техните семейства във връзка с COVID-19, самотни родители с деца до 12 г.
Предоставяната услуга включва доставка на хранителни продукти и на продукти от първа необходимост, включително лекарства
(закупени със средства на потребителите или с други средства,
различни по тези от договора), заплащане на битови сметки,
заявяване и получаване на неотложни административни услуги
(със средства на потребителите или с други средства различни
от тези по договора).
По проекта ще бъдат наети до 20 лица на трудови договори,
които ще обслужват потребителите от населените места в община Мездра.
Проектът е на обща стойност 232 170 лева, а продължителността му - 10 месеца, от 15 март до 31 декември 2020 г.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 27 април в 10:00 ч.

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

Краезнание

ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ - СЕЛО КАЛЕН
Продължава от миналия
брой
През тези години Кметството, освен задълженията си
по конституция и законите в
страната да следи за тяхното изпълнение, да осигурява
ред и спокойствие в селото,
да пази държавната, общинската и частна собственост, да
залавя и наказва крадците и
нарушителите на реда, да води
регистри на жителите и имотното им състояние, извършва
и друга, обществено-полезна
дейност. Подпомага училището
като му предоставя 200 дка общински пасища, подпомага читалищната дейност, съдейства
за изграждане на кредитната
кооперация. Подпомага фелдшерския пункт по хигиенизиране на обществените места
и селските дворове, в борбата
срещу заразните болести и
ваксинация на децата. Прокарва нови улици, а други застила
с баластра или калдъръм срещу калта. Преустройва кладенци в селото и водоизточници в
землището в чешми, някои от
които са с корита за водопой на
животните.
Обслужващият персонал в
Кметството е от двама-трима
души: прислужник-разсилен,
селски пъдар, горски стражар.
Най-известен от тях е Иван
Цолов, по прякор Кукувицата,
който служи като селски глашатай преди и след 9.IX.1944
г., известява населението за
разпорежданията на кмета.
Бие барабана по махалите и се
провиква; „Слушайте, селяни и
селянки, със заповед на кмета
от утре се забранява брането
на царевицата до второ нареждане!“ или „От утре започва
беритбата на лозята!“, както и
други съобщения. Селяните
излизаха на улиците да слушат,
а ние, малчуганите, тичахме по
него. Почина на 92 г.
След 9.IX.1944 г. с. Кален е
централна община с две съставни села - Горна Бешовица
и Цаконица. От 1949 г. се преобразува в Селски Общински
Народен Съвет (СОНС), който
се ръководи от Общинската
сесия, а тя избира членовете
на Изпълнителния комитет
и председателите на съвета.
Тази структура съществува 10
години. През този период кметуват Цоло Петров, Тошко Геновски, Стефан Дешков от Горна Бешовица, Герго Иванов,
Георги Цеков, Цеко Христов,
Васил Цветков от Цаконица,
Димитър Димитровски, Христо Кътев от Горна Бешовица,
Асен Христов, Кръстьо Дилков
и Иван Димитровски.
По това време се извършва
национализацията в селото,
образува се ТКЗС и се разгаря
мащабно по размер строителство. С доброволен безвъзмезден труд цялото население
участва в електрифицирането
и водоснабдяването на селото.
Изкопават се дупките за далекопровода от с. Горна Кремена
и ел. мрежата в селото, доставя се необходимата баластра,
а Енергото изправя стълбовете
и тегли кабелите. 20 души пешаци и колари са по един месец бригадири в изграждането
на ВЕЦ „Трайчо Костов“ край
Мездра. С доброволен труд е
прокаран каналът за водопровода от езерото до с. Цаконица
и до с. Кален, както и канал-

ната мрежа в селото. Тези две
придобивки коренно променят
бита и начина на живот на хората. Електрическата крушка
внесе светлина и много радост
във всеки дом, премахна завинаги мъждукащите от векове газеничета, лоени свещи и
газени лампи. Във всеки двор
вече имаше чешма с питейна
вода, което сложи край на безконечните опашки до късно вечер по кладенците. Построени
бяха здравен дом, читалищен
салон, административна сграда. Общината разпределяше
нарядните стоки в кредитната
кооперация и определяше размера на държавните доставки
между селяните. Беше време
на трудов подем и ентусиазъм.
От 1959 г. околиите бяха закрити, а общините - уедрени по
територия. Село Кален стана
пълномощничество към СОНС
- Горна Бешовица. Пълномощници са Кръстьо Дилков, Иван
Иванов, Христо Лалов, Христо
Тошков и Костадин Митов. Три
години председател на СОНС Горна Бешовица е Петко Марков от с. Кален. Построява се
вторият водопровод от извора
в м. „Селището“, автоспирката
за с. Г. Бешовица асфалтира
се улицата за „ Отвъдната махала“ и се прави „запечатка“
на пътя за Веслеца, ремонт на
училищната сграда и др.
Сесиите на СОНС и заседанията се провеждат периодично в трите села. На тях се вземат решения по изпълнение на
бюджета, благоустройството,
дейността на училището, читалището, кооперацията, селското стопанство, търговията и услугите, самооблагането, жалби
на граждани и др.
В края на 1979 г. СОНС Горна Бешовица се закрива и
с. Кален става кметство към
Община Мездра. Кметски наместници са Костадин Митов,
Георги Георгиев, Продан Иванов и отново Костадин Митов
(до 2010 г.), а след него - Цеко
Марински, който заема тази
длъжност и в момента. По тяхно време се преустроява в
търговска сграда фурната на
ТКЗС, строи се автоспирката
за с. Цаконица, мостът над
река Косматица за „Конака“ и
„Отвъдната махала“, сградата
на млекосъбирателният пункт,
пощата, помпена станция и
прави водоснабдяването от
извора „Бреста“. Издигнат е
паметник на загиналите във
войните през XX в., параклисът „Св. Георги“ с дарители:
каменоделецът Въто Цолов,
Община Мездра, земеделската кооперация и някои граждани. На стената на кметството е
поставена паметна плоча на
загиналите през Балканската,
Междусъюзническата и Първата световна война, изработена през 1943 г.
Вместо заключение: всички
кметове, председатели, помощник-кметове и пълномощници, преминали през общинското управление на с. Кален,
с малки изключения, имат определен принос за развитието
на селото, за неговото материално и духовно израстване.
Местните жители и каленчени,
пръснати из цялата страна,
трябва да ги знаят, помнят и
споменават с добро.
Край
Петър Кръстев
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КАТО СВЕТУЛКА В
ДЪЖДОВНА НОЩ
Излезе от печат книгата на
Цветана Лилова „Изгрев след
залеза“, в която авторката е събрала най-доброто, написано
от нея в стихове и проза.
Коя е Цветана Лилова?
Родена е на 7 септември 1935
г. в село Типченица, където завършва основно образование
в тамошното училище, а след
това учи във Фабрично-заводското училище по текстил в
Мездра. Като овладява професията на тъкачка, тя започва
работа в завод „Станке Димитров“. Отначало е помощник-майстор, после майстор по
производството, но тази длъжност не е по сърцето й. Завижда на редовите тъкачки, смята,
че тяхната работа е по-видима,
по-престижна. Една сутрин
застава пред началниците си и
настоява: „Искам да съм тъкачка и да работя на много машини!“
Така, след кратък престой
на „ръководен“ пост, тя заема
място сред машините и става
една от най-добрите тъкачки.
Омъжва се за колега, раждат
им се две деца - дъщеря и син,
от които днес има трима внуци
и двама правнуци.
От 1962 г. до 1989 г. е тъкачка
в текстилния комбинат „Гоце
Делчев“ в Благоевград, където
се пенсионира. Останала без
съпруг, се завръща в Типченица. И започва да записва вълненията си в стихове и проза.
С тази книга Цветана Лилова няма претенции нито да е
писател, нито да е поет. Както
сама признава, потребността
Антология „Ескус“

да пише се появила, когато заживяла сама. Първите й редове
били в една дъждовна нощ за
една светулка…
И така вече трийсетина години тя изписва лист след лист,
споделя тревогите и радостите
си от делниците, спомените от
миналото, надеждата и вярата,
че животът ще стане - и трябва
да стане - по-добър за хората.
И ето, вече на 84 години,
Цветана събра всичко, което е
написала, което е отпечатано
или не е отпечатано в местни и
национални вестници, събра го
и пожела с тази малка книжка,
сътворена от сърцето й, да стане по-видимо и по-достъпно за
читателите. А те от своя страна
не бива да са много критични.
По рафтовете на библиотеките
тази книжка не може и няма да
мери ръст с творчеството на
майсторите на перото. Тя ще
заеме едно скромно местенце в
някой ъгъл, за да напомня, че в
далечното балканско селце някога е живял един обикновен
човек. Като самотна светулка в
дъждовна нощ…
Кирил Радовенски

Април

Смъртта седи на пейката в парка
и раздава рекламни диплянки
за междусветско пътуване
с туристическа фирма „СОVID-19“.
Офертата е ексклузивна и еднократна.
Пролет е - вее копринен вятър,
тревата сочно се зеленее,
лехите пъстреят, цъфтят дърветата,
гълъби гукат сладко-любовно…
Но алеите три седмици вече пустеят.
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1 май 1957 г. - излиза бр. 1 на многотиражката „Станке
Димитров”, печатен орган на партийния комитет, профкомитета, комитета на ДСНМ и дирекцията на ДИП „Станке
Димитров” - Мездра. Той излиза в продължение на 15 години, до 1972 г., в тираж 1500-1000 екземпляра, като през този
период са отпечатани над 170 броя. Заводският вестник се
списва от Редакционен комитет с редактор, първоначално,
Евлоги Георгиев, а впоследствие - Страхил Велков, Станчо
Петков, Иван Христов и Снежана Димитрова.
6 май 2007 г. (Гергьовден) - в Деня на Мездра - Герьовден
в пешеходната алея на ул. „Александър Стамболийски” в
гр. Мездра официално е открит паметник на загиналите във
войните от общината. Монументът е изграден по проект на
разградския скулптор Любомир Добрев със средства, осигурени предимно от Община Мездра. Паметникът е осветен от Врачанския митрополит Калиник.
7 май 1947 г. - официално е открита новопостроената
ВЕЦ „Трайчо Костов” (в момента ВЕЦ „Мездра”). Присъстват ген.-полк. Сергей Бирюзов - главен военен съветник на Българската армия, Трайчо Костов - подпредседател
на Министерския съвет, ген.-полк. Иван Кинов - началник
на Генералния щаб на БНА и др. Лентата прерязва Трайчо
Костов. Централата е построена от Воден синдикат „Мездра”, като местното население дава над 5 хил. безплатни
трудодни. Първоначално ВЕЦ-а захранва с ток Мездра,
Враца, Михайловград (дн. Монтана) и 17 съставни села.
9 май 1909 г. - навръх Летни Св. Никола в с. Моравица
тържествено е осветена църквата „Св. Никола”. По този повод литургия и водосвет отслужва Врачанският митрополит Константин. Строежът на църквата започва три години
по-рано с предприемач Иван Околийски от Трявна, който
става и ктитор на храма, а царските двери и владишкият
трон са дело на самоковски майстори резбари. Енорийски
свещеник на селото по това време е Йордан Въевски.
13 май 2001 г. - в с. Брусен е положен основният камък за
построяването на храм „Св. Йоан Кръстител”. Главен дарител за неговото съграждане е Лиляна Александрова Дорст,
племенничка на индустриалеца Иван Балабанов, която предоставя за целта 60 хил. лв. Проектът е дело на арх. Иван
Велев, а стенописите - на художниците Емилия Върбанова,
Силвия Равнополска и Димитър Генков. Параклисът е осветен на 31 август 2002 г. от Врачанския митрополит Калиник.
май 1989 г. - провеждат се първите Празници на Искърското дефиле, организирани ежегодно (с изключение на
периода 1991-1995 г.) от Община Мездра, Община Своге
и Столичен Район Нови Искър. Досега домакини на регионалния форум са били: Мездра (1990, 1998, 2001, 2004,
2007, 2010, 2013, 2016 и 2019 г.), Нови Искър (1996, 1999,
2002, 2005, 2008, 2011, 2014 и 2017 г.) и Своге (1989, 1997,
2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 г.).

В следващите дни рожденици са:
• Тихомир Илчев, общински съветник - 2 май,
• Д-р Николай Данчев - 3 май,
• Катя Мудрова - Директор на дирекция „Бюро по
труда“- 8 май,
• Д-р Мария Илиева, педиатър - 10 май,
• Пенка Петрова, юрист - 10 май,
• Инж. Любомир Драганов, дългогодишен началник
на Локомотивно депо - Мездра - 15 май,
• Евгени Кучков, художник - 16 май.

Децата на Община Мездра

Домовете са затвори за обитателите си.
Блокирани са изходите от градовете.
Круизните кораби са плаващи изолатори,
автобусите се превръщат в линейки,
влаковете - в пътуващи лазарети…
Спортните зали са интензивни отделения.
Големите ледени пързалки стават на морги.
Набързо се създават огромни, нови гробища…
Свещениците, подтичвайки, ръсят със светена вода
дълги редици ковчези, защото багерите чакат…

Светлозар, 9 г.
Фотоескиз

Вече над 60 000 са заминалите
от Този на Онзи свят.
Над 1 милион имат билети
и си стягат багажа.
Преселение…
6 април 2020 г.
Светла Дамяновска
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