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ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ

СВЕТЛИНИТЕ НА ЕЛХАТА ДАДОХА НАЧАЛОТО
НА КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ

В

деня на св. Ана – 9
декември, считана
за покровителка на
семейството, брака и майчинството,
тържествено
бяха запалени светлините
на коледната елха на градския площад в Мездра. По
този повод литературно-музикална програма изнесоха
възпитаници на Сдружение „Новото поколение на
талантите“, на Центъра за
подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и ученици
от ОУ „Христо Ботев“ и ПГ
„Алеко Константинов“. Ритуалът, организиран от Община Мездра в навечерието
на Рождественските празОбщинският съвет (ОбС)
одобри предложената от
кмета Иван Аспарухов
структура и обща численост
на Общинска администрация (ОбА) - Мездра за мандат 2019-2023 г. Решението
бе взето на декемврийската
сесия на ОбС. Общата численост на ОбА включва 149
щатни бройки, в т. ч. 46 щ.
бр. в Обща администрация,
48 щ. бр. в Специализирана
администрация, 27 кметове
и кметски наместници и 17
специалисти „АОН“ в кметствата на населените места.
За сравнение: в досегашната
структура щатните бройки
бяха 155.
В съответствие с одобрената структура и численост
на ОбА, кметът на общината ще разработи и утвърди
длъжностно разписание по
образец, съгласно Приложение №1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администра-

ници, събра десетки деца,
техните родители, баби и
дядовци.
В мразовитата декемврийска привечер на импровизираната сцена пред хотел
„Родина“ се изявиха вокалните групи „Wings” и „Little
Wings“ с ръководител Тони
Яшова от „Новото поколение на талантите“, мажоретният състав с ръководител
Христина Стоянова и групата за художествено слово с
ръководител Лилия Христова при ЦПЛР, както и малките коледари от ОУ „Христо
Ботев“ с класен ръководител
Христина Иванова. Водещи
бяха средношколците от ПГ

„Алеко Константинов“ Михаела Христова и Анатоли
Литков.
„За мнозина от вас навярно
изтича една много тежка година, каза в приветствието
си кметът на Мездра Иван
Аспарухов. Но пък идват
най-хубавите дни – коледните и новогодишните празници. Затова, скъпи деца,
обичайте своите родители!
А вие, родители, обичайте
своите деца! Само обичта
ще ни направи по-добри и
по-щастливи. И за да разберат децата, че няма малки
и големи градове, че няма
нищо по-ценно от родния
дом, тази вечер Дядо Коледа

пристигна от Лапландия, за
да им раздаде подаръци!“
По-сетне всички отброиха
от 10 до 1, след което грейнаха светлините на коледното дърво, а небето над града
беше озарено от феерична
заря. По инициатива на треньора Жанета Маринова
добрият белобрад старец
раздаде подаръци и на малките атлетически таланти от
Спортен клуб „Атлет“. Специален подарък от кмета на
Мездра получи деветкратният Спортист №1 на общината Митко Ценов, с пожелание през олимпийската
2020 г. да направи така, че да
сбъдне своите мечти.

Нова структура и численост
на Общинската администрация
цията.
В новата структура има
трима
заместник-кметове - по „Стратегическо
планиране, устройство на
територията и инфраструктурни проекти“, по „Икономическо развитие, социални
и хуманитарни дейности“
и по „Стопански дейности, финанси и бюджет“. А
така също секретар и главен архитект на общината,
служител по сигурността
на информацията, Звено за
вътрешен одит и Звено „Кабинет и приемна на Кмета“.
Дирекциите са четири по две в Обща и в Специализирана администрация:
Дирекция
„Административно-правно и информационно обслужване” с 32 щ.
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бр., Дирекция „Финансова
политика и управление на
човешките ресурси“ с 14
щ. бр., Дирекция „Местни
приходи, ГРАО” с 12 щ. бр.
и Дирекция „Устройство на
територията,
икономика,
общинска собственост и хуманитарни дейности“ с 36
щ. бр.
Финансовата дирекция е с
два отдела - „Счетоводство“
и „Финансова политика и човешки ресурси“, както и Звено ОбС; Дирекция „Местни
приходи, ГРАО” също има
два отдела - „Местни приходи“ и „ГРАО“, а Дирекция
„Устройство на територията, икономика, общинска
собственост и хуманитарни
дейности“ - пет отдела: „Устройство на територията,

техническа инфраструктура
и опазване на околната среда“, „Общинска собственост“, „Икономика, стопански дейности, търговия и
защита на потребителите“,
„Образование,
социални
дейности и здравеопазване“ и „Култура, спорт и туризъм“.
На сесията бяха приети Правилник за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии
и взаимодействието му с
ОбА - Мездра и вътрешни компенсирани промени
на капиталовите разходи
в Бюджет 2019 на Община
Мездра. Определен бе съставът на Постоянните комисии към ОбС и избрани
техните председатели.

Уважаеми съграждани,
В
навечерието
на
светлите
Рождественски празници се обръщам
към вас с най-сърдечни пожелания за
здраве, семейно благополучие и успех
във всяко начинание! Нека съхраним
в себе си обичта към своя роден край,
защото тук са нашите корени, близки и
приятели!
Благодаря ви за доверието и
подкрепата, която ни оказвате в
ежедневните ни усилия да подредим
нашия общ дом - Община Мездра.
Ще продължим да разчитаме и
занапред на вашите позитивни идеи за
превръщането на нашия град и община
в едно по-добро място за живеене.
Честито
Рождество
Христово!
Щедра и благословена с мир и любов
да е Новата 2020 година!
ИВАН АСПАРУХОВ,
Кмет на Община Мездра
Директорът
Галя Богданова
и
учителският
колектив
на
ОУ
“Св. св. Кирил
и
Методий”
поздравяват своите ученици,
родителите и всички граждани на Мездра
с настъпващите празници!
Желаем на всички Коледа и Новата 2020
г. да донесат много здраве, благодат и
успехи в образованието.
Областен съвет Враца и Общински
съвет - Мездра на
Национално
движение
“Русофили” по
случай Рождество
Христово и Новата 2020 г.
пожелават на православните българи
крепко здраве и много сполука! Нека в тези
празнични дни още веднъж отдадем вечната
си признателност към нашите освободители и
запазим дружбата си с великия руски народ!
Редакционният колектив на в. “Мездра XXI век”
пожелава на своите читатели и сътрудници, както
и на жителите на Община Мездра
Весела Коледа! Честита Нова година!
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• 19-годишният Михаил Мостров от Мездра “спаси”
Богоявленския кръст от ледените води на река Искър
на Йордановден в Мездра. В с. Зверино най-бърз в ритуала се оказа 33-годишният Цветослав Найденов.
• 155 проекта се реализират между България и Румъния по Програмата “Interreg V-A”. Програмата, чиято
цел е да се развие граничната зона между двете страни
чрез финансиране на съвместни проекти, е в четвъртата си година на изпълнение.
• Общината спечели финансиране на стойност 15
хиляди евро за безжичен Интернет. Мездра е една от
115-те български общини, които се класираха за безвъзмездната помощ, за която се състезаваха общински
администрации от цяла Европа.
• Първото бебе за 2019-а година в Мездра се появи
на бял свят на 2 януари. То е мъжка рожба. Момче е и
последното родено за 2018-а година - на 31 декември.
• В началото на годината станаха известни победителите в конкурсите, посветени на 120-годишнината
от обявяването на Мездра за община. Сред тях са ДГ
“Роза”, ОУ “Св.св. Кирил и Методий”, поетите Рени
Митева и Любомир Пунчев.
• Проектът за бюджета на общината за 2019-а година
в размер на 16 072 384 лв. бе обсъден публично на 16
януари.
• Нов, хумористичен прочит на традицията за Бабинден представиха ученици от ПГ “Алеко Константинов”
на АК “Калето”. Цялостната програма е част от инициативата “Български народни традиции и занаяти” за
възраждане на родовата памет.
• На 18 януари Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
отчете дейността си за 2018 г. Доклад за свършената
работа изнесе секретарят на комисията Силвия Петкова.
• Над 50 смелчаци от цяла България взеха участие в
третото издание на планинското бягане “KRETA RUN”,
което е с дължина 10 км и денивелация 370 метра.
• По традиция на 13 февруари в АК “Калето” се проведоха Дионисиевите празници. Директорът на РИМ Враца Георги Ганецовски разказа пред многобройната
публика древната легенда, пресъздадена от ритуала.
• За пръв път на 16 февруари Общината представи
свой щанд на туристическото изложение “Tourism and
SPA expo” 2019. Нашият щанд бе посетен от министъра на туризма Николина Ангелкова.
• На 19 февруари се навършиха 146 години от обесването на Васил Левски. По този повод десетки жители
на града и селата почетоха светлата му памет. Паметникът му, въздигнат в центъра на Мездра, бе отрупан с
цветя и венци на признателност.
• С ведро настроение, усмивки и пожелания за Трети март, стотици жители на Общината изпълниха централния площад, за да празнуват 141-та годишнина от
освобождението на България от Османско иго.
• 190 атлети от 14 клуба от страната и 3 училища в
Мездра се включиха в XVII-то издание на републиканския шосеен пробег “Трети март”, който се провежда в
чест на националния ни празник.
• Встъпителна пресконференция по Проект “Добре
дошли в Средновековието” се проведе в румънския
град Добрословени. От наша страна участваха директорът на дирекция “Социални и хуманитарни дейности” Елена Нанова и ръководителят на проекта Пламен
Червенков.
• Представителна изложба на бивши и настоящи ученици от Професионалната гимназия по каменообработване в Кунино беше открита на 14 март в сградата
на Общината. Бяха експонирани 9 творби от 8 автори.
• По случай Осми март в Общината се проведоха
традиционните културни изяви, посветени на Международния ден на жената. Беше открита художествена
изложба “Жените в изкуството” 2019, която бе съчетана с рецитал на участничките в XVI-то издание на
поетичния конкурс “Жената - майка и любима 2019”.
• В първия пролетен ден АК “Калето” “оживя” от
жизнерадостен смях и весела гълчава. Ученици от ОУ
“Христо Ботев” и ПГ “Алеко Константинов, които са
членове на клуба “Приятели на АК “Калето” посрещнаха пролетта пред високите стени на крепостта.
• Членове на Българския младежки червен кръст зарадваха потребителите на Дома за стари хора в първия
пролетен ден. Облечени с народни носии, греещи с
пъстрите багри на пролетта, те внесоха жизнерадостно
настроение и умиление в душите на възрастните.
• Рекорден брой проектни предложения - 16, бяха подадени в Общинска администрация за участие по общинската програма “Малки местни инициативи 2019”.
Техни податели са 10 кметства, 4 читалища и два инициативни комитета.
• “Панорама на образованието” се проведе в нашия
град на 15 април. Шест учебни заведения по интересен
и атрактивен начин представиха своето училище пред
обществеността.
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ШЕСТ ПАРАЛЕЛКИ ЩЕ БЪДАТ
РАЗКРИТИ ДОГОДИНА В VIII КЛАС

Н

а работна среща бе
обсъден Държавният
план-прием в VIII клас
за учебната 2020/2021 г. в общините Мездра и Роман. В
дискусията взеха участие областният управител на Враца
Малина Николова, началникът на Регионално управление на образованието (РУО)
Галина Евденова, кметът на
Мездра Иван Аспарухов, заместник-кметът на Роман
Соня Тинчева, председателят
на ОбС Яна Нинова, работодатели, директори на училища, общински съветници и
представители на Дирекция
„Бюро по труда“.
От изнесените данни стана
ясно, че през тази учебна година в област Враца е било
планирано да бъдат разкрити 67 паралелки в VIII клас,
от които 20 профилирани и
47 професионални, в т. ч. 8 с
дуална форма на обучение.
Броят на реализираните паралелки е 61, а останалите 6 са
закрити - всичките професионални.
От отпадналите паралелки
една половинка е в ПГ „Алеко
Константинов“, специалност
„Организация на обслужването в хотелиерството“, и

три половинки в ПГ по МСС,
специалности „Обработка на
скални материали“, „Автотранспортен техник“ и „Електрообзавеждане на железопътна техника“. Причината:
липсата на желаещи да се
oбучават по тези специалности.
Същевременно от 114 ученици, които миналата година са завършили VII клас в
община Мездра, 109 са продължили образованието си
в област Враца, 4 в София и
Правец, а 1 е заминал в чужбина.

Догодина основно образование се очаква да завършат
133-ма седмокласници. На
тази база възможният брой
паралелки, в които се планира
да се осъществи прием в VIII
клас за учебната 2020/2021 г.,
е 6 паралелки - в СУ „Иван
Вазов“, ПГ „Алеко Константинов и ПГ по МСС - Мездра
и в СУ „Св. Климент Охридски“ - Зверино.
Становището на Община Мездра за Държавния
план-прием ще бъде представено в РУО - Враца в срок до
20 декември. След консулта-

ции с директориите на училища в него ще бъде разписано в
колко и в какви професионални и профилирани паралелки
ще бъде осъществен прием
след VII клас догодина.
Позицията, около която се
обединиха участниците в
дискусията, е, че за изготвянето на балансиран план-прием, съобразен с нормативните
изисквания и с потребностите на пазара на труда, е необходимо да си подадат ръка
Общината (като медиатор),
бизнесът, училищата и родителите.

Близо 120 нуждаещи се Приемат заявления за разделно
получиха социална подкрепа събиране на битови
отпадъци
хартия,
с. Зверино - 30 кг
118 лица в неравностойно собност.
бщина Мездра съположение от община Мез- Кандидатите за включване Ообщава, че до 31 де- хартия;
дра са включени досега в в механизма подават лично кември 2019 г. се приемат • Заведения за обществено
механизма „лична помощ“
по Закона за личната помощ
(ЗЛП), който влезе в сила от
1 януари 2019 г. За целта Община Мездра, в качеството
си на доставчик, сключи трудови договори със 119 лични
асистенти: 47 от 1 септември, 24 от 1 октомври, 30 от
1 ноември и 18 от 1 декември
2019 г. Почасовата ставка за
заплащане на този вид социална услуга към момента е
3.37 лв./ч.
Ползватели на механизма
„лична помощ“ могат да бъдат:
• хора с право на чужда помощ с определени 90 и над
90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно
намалена работоспособност;
• деца с право на чужда помощ с определи 50 и над 50
на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно
намалена работоспособност;
• деца без право на чужда
помощ с определени 90 и
над 90 на сто вид и степен
на увреждане или степенна
трайно намалена работоспо-

О

или чрез упълномощено от
тях лице заявление-декларация (по образец) в Община Мездра, придружено от
направление за ползване на
механизма с определен брой
часове месечно, издадено от
Дирекция „Социално подпомагане”. В заявлението
пълнолетните и децата над
16 години изрично дават
съгласие добавката за чужда помощ да се превежда
за заплащане на ползваната
услуга.
Лични асистенти могат
да бъдат както безработни
лица, така и работещи или
пенсионери, стига да не са
поставени под запрещение,
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ
характер и спрямо тях да не
са налагани мерки за защита
по Закона за защита от домашно насилие на ползвател
на лична помощ.
Приемът на заявления се
извършва целогодишно в
Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ на
Община Мездра.

бщинското ръководство на Съюза
на ветераните от войните в Мездра
честити Коледните и Новогодишни празници
на двамата живи участници във Втората
Световна война - о.з. капитан Илия
Григоров и о.з. поручик Никола Илиев,
както и на потомците на всички участници в
тази победоносна война. Прекланяме се пред
подвига на героите. Честито Рождество
Христово, благодатна да е новата 2020 г.

заявления от граждани,
фирми и учреждения за
включване в системата за
разделно събиране на твърди битови отпадъци през
2020 г. Разделно ще се събират определени от Общината количества хартия
или приравнени към нея
рециклируеми материали
от черни и цветни метали.
При участие в системата
за разделно събиране, дължимата такса битови отпадъци се намалява с 30% за
сгради и застроени дворни
места на граждани и организации.
Заявления за участие се
получават и подават в Центъра за информация и административни услуги на
гражданите в Общинска администрация - Мездра (ул.
„Христо Ботев“ №27), след
заверка от отдел „Местни
данъци и такси“.
Минималните единични годишни количества рециклируеми отпадъци в
системата за разделно събиране
на битови
отпадъци
за 2020 г. се
запазват
на нивата
от 2019 г.:
• Търговски обекти:
за 1 кв. м.
полезна площ:
гр. Мездра - 40 кг

хранене и други подобни
за 1 място: гр. Мездра - 30
кг хартия, с. Зверино - 20 кг
хартия;
• Жилищни имоти
за 1 лице, живеещо в имота: гр. Мездра - 70 кг хартия, с. Зверино - 50 кг хартия;
• Офиси и учреждения
за 1 лице от персонала:
гр. Мездра - 60 кг хартия, с.
Зверино - 40 кг хартия;
• Производствени площадки
за 1 дка площ: гр. Мездра 3 тона хартия, с. Зверино - 1
тон хартия.
За доп. информация: тел.
0910/ 9 20 08 и 0910/ 9 21
16, вътр. 135.
Забележка: Не се допускат
до участие в системата за
разделно събиране за 2020
г. имоти, за които има непогасени задължения към
Община Мездра.
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Весела Коледа

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА
БОРБА СЪС СПИН
По традиция на 1 декември доброволците от Клуб
„Приятели на БМЧК” при
ОУ „Христо Ботев” и ОУ
„Св. св. Кирил и Методий” - Мездра, с ръководител Христина Иванова,
отбелязаха Световния ден
за борба с ХИВ/СПИН
(World AIDS Day). По
този повод младите червенокръстци раздадоха на
десетки граждани образователни брошури, кондоми и червени лентички
- международен символ
на анти-СПИН кампанията. Брошурите, които учениците от двете основни
училища в града раздадоха, съдържат полезна информация за опасностите,
които крият безразборните
полови контакти, инфекциите, предавани по полов
път и начините за предпазване от тях.
Доброволците от Клуб
“БМЧК и приятели на Ис-

кърското дефиле“ при СУ
„Св. Климент Охридски“
- с. Зверино, с ръководител Петя Илиева, също се
включиха активно в кампанията. Mладите червенокръстци от най-голямото село в община Мездра
се присъединиха към ини-

циативата „Да! За живот!“
като раздадоха повече от
100 донорски карти в населени места от района на
Искърското дефиле. Те запалиха свещички в знак на
съпричастност към ХИВ
позитивните и починалите
от СПИН и разясниха на

своите връстници способите за превенция на ХИВ
и как могат да се предпазят
от Синдрома на придобита
имунна недостатъчност.
Тазгодишният World AIDS
Day премина под мотото
„Промените се правят от
общностите“.

Моравица ще посрещне Коледните празници
с коледна елха и празнична украса
За пръв път от доста
години насам второто по големина село в
община Мездра - Моравица, ще посрещне Рождественските
празници с коледна
елха и празнична украса. По инициатива на
кмета Росен Ценов и
с безвъзмезден труд и
дарения на местни жители, в навечерието на
коледно-новогодиш-

Директорът на ОУ “Христо
Ботев”
Иван Иванчев
поздравява
най-с ърдечно
учителския
колектив, учениците и техните
родители с прекрасните празници.
Бъдете весели и щастливи, а успехите
да споходят всеки дом!
Весела Коледа, Честита Нова година!
Управителят
на
фирма
“Тениди”
Иван Иванов най-сърдечно поздравява
работниците,
служителите
и
многобройните клиенти на фирмата с
пожелания за здраве, успехи,
лично и семейно щастие.
Да ни е честита 2020 г.!

В е с е л а
Коледа!
HTTPS://MEZDRA.BG

ните празници на площада
в центъра на селото грейнаха светлините на коледното
дърво.
Елхата е подарена от Кирил
Цветков, бивш кмет на Руска
Бяла, със съдействието на
сегашния кметски наместник на съседното село Владимир Пенчев. Любопитно
е, че това иглолистно дърво
има своя „история“ - то е
пренесено от досегашния си
собственик през далечната

1982 г. от Рилския манастир.
Община Мездра подпомогна
начинанието като осигури
вишка.
Същевременно със светещи
коледни лампички и гирлянди са украсени градинката
пред войнишкия паметник и
автобусната спирка в центъра на селото, която наскоро
е напълно обновена, отново
с доброволен труд и средства на хора, които милеят
за своето родно място.

Председателят
Красимир Тодоров
и ръководството
на ПК “Труд”
поздравяват
целия
трудов колектив
на кооперацията с Коледните и
Новогодишни празници! Пожелаваме на
хилядите си клиенти сполука, по-тясно
сътрудничество и успехи!
Весела Коледа! Да ни е честита Новата 2020 г.

Общинският съвет
на
Българския
а н тиф а шис тки
съюз в Мездра
най-сърдечно поздравява
своите многобройни членове,
симпатизанти
и
всички
честни българи! На жителите
на общината желаем крепко здраве, дълъг
живот и по-добро бъдеще!
Щастлива Коледа!
Честита Нова година!

19 ДЕКЕМВРИ 2019 г. - 9 ЯНУАРИ 2020 г.
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Летопис ‘2019

• В навечерието на Великден - Велики четвъртък, възпитаници на мездренските училища боядисваха яйца на АК
“Калето”. По древните български земи четвъртъците са
тачени като дни против гръм - така се е унаследила традицията яйцата да се боядисват в четвъртък.
• Традиционните празници на културата “Мездра май”
бяха открити на 2 май с проявите на Free Fest “Магията
на Мездра”.
• В Центъра за подкрепа за личностно развитие беше
открита изложба с рисунки от общинския кръг на Международния конкурс за детска рисунка “С очите си видях
бедата”. Той беше организиран от Общината, ЦПЛР и районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението”.
• В началото на май приключи кампанията на БМЧК за
набиране средства за абитуриенти от социално слаби семейства. Бяха събрани 1731,33 лв.
• НЧ “Просвета 1925” - Мездра за четвърта поредна година организира литературния конкурс “Георги Тодоров”.
Гост при отчитането на резултатите бе дъщерята на писателя д-р Галя Тодорова.
• Вълнуващо пътешествие “Под звездите на Европа” подариха на своите гости и приятели учениците на СУ “Иван
Вазов” на 13 май в Дома на железничаря.
• През май две основни училища в Мездра отбелязаха
своя юбилей. ОУ “Христо Ботев” празнува 90 години, а
ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” 50 години от създаването
си. 70-годишен юбилей имаше и ПГ „Алеко Константинов“
• На 16 май в Голямата заседателна зала на Общината в
присъствието на автора Георги Апостолов бяха представени двете му най-нови книги - “Вересиите на Господа” и
“Последната пролет на вишните”.
• Фестивалът “Добре дошли в Средновековието” предложи много емоции и неочаквани изживявания на стотици зрители, които посетиха АК “Калето” от 16 до 19 май.
Инициативата представи живота, културата и бита на населението по нашите земи отпреди векове.
• По традиция на 23 май в Мездра се проведоха Деветите майски краеведски четения. Те протекоха в две сесии, в
които бяха изслушани 16 разработки.
• С пет златни медала за пореден път се окичиха гимнастичките от ЖКХГ “Анелия” в седмото Държавно първенство по масов спорт, което се проведе в гр. Шумен.
• С поредно лятно занятие започна обучението на децата
по гражданска защита. Инициативата е на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни.
• Групата на художниците към ГХГ проведе пленер в с.
Царевец под наслов “Юбилейно за Любомир Минковси”
по повод 85-годишнината на художника.
• С познавателни обиколки из туристическите забележителности на Общината и кръгла маса по проблемите на туризма бяха открити традиционните “Празници на Искърското дефиле“. Домакин тази година беше Мездренската
община.
• На 4 юни в с. Зверино празнуваха Ден на селото.
• В деня на Св. Елисей жителите на с. Елисейна честваха
храмовия празник на местната църква.
• На Св. Дух храмов празник честваха и жителите на китното балканско селце Оселна.
• На спортната площадка на СУ “Иван Вазов” се проведе
“Спортна фиеста”, на която деца от четири детски градини
и ученици от три училища танцуваха, рецитираха, пяха и
спортуваха.
• На 24 юни в АК “Калето” беше честван Еньовден. Старият славянски празник бе оргранизиран от Общината с
участието на учениците от клуб “Приятели на АК “Калето” към ПГ “Алеко Константинов”.
• В края на юни 15 зрелостници в ПГ по МСС получиха
дипломите си за завършено средно образование, в СУ “Св.
Климент Охридски” - Зверино завършиха 18 ученици, в
ПГ “Алеко Константинов” - 10, а в СУ “Иван Вазов” - 41.
• С концерт на Квартет “Българи” бе отбелязан шестият рожден ден на АК “Калето” на 1 юли. Туристическият
обект бе отворен за посетители безплатно през целия ден.
• На 5 юли своя празник отбелязаха служителите на МВР.
РУ на МВР в Мездра е на първо място в областта за шестмесечието по разкриваемост на битовата престъпност.
• На 13 юли жителите на с. Ребърково празнуваха Деня на
своето село - на Петровден по стар стил.
• Първа копка и официално започване на строителството
на обект “Укрепване на свлачището в с. Игнатица” бе направена на 19 юли.
• “Светият път” стартира във Велико Търново на 20 юли
с 20 поклонници. По този път са пренесени мощите на Св.
Иван Рилски. Поклонниците преминаха през нашата община. Те се спряха и в с. Долна Кремена на път по 600-километровия си маршрут до Рилския манастир.
• На 20 юли Православната църква почита Св. Илия Гръмовник. Този празник жителите на с. Горна Кремена отбелязаха с курбан чорба, обща трапеза и кръшни хора. В
местната църква “Св. Николай” беше отслужена литургия
за здраве.
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Честита Нова Година!

Летопис ‘2019

• За първи път българи - в това число и 19 от Клуба на
готините баби и активни състезателки към ЖКХГ “Анелия”, участваха в световната Гимнастриада ‘2019, която
се проведе в Австрия. Изпълненията им бяха приети радушно от многобройната публика.
• Жителите и гостите на китното балканско село Люти
дол на 2 август отбелязаха Ден на родовата памет. Традицията е поставена преди повече от три десетилетия.
• През август в града ни бе осигурен безплатен достъп
до Интернет. Новите четири Wi-Fi точки са изградени
по проект на общината.
• И тази година на 15 август - Голяма Богородица, светата Черепишка обител посрещна пъстро множество от
хора, дошли от различни краища на страната, да почетат
храмовия празник. Тържествена света литургия отслужи Негово Високопреосвещенство Врачанският Митрополит Григорий.
• На 31 август в с. Царевец за четвърта поредна година
се проведе Националният фолклорен фестивал “Белокаменица”. Специален гост беше великолепната Валя Балканска.
• Ежегодната Лятна академия за деца от социално слаби
семейства, ползващи услугата “Безплатен топъл обяд”,
се проведе под формата на тренинг за деца и родители.
Децата получиха учебни материали и пособия за лична
хигиена, осигурени от фонд “Мисия”.
• С подходящо тържество на 6 септември жителите на
общината отбелязаха 134-годишнината от Съединението
на Княжество България с Източна Румелия.
• На 6 септември се проведе 12-ят традиционен фолклорен фестивал “Типченица пее”, в който участваха над 350
самодейци.
• НЧ “Наука-1919” в село Лик отпразнува тържествено
на 7 септември 100-годишнината от създаването си.
• Националният ни рекордьор в дисциплината 3000 метра стипълчейз Митко Ценов завърши трети на провелото се в Правец Балканско първенство по лека атлетика.
• На 17 септември в нашия град се проведе четвъртият
традиционен есенен празник “С Вяра, Надежда и Любов
за община Мездра”.
• По традиция на 22 септември на пл. “България” тържествено беше празнуван Денят на Независимостта.
Обявяването на Независимостта е едно от трите най-значими събития в новата история на родината ни.
• С откриването на паметна плоча на фасадата на НЧ
“Просвета-1925” в Мездра родолюбиви граждани почетоха паметта на забележителния творец и българин Николай Хайтов. Така достойно отбелязахме 100-годишнината от рождението на големия писател.
• През септември представители на общината взеха
участие във “Фестивал за деца и техните семейства”, организиран от ТПП “Враца”. АК “Калето” представи автентична прабългарска юрта, както и бойни униформи на
прабългарски стрелец и пълководец от VII-XIII век.
• На проведените на 27 октомври избори за местна власт
- общински съветници, кмет на община и кметове на селата - мандатите в Общинския съвет бяха разпределени
по следния начин: БСП за България - 5 места; АБВ (ЗНС,
Воля) - 4 места; ГЕРБ - 4 места; Местна коалиция НДСВ
(Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“, Новото време,
ДПС) - 3 места; Местна коалиция “Съюз на демократичните сили” (НФСБ, БДС - Радикали) - 2 места; Местна
коалиция “Движение за радикална промяна “Българска
пролет” (ПП Атака) - 2 места и ПП “Обединена социалдемокрация” - 1 място.
• На балотажа за кмет на общината на 3 ноември се явиха Иван Аспарухов от МК “АБВ” (ЗНС, Воля), за който
на първия тур гласуваха 4009 избиратели и инж. Генади
Събков от БСП за България - с 3737 подадени бюлетини.
Изборите спечели Иван Аспарухов с 51, 85% (4895 гласа)
пред Генади Събков - 46,12% (4354 гласа).
• През октомври стана известно, че уважаваният наш
съгражданин, хирургът д-р Венцислав Анков е номиниран за Лекар на годината в категорията “Дългогодишна
дейност в областта на медицината и активен принос в
развитието на специалността”.
• Община Мездра със съдействието на A1 - България изгради система за градско видеонаблюдение от типа “endto-end”. Тя включва 58 камери с централизирано управление и аналитични функции.
• На 9 ноември Храмът на източните бойни изкуства в
Мездра - КИБИ “Лотос-М” чества 30 години от своето
създаване. Кръглата годишнина беше отбелязана с богата
програма, която уважиха повече от 100 гости. С нескрито вълнение основателят на клуба сенсей Василий Ковяр
благодари на всички, които са му помагали през изминалите три десетилетия.
• В началото на ноември празнувахме 142-годишнината от Освобождението на мездренския край от Османско
владичество и отдадохме заслужена почит към руските
богатири и император Александър II - Цар Освободител
на България.
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ПРЕСТИЖНО ОТЛИЧИЕ
ЗА ОЦСУД - МЕЗДРА
О

бщинският център
за социални услуги и дейност (ОЦСУД) - Мездра беше отличен с грамота за участието
си в Националния конкурс
„Най-добра доброволческа
инициатива на годината“ за
2019 г. Това стана на официална церемония, която се
състоя в Президентството
по случай Международния
ден на доброволеца - 5 декември. Наградата получи
Цветинка Стоянова, ст. специалист „Социални дейности“ в ОЦСУД, в присъствието на държавния глава
Румен Радев и на Омбудсмана на Република България Диана Ковачева.
Конкурсът
„Най-добра
доброволческа инициатива“ се организира за девета

поредна година от Фондация „Лале“ и Националния
алианс за работа с доброволци и цели да покаже на
обществото инициативите,
които се правят от добра
воля и да отдаде признание
на хилядите доброволци у
нас. Тази година бяха номинирани 49 проектa в сферите образование, култура,
екология, спорт, градска
среда, социално включване на граждански и бизнес
организации,
читалища,
училища,
университети,
туристически дружества и
доброволчески групи.
Сред тях е инициативата
на ОЦСУД - Мездра Специална лятна академия “Патиланци” за деца от социално
слаби семейства, ползващи
социалната услуга „Безпла-

тен топъл обяд“. Нейната
цел е да осмисли свободното време на децата с интересни и стойностни занимания, които да ги мотивират
да се хранят здравословно,
да спазват добра лична хи-

гиена, да четат, рисуват и
творят. А така също да развият своето въображение и
да се осмелят да мечтаят,
въпреки тежкото положение, в което се намират техните семейства.

HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

Спорт

ЙОЛО НИКОЛОВ В ТОП 50
НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПО КРОС
Б

алканският вицешампион и шампион на
България при мъжете за
2019 г. Йоло Николов записа едно от най-добрите си
представяния при осемте
си участия досега на Европейските първенства по
крос. 35-годишният състезател на СК „Атлет“ - Мездра се нареди на 45-о място
от 90 стартирали атлети на
26th SPAR European Cross
Country Championships, който се проведе на 8 декември в Лисабон. Той пробяга
дистанцията от 10 км 225
м в португалската столица
за 32:16 мин. Това е второто му най-добро класиране
на шампионатите на стария
континент след първенството в Будапеща 2012, когато
раздели 39-о - 40-о място.

При първото си участие
на European Cross Country
Championships през 2011
г. във Веленйе, Словения
Йоло зае 59-о място, през
2013 г. в Белград, Сърбия
финишира 66-и, през 2017
г. в Саморин, Словакия - 61ви, а през 2014 г. в Самоков,
през 2015 г. в Хиерес, Франция и през 2018 г. в Тилбург,
Холандия - не завърши.
Континенталната
титла
на шампионата в Лисабон
спечели
представителят
на Швеция от еритрейски
произход Робел Фсиха с
време 29:59 мин. Негови
подгласници станаха натурализираният кениец Арас
Кая (Турция) с 30:10 мин. и
натурализираният етиопец
Йеманеберхан Крипа (Италия) с 30:21 мин.

ШК Локомотив награди Павле Данилов спечели
най-изявените състезатели „Мездра Оупън 2019“

На официална церемония ШК Локомотив (Мездра) отчете своята дейност през 2019 г. и награди с купи, плакети, медали и грамоти най-изявените състезатели на клуба по кореспондентен и по класически шахмат. Гости на
тържеството бяха кметът на общината Иван Аспарухов и
президентът на Българската федерация по кореспондентен шахмат (БФКШ) Петьо Маринов.
„През тази година спечелихме 8 златни, 3 сребърни и
3 бронзови медали от Държавните индивидуални и отборни първенства по кореспондентен шахмат, както и 2
купи”, подчерта в отчета си председателят на клуба Тошко Кирков.
С най-голяма стойност е шампионската титла, която ШК
Локомотив завоюва за трети път в историята (след 2004
и 2018 г.) в XX ДОП по кореспондентен шахмат. Мездренските шахматисти играха в състав: на първа дъска IM Александър Давидов, на втора - ССМ Тошко Кирков
(кап.), на трета - ССЕ Александър Парушев и на четвърта
- ССЕ Данаил Димитров.
Сред останалите успехи се открояват първите места на
ССМ Тошко Кирков в 10 ДИП по блиц, в 9 ДИП за ветерани и в турнира „Купа България 2018“, както и на Мартин
Коцев в 10 ДИП по ускорен шах (рапид).
Класацията за „Шахматист на гр. Мездра за 2019 г.”, която се организира за втора поредна година, оглави Тошко
Кирков, следван от Данаил Димитров и Александър Парушев.
Специална грамота за най-високо ЕЛО през 2019 г.
(2374) получи Мартин Коцев, а за голям принос за отборната шампионска титла по кореспондентен шахмат беше
отличен ССЕ Александър Парушев.
За най-перспективен млад състезател бе определен Дейвид Стефанов, а за най-възрастен и активен шахматист Любомир (Любен) Лишковски, който през март догодина
ще окръгли 80 г.
БФКШ връчи плакети и грамоти на двама състезатели
ветерани - IM Спас Спасов по случай неговия 75-годишен
юбилей и Райчо Веселинов във връзка с неговата 85-годишнина.

Македонецът Павле Данилов спечели Шестия
открит турнир по снукър
„Мездра Оупън 2019”,
организиран от СК „Мездра 2013”. На финала
35-годишният състезател
на „Gran Club“ - Скопие
победи представителя на
Snooker Club „Masters“ Кюстендил Димо Ангелов
с 3:1 фрейма. В турнира се
включиха 16 състезатели
от Мездра, София, Кюстендил и Скопие.
По пътя си към финала
Данилов елиминира представителите на домакините Христо Томов с 2:0
фрейма и Любомир Яшов
с 2:1, а на полуфиналите
се наложи над Петър Зоровски (Клуб „Академията“ - София) с 2:0 фрейма.
Другият финалист Димо
Ангелов отстрани последователно състезателите
на СК по снукър „Мездра
2013“ Мартин Монов с
2:1, Тихомир Йорданов с
2:0 и Ангел Михов също с
2:0 фрейма.
Призьорите в „Мездра
Оупън 2019” получиха
купи, парични и предметни награди, осигурени
от Община Мездра и от
клуба домакин. Призът за
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Обществена редколегия: Мирослав Гетов, Марияна
Йорданова,Иванка Начева, д-р Герго Цонков
Художник - Евгени Кучков
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най-голям брейк - 29 точки, заслужи шампионът
Павле Данилов.
Председателят на СК
по снукър „Мездра 2013”
Нина Данколова връчи
още четири отличия: за
най-масово участие - на
СК „Мездра 2013“ и на
Snooker Club „Masters“
- Кюстендил, за дългогодишно сътрудничество - на Юлиян Петров
(„Masters” - Кюстендил)
и за първи международен
гост - на Павле Данилов.
„Желанието ми да победя беше огромно, но
най-радостен съм, че тук
срещнах хубави хора и
завързах прекрасни приятелства, сподели след
награждаването Данилов.
Благодаря на организаторите за гостоприемството,
за топлия прием и чудесния турнир!“
В досегашните пет издания на „Мездра оупън”
победители са били Братислав
Кръстев-Брандо
(„Академията” - София)
- три пъти (2014, 2015 и
2017 г.), неговият съотборник Виктор Илиев - през
2016 г. и Атанас Димитров
(СК „Утопия” - Пловдив) през 2018 г.
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Летопис ‘2019

• Навръх своя патронен празник - 25 ноември, СУ “Св.
Климент Охридски” в Зверино чества 140 години от своето създаване. Празникът събра ученици, учители, родители, бивши възпитаници и педагози, много гости. Сред
тях бяха кметът на Общината Иван Аспарухов, кметът на
Зверино Стоян Петров, общински съветници, кметове на
населени места, представители на РУО - Враца, ЦПЛР,
БЧК, дирекция “Социално подпомагане”, читалищни дейци, спомоществователи.
• На 26 ноември на пресконференция кметът на Мездра
Иван Аспарухов представи предизвикателствата, пред които е изправена община Мездра в началото на мандат 20192023 г. На брифинга стана ясно, че размерът на общинския
дълг към момента е 3 069 000 лева. По-късно се проведе и
Ден на кмета с кметовете на населените места, кметските
наместници и служители в общинската администрация.
Бяха обсъдени актуални проблеми от дейността на местната власт и набелязани неотложни мерки за работа.
• Жителите и гостите на с. Типченица се радват на нова
придобивка - 12-метров кръст, въздигнат в местността
“Градището”. Кръстът се вижда от 60-70 километра разстояние.
• Трима състезатели на СК “Атлет” намериха място сред
най-добрите атлети у нас в традиционната анкета “Атлет
на България за 2019 г.”. Милица Мирчева е определена
за Атлет №9, а съотборниците й Иво Балабанов и Митко
Ценов се наредиха съответно на 10-о и 14-о място в допитването.
• През ноември на съвместна конференция общините
Мездра и Добрословени (Румъния) отчетоха докъде е стигнало изпълнението на проекта “Добре дошли в Средновековието”, по който двете общини работят по Програмата
за трансгранично сътрудничество V-A Румъния - България
2014-2020.
• В Деня на християнското семейство и младеж - 21 ноември, членовете на клуб “БМЧК и приятели на Искърското дефиле” при СУ “Св. Климент Охридски” - с. Зверино,
с ръководител Петя Илиева, получиха поредното признание за своята активна добротворческа дейност. В зала 1 на
НДК в София те бяха удостоени от Държавната агенция
за закрила на детето с наградата “Посланик на доброто”
за 2019 г.
• Ученици от ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” посетиха
иновативното, високотехнологично, 360-градусово студио
на bTV по повод 19-ия рожден ден на Новините. Гостите от Мездра са членове на единствения у нас “Говорящ
вестник” - вестник, който не се пише, а се говори. Именно
нашето училище през 2016 г. дава името на талисмана на
кампанията на bTV “Да изчистим България заедно”.

In memoriam

Напусна ни Петьо Петров

На 3 декември 2019 г. на
66-годишна възраст почина
един от най-големите футболисти в историята на Локомотив - Мездра и на Ботев - Враца Петьо Петров. Бившият
състезател и треньор от близкото минало си отиде от този
свят след като през последните години се бореше с коварно
онкологично заболяване.
Петьо Петров е роден на
21.XII.1952 г. в с. Гложене,
община Козлодуй. Започва
състезателната си кариера в
юношите на Тракия - Пловдив (1968-1972), след което

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

в казармата играе в Хасково
(1972-1974). От 1974 до 1979
г. облича екипа на Ботев (Враца) в „А“ РФГ, а от 1979 до
1984 г. на Локомотив (Мездра)
в Северната „Б“ РФГ. Има 93
мача за врачани в групата на
майсторите и 214 за мездренските „железничари“ във втория ни футболен ешелон, като
през този период е и капитан
на отбора.
След приключване на активната си състезателна дейност е треньор в ДЮШ на
Ботев - Враца (1984-1985) и
помощник-треньор на представителния тим на клуба
(1985-1986), заема също административни длъжности в
ДФС Ботев.
Впоследствие работи в
Топлофикация - Враца, включително на ръководни постове. Баща е на бившия национал на България Мартин
Петров.
Община Мездра, ОФК
Локомотив и местната
футболна общественост
изказват съболезнования на
близките на починалия!
Поклон пред светлата му
памет!

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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На път към „Хималайската корона“

АТАНАС СКАТОВ СПРЯ
В БАЗОВ ЛАГЕР МЕЗДРА
Н

ай-добрият ни алпинист Атанас Скатов гостува за шести път в Мездра. В рамките
на националната си обиколка, посветена на първото
българско изкачване на 4
върха над 8000 м само за
140 дни, той представи пред
любителите на природата,
планините и приключенията презентацията „4 х 8000
х 140 дни х Атанас Скатов“.
Живо и увлекателно, илюстрирайки разказа си с уникални видео кадри и снимки, Наско сподели своите
преживявания и премеждия
по време на трите си успешни експедиции през
2019 г. от проекта „Speed
x 14 x 8000 x Vegan”, при
които изкачи поредните си
четири осемхилядника без
консумация на животинска храна - Кангчендзьонга
(8586 м), Гашербрум I (8080
м), Гашербрум II (8035 м) и
Дхаулагири (8167 м).
Амбицията му е догодина
да стъпи и на останалите
четири осемхилядника на

нашата планета - К2 (8611
м), Нанга Парбат (8126 м),
Броуд Пик (8047 м) и Шиша
Пангма (8013 м), с което ще
стане първият българин, изкачил 14-те най-високи върха на Земята (т. нар. „Хималайска корона“).
„Защо правя всичко това?,
попита риторично аудиторията Скатов. За да покажа, че и без консумация на
животинска храна човек
може да живее напълно
нормално. Ето защо ви призовавам да ограничите консумацията си на месо поне
с 50%. Това не само ще ви
се отрази здравословно,
но и ще спомогне за запазване на околната среда, за
намаляване на глобалното
затопляне и редуциране
на вредните емисии, които
разрушават озоновия слой.“
В подкрепа на тази кауза през т. г. Наско основава Фондация „Да спасим
планетата“, чиято първа
инициатива е засаждане и
възстановяване на горски
насаждения у нас. Той пре-

зентира също последните
си две книги от поредицата
„Над 8000 м. Дневникът на
един веган”, издадени наскоро - „Лхотце и Еверест на
един дъх“ и „Чо Ою“.
„Мечтайте и сбъдвайте
мечтите си! Всичко е възможно!”, „Само заедно
можем да успеем!“ и „Вярвайте силно - без вяра няма
как да се получат нещата!“
– това бяха само част от
посланията, които 41-годишният пътешественик и
мечтател от Сливен отправи към своите приятели от
Мездра. И не забравяйте:
„Всичко, което сме, е резултат от нашите мисли!”
В знак на уважение и признание за неговите уникални постижения Иван Аспарухов връчи на Атанас
Скатов „Почетен знак на
кмета на община Мездра“,
сборника “Мездра. Кратък
исторически очерк“ и илюстрованата дипляна „Мездра
- наш дом, наше бъдеще“,
като му пожела здраве и
нови покорени върхове.

тели и експерти от България,
гр. Тараклия (Молдова) и
Прищина (Косово).
В рамките на втория панел Музеят и училището: форми
на взаимодействие и устойчиво сътрудничество, Светла Дамяновска представи
доклада „Музейна педагогическа програма „Български
народни традиции и обичаи”
на Градска художествена галерия - Мездра, Археологически комплекс „Калето” и
Клуб „Приятели на АК „Калето” за периода I-VІ.2019 г.“
В последвалата дискусия
бяха представени различни
гледни точки за бъдещето
на музея като институция не
само за съхраняване и представяне, но и за промотиране
на материалното и нематериалното културно наследство.

Със съдействието на Градската художествена галерия
поетесата Рени Митева подреди в Мездра първата си самостоятелна изложба - живопис и графика. Откриването на
експозицията е от програмата
на Община Мездра за Коледно-новогодишните празници.
Културното събитие уважиха събратя по перо, четка и
дух на авторката, ценители
на изобразителното изкуство,
близки и приятели. Сред тях
бяха кметът на общината Иван
Аспарухов, председателят на
Общинския съвет Яна Нинова, председателят на НЧ „Просвета-1925“ Валентин Вълчев

и директорът на ОУ „Христо
Ботев“ Иван Иванчев, където
Рени работи като учител.
Експозицията включва 14
живописни и 2 графични
творби, в които Рени Митева
е пресъздала пейзажи от Северозапада.
„С богат колорит, силно наситени фигурално и изпипани
до най-дребната подробност
живописните гледки от красивата природа на нашия край
завладяват зрителя и пораждат копнеж за притежание. В
колекцията преобладава зеленият цвят, цветът на пролетта
и лятото, цветът на разхубавилата се природа“, отбеляза

Фотоескиз

Абонирайте се за в. “Мездра XXI век”!
Годишен абонамент - 9,60 лева;
За шест месеца - 4,80 лева;
За три месеца - 2,40 лева.
Абонирането става в Информационния
център в Общината.
Телефон за връзка: 0897 830395

HTTPS://MEZDRA.BG

Филм Фест“, по време на
която ще бъдат показани избрани филми от XIX
Международен фестивал на
планинарското и екстремно
кино Bansko Film Fest 2019.

За финал Скатов раздаде
автографи на своите съмишленици, снима се за
спомен с тях и обеща при
първа възможност отново
да им гостува.

Рени Митева подреди първата си
самостоятелна изложба

Научна конференция
„Музей
и образование”
Гл. експерт „Културно на- преподаватели, учени, учиследство и художествена
галерия“ в Община Мездра
Светла Дамяновска взе участие в Четвърта международна конференция от серията
„Дебати в музеологията“
на тема „Музей и образование“, която се проведе в
София. Организатор на събитието бе Институтът за
етнология и фолклористика
с Етнографски музей към
БАН. На форума бяха обсъдени предизвикателствата и
перспективите пред музеите
на XXI в., с фокус върху новата им роля на центрове за
обучение и активна работа с
различни публики.
По време на конференцията бяха изнесени 30 научни
доклади, обособени в шест
панела, от специалисти по
музеология, университетски

Инж. Делян Дамяновски
съобщи, че със съдействието на Община Мездра през
месец март догодина ще
бъде възстановена Кинопанорамата „Ехо от Банско

при откриването на изложбата
Светла Дамяновска, гл. експерт
„Културно наследство и художествена галерия“ в Община
Мездра и допълни: „Само две
са графичните работи на Рени,
но те са важни за изложбата,
защото показват умението й да
предаде вярно формата, пропорциите и перспективата, да
построи изображението и да
го направи цялостно и достоверно… Аз й благодаря за този
празник за очите, какъвто е
нейната изложба, и й пожелавам много бъдещи успехи - да
рисува и излага с кураж и самочувствие, защото работите
й са стойностни“.
„Благодаря ви, че уважихте
този мой личен празник, сподели от своя страна авторката. Искам да ви кажа, че няма
значение какво работите - важното е да творите там, където
работите. Това, което виждате,
не е резултат на някакво специално умение, а на специални стремежи. Това, което ис-

кам, го постигам с много труд,
а не само с това, което природата ми е дала.“
Рени Митева е завършила
начална и предучилищна педагогика в СУ „Св. Климент
Охридски”, със специализация „Изобразително изкуство“. Предпочита да работи
с моливи, въглен и акрилни
бои. Занимава се с пирография, квилинг и изработване на
автентични мартеници. Нейни
картини са притежание на ценители от България, Италия
и Великобритания. Четири от
произведенията й са откупени
в благотворителни инициативи от различни институции.
Има участия в ОХИ, пленери,
конкурси и фестивали. Авторка е на стихосбирките „Думи
в подмолите на душата“ (2013)
и „Зелени залези“ (2019).
Изложбата на Рени Митева
може да разгледате до средата
на месец януари във фоайето
на втория етаж в сградата на
Община Мездра.
В следващите дни рожденици са:
•
Георги
Давидков,
кмет
на
Общината
(1986-1990 г.) - 21 декември;
• Владимир Пенчев, кметски наместник на с. Руска
Бела - 22 декември;
• Коно Жилковски, бивш
кмет на с. Моравица - 27
декември;
• Николай Панчев, строителен предприемач - 2
януари;
• Йорданка Тодорова, общественик - 5 януари;
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