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ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЩЕ ПОДКРЕПЯ ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА
Дарителски фонд „За
Мездра“ е учреден през м.
октомври 2021 г. с мисията
да подкрепя обществено
значими местни каузи в
сферата на образованието,
културата и опазването на
културното и историческото наследство на региона.
Инициатор за създаването
на фонда е Фондация „Проект Северозапад”, която от
пет години развива устойчиви услуги в региона
чрез патронажна кухня за
възрастни и самотни хора,
трудотерапевтична работилница и др.
„Бъдещето на Мездра са
децата. Само за изминалата учебна година 116 деца,
ученици от училищата в
община Мездра, са медалисти на национални и международни състезания в областта на науките, езиците
и изкуствата. Считаме, че

подкрепата за талантливите и надарените деца е
подкрепа за бъдещето на
региона!”, сподели по този
повод Яна Рупева, директор на Фондация „Проект
Северозапад”.
Първата дарителска кампания на Дарителски фонд
„За Мездра“ има за цел да
осигури средства за:
• 10 стипендии за отлични
ученици с изявени постижения в областта на науката (10 месеца по 100 лв.);
• 5 стипендии за ученици,
изявени в областта на изкуствата (10 месеца по 100
лв.);
• 2 стипендии за студенти
I курс с отличен успех (10
месеца по 500 лв.).
Средствата се набират от
частни и корпоративни дарители.
Можете да подкрепите каузата като:

• дарите 1 лев със SMS с
текст DMS ZAMEZDRA на
кратък номер 17 777.,
• дарите онлайн с карта в
Платформата.бг,
• чрез дарителските кутии, поставени в магазини
в гр. Мездра,
• направите дарение с
бнаков превод по сметката
на фонда:
За Мездра
BG44UNCR7000
1524524222
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Дарителски фонд „За
Мездра“ се управлява от
Публичен съвет, в който
участват авторитетни хора
от общината, гарант за добросъвестното разпределяне на даренията. В случай
че бъде набрана по-голяма
от заложената сума, средствата ще бъдат разпре- Публичния съвет. В случай ще бъде намален броят и Целта ни е да се обедиделени на конкурс, след че бъдат набрани по-малко размерът на планираните ним в полза на децата и бъдопълнително решение на от планираните средства, стипендии.
дещето на Мездра!

МАГИЯТА НА КОЛЕДНИЯ ДУХ ЗАВЛАДЯ МЕЗДРА
В навечерието на Рождественските
празници
символично бяха запалени
светлините на коледната
елха в гр. Мездра. По традиция 12-метровото живо
дърво на площад „България“ е украсено с пъстроцветни светещи гирлянди,
лампички и декоративни
топки, а на върха й е поставена червена звезда. Празничната украса допълват
декоративна фигура на добрия белобрад старец Дядо
Коледа и светещо еленче с
шейна и подаръци.
мични мерки за втора по- та литературно-музикална
Поради въведените в редна година събитието програма с участието на
страната
противоепиде- протече без традиционна- талантливите деца на гра-

Директорът на СУ „Иван Вазов” гр. Мездра
Мариела Горанова
честити
КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ
ПРАЗНИЦИ
на педагозите, учениците и техните родители!
Пожелавам Ви
резултатите в образованието и възпитанието
да бъдат още по-успешни през 2022 г.!
Желая Ви здраве и благодат!
Весела Коледа! Честита Нова година!
HTTPS://MEZDRA.BG

да.
За повече настроение на
жителите и гостите на общинския център в предстоящите светли християнски
празници нова коледно-новогодишна украса има в
пешеходната алея по улица
„Александър Стамболийски“, на кръговото кръстовище западно от Алеята
на кестените, в зелените
площи в Археологически
комплекс „Калето“ и във
водното огледало (фонтана) на градския площад.
Акценти в празничната
декорация са 7 пъстроцветни арки, които са из-

Директорът на ОУ „Христо Ботев“ гр. Мездра
Иван Иванчев
поздравява най-сърдечно
учителите, учениците и родителите им
по случай светлите
РОЖДЕСТВЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!
Нека новата 2022 г. да Ви донесе
здраве, семейно благополучие
и успех във всяко начинание!
Весело посрещане на Коледа и Нова година!

градени на кръстовищата
по най-дългата градска
улица, светещи ледени
висулки и комети, декоративни фигурки на коледни
джуджета и Снежанка и

5-метрова светеща елха на
кръговото.
Община Мездра Ви пожелава весели Коледно-новогодишни празници!

Директорът на ИОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ - гр. Мездра
Галя Богданова
честити
КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИТЕ
ПРАЗНИЦИ
на своите колеги, ученици и техните родители,
като им пожелава новата година да бъде
изпълнена с добри дела и сбъднати мечти!
Нека 2022 г. да ни донесе
здраве, мир и благоденствие!
Весела Коледа и благословена Нова година!
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Събития

РЕМОНТИРАТ ЦЪРКВАТА
В РЕБЪРКОВО
Започна основен ремонт
на покрива на църквата „Св.
ап. Петър и Павел” в Ребърково. От години покривната конструкция, която е на
повече от един век, тече и
нанася непоправими щети,
застрашавайки да унищожи
старинния дърворезбован
иконостас, иконите, владишкия трон и останалата
вътрешно храмова украса.
Ремонтът включва подмяна на изгнилия покрив,
който е от вида каратаван,
и на циглите, обшиване на
стрехите на богослужебната сграда с ламарина, монтиране на нови улуци и на

водосточни тръби, а изпълнител на обекта е ЕТ „Ирина Божилова 2013“ - Червен
бряг.
Строителните дейности
се извършват със средства,
събрани от местните жители в благотворителна
инициатива, организирана
от Църковното настоятелство с председател отец
Пламен Кръстев, Кметство
Ребърково и НЧ „Просвета-1925“. Останалите около
5 000 лв. от необходимите
за ремонта малко над 12
хил. лв. ще бъдат осигурени от Врачанската Св. Митрополия с благословията на

Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий.
„Предстои да бъде извършено измазване на
вътрешно храмовото пространство, за което ще търсим съдействие от Община
Мездра“, сподели кметски-

ят наместник на селото Петър Петков. През м. януари
догодина ще бъде подменена старата дървена дограма - прозорците и входната
врата. Това ще стане с дарение от сем. Трифонови.
Предвижда се и освежаване
на фасадата на църквата.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КСУДЛУ ПРАЗНУВАХА
По повод IDPD КСУДЛУ
Потребителите на Комплекс социални услуги за
деца и лица с увреждания
(КСУДЛУ) в гр. Мездра
честваха Международния
ден на хората с увреждания (International Day of
Persons with Disabilities
- IDPD) - 3 декември. По
този повод те изнесоха
поздравителна програма.
„ П р е д и з в и к ат е л с т в о то на днешния ден е, че
той задължава всички,
които говорят и обсъждат проблемите на хората
с увреждания, да слагат
ударението върху човека,
неговата индивидуалност
и лично достойнство, а
не върху увреждането му,
каза в приветствието си
директорът на комплекса
Камелия Каменова. Трябва да осъзнаем, че те не
са различни, а са част от
нашето общество. Така
че ние би трябвало да бъдем малко по-благородни,
по-съпричастни и да отворим сърцата си за тях!“.
По случай Деня на хората
с увреждания възпитаници
на Арт терапевтична рабо-

- Мездра получи дарения от Фондация „Тавита
България“ - козметика и
играчки, както и от НПО
„Операция:
Плюшено
Мече“ - дрехи, обувки,
електроуреди и перилни
препарати.
Празничната украса за тържеството осигури безвъзмездно
Нели Цветкова, а Община
Мездра изненада приятно
потребителите на комплекса с лакомства.

тилница „Северозапад“ с
ръководител Стела Цветкова подредиха благотворителна изложба. Експозицията включва живописни
творби на шестима потребители на комплекса:
Ася Василева, Борислава
Тодорова, Виляна Колева,
Георги Катюшков, Николай Величков и Николай
Емилов. Ако харесате някоя от картините, можете
да си я закупите. Със събраните средства ще бъдат осигурени стипендии
за обучение на младежите
с увреждания.

ЖЪЛТИ СТОТИНКИ - ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА
За трета поредна година
ученици и учители от СУ
„Св. Климент Охридски“
- Зверино, както и родители от Зверино, Игнатица
и Оселна, се включиха в
благотворителната акция
„Жълти стотинки - деца помагат на деца“, организирана от Сдружение „Съзидание-2012”. Добротворците
от района на Искърското
дефиле събраха общо 47 кг
дребни монети от 1, 2 и 5
стотинки, които дариха за
благородната кауза.
Към инициативата се
присъединиха също Илчо
Томов от Ботевград, който
дари 13 кг жълти стотинки,
Пламена Литова от Игнатица и Виктор Владимиров
от Габровница - 9 кг, сем.
Вутови от Лютиброд - 5 кг,
Сандра Христова от Нови
Искър - 4 кг, хранителен

магазин „Нели“ и аптеката
в Зверино.
„Благодарим на всички добросърдечни хора, подкрепили единствената акция от
деца за деца, сподели Петя
Илиева, преподавател в СУ
„Св. Климент Охридски“ и
организатор на акцията на
местно ниво, съвместно с
Десислава Димитрова, секретар-библиотекар на НЧ
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„Просвета - 1929“ - Оселна.
Дарителството е начин за
възпитание на подрастващите в човечност и състрадателност. Целта е те да се
научат от ранна възраст
да даряват, да помагат, да
отворят сърцето си. Стойността на жълтата монета, малкият жест - това е,
което е истинското. Чрез
него и детето, и възраст-

ните могат да видят как добрината прави много деца
щастливи. Предавайки стотинките, всяко дете прави
добро и връща здравето в
живота на друго дете, негов приятел, посява семе
на милосърдие и чистосърдечност.“
Всички участници в акцията получиха благодарствени грамоти от Сдружение
„Съзидание-2012”. В досегашните издания на Акция
„Жълти стотинки - деца помагат на деца“ са събрани
повече 480 000 лв., с които
са подпомогнати детски
болнични отделения в 15
български града. Средствата, събрани в националната кампания тази година,
бяха дарени за закупуване
на нова апаратура за отделението по неонатология в
МБАЛ - Шумен.
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Летопис 2021
• На Йордановден - 6 януари, в с. Зверино спазиха народната традиция и извършиха ритуала по спасяване на Богоявленския кръст. Пръв до разпятието
стигна 25-годишният кандидат-пожарникар Емил
Якимов, след което в река Златица се изви мъжко ледено хоро.
• На Ивановден - 7 януари, Врачанският митрополит Григорий отслужи архиерейска св. литургия в
енорийския храм на гр. Мездра „Св. вмчк Георги Победоносец“.
• Най-добрата българска атлетка в бяганията на
дълги разстояния Милица Мирчева (СК Атлет) беше
определена за Спортист №1 на община Мездра за
2020 г. Тя спечели отличието за втора поредна година. „Треньор на годината” за 11-ти пореден път стана
Йоло Николов (СК Атлет), а за „Отбор на годината“
беше определен мъжкият тим на ХК Локомотив”.
• За седма поредна година по случай Трифон Зарезан - 14 февруари ст. ст., в Археологически комплекс
„Калето” се проведоха традиционните Дионисиеви
празници.
• С поклонение пред паметника на Васил Левски на
19 февруари гражданството на Мездра отбеляза 148ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата.
• По случай 143-ата годишнина от Освобождението
на България на 3 март на пл. „България“ се състоя
общоградско тържество, организирано от Община
Мездра.
• За 19-та поредна година навръх Националния
празник Мездра беше домакин на Републиканския
шосеен пробег „3-ти март”. В състезанието взеха
участие 224 атлети от 23 спортни клуба от цялата
страна.
• Излезе от печат книгата „Мездренският край във
Втората световна война (1939-1945 г.)“. Тя беше издадена с финансовата подкрепа на Община Мездра,
на Съюза на ветераните от войните на България и
на частни дарители, а нейни съставители и редактори са журналистите Кирил Радовенски и Мирослав
Гетов.
• Коалиция „ГЕРБ-СДС“ получи най-много гласове в община Мездра - 3 329 (35), на парламентарните избори, които се проведоха на 4 април. На второ
място остана Коалиция „БСП за България” с 1 912
гласа (20%), а на трето - ПП „Има такъв народ“ с 1
499 гласа (15,7%).
• През периода април - юни два екипа с научни
ръководители Георги Ганецовски и доц. д-р Нарцис
Торбов извършиха спасителни археологически проучвания на три обекта по трасето на скоростен път
І-1 (Е-79) Мездра - Ботевград, който се изгражда в
момента. Два от обектите бяха в землището на с.
Дърманци, и един - в землището на с. Лютидол.
• НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра награди призьорите в Петия читалищен конкурс „Георги Тодоров“. В раздел „Поезия” с първа награда беше отличено стихотворението на Рени Митева „Нощ над
Мездра“, а в раздел „Художествена проза” - разказа
на Дарина Цветкова „Глътка живот или…“. Поощрителни награди получиха: в раздел „Краезнание”
- Светла Кръстева за есето „Те, Аристократите“, и
в раздел „Поезия“ - Силвия Йолова за стихотворението „Неделя“ и Калин Топалски за „Жив си още,
поете!”.
• С концерт на Музикална формация „Жарава“ към
ПУ „Паисий Хилендарски“ и на популярния народен певец Николай Славеев в Деня на Мездра - 6
май (Гергьовден), официално бяха открити 47-те
Празници на културата „Мездра-май“.
• За 30-и път в съвременната ни история на 6 май
Мездра отбеляза празника на града - Гергьовден.
Честването започна с литургия в църквата „Св. Георги Победоносец“, след което на пл. „България“ се
състоя ритуал по издигане на националния трибагреник, знамето на Община Мездра и флага на Европейския съюз.
• На 22 май в с. Моравица отбелязаха традиционния Ден на селото. По този повод в ОУ „Васил Кънчов“ официално беше открита детска и фитнес площадка, която е изградена по Проект „За по-красива
и приветлива среда за отдих, спорт и забавления за
децата и общността в с. Моравица“.
• По случай 24 май Община Мездра награди с
грамоти и финансови поощрения 114 ученици от
местните училища за постигнати от тях успехи
на международно, национално и регионално ниво
през учебната 2020/2021 г. в областите „Наука и
техника“, „Спорт“, „Изкуство и култура“. 14 вокални групи, танцови състави, футболни формации и
доброволчески клубове получиха групови награди
за творчески и спортни постижения, а 14 педагози
пенсионери - плакети за цялостен принос в развитието на образованието в общината.
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Спорт

НОМИНАЦИИ ЗА СПОРТИСТ
НА ГОДИНАТА
23-ма състезатели бяха
номинирани от своите
клубове в традиционната
анкета „Спортист на годината”, организирана от
Община Мездра за 21-а
поредна година. Треньорските номинации са пет, а
за „Отбор на годината” се
съревновават седем клубни формации.
Най-много индивидуални номинации за „Спортист на годината 2021”
- 6, подаде ХК Локомотив: Милен Валентинов,
Валентин Гачев, Георги
Вълков, Йордан Тонов,
Деян Василев и Илья Буцких. Пет номинации има
СК Атлет: Мартин Балабанов, Милица Мирчева,
Мирослав Спасов, Таня

Димитрова и Иво Балабанов, а по четири - ШК
Локомотив: Тошко Кирков, Данаил Димитров,
Александър Парушев и
Александър Давидов, и
СКЛА Митко Ценов Рънинг Тийм: Митко Ценов, Еркан Низам, Иван
Андреев и Мелани Венциславова. ОФК Локомотив номинира Генади
Петров, Паоло Петков и
Никълъс Петров, а ЖКХГ
Анелия - Биляна Петрова.
Треньорските номинации са Евгени Йоловски
(ХК Локомотив), Йоло
Николов (СК Атлет),
Лили Николова (ЖКХГ
Анелия), Силвия Дънекова (СКЛА Митко Ценов
Рънинг Тийм) и Тошко

Кирков (ШК Локомотив).
За „Отбор на годината”
претендентите са представителният отбор мъже
и юношите старша възраст на ХК Локомотив,
отборът по кореспондентен шахмат на ШК Локомотив, детският отбор
по Футбол 7 и Футбол 9
- момчета, родени 2010
г., на ОФК Локомотив,
отборите по масов спорт
„Клуб на готините баби“

- над 30 г. и „Звездичка“
- до 10 г. и дуетът Биляна
Петрова - Мирея Иванова
на ЖКХГ Анелия.
Десетте
най-добри
спортисти, Спортист №1,
отбор и треньор на годината за 2021 г. ще бъдат
определени от експертна
комисия, а награждаването ще се състои, когато
епидемичната обстановка в страната позволява
това.

Атлет на България 2021

МИТКО ЦЕНОВ - АТЛЕТ №9,
МИЛИЦА МИРЧЕВА - АТЛЕТ №10
Двама мездренски атлети
са сред 10-те най-добри атлети у нас за 2021 г. в традиционната анкета „Атлет
на България”, организирана от списание „Атлетика”. Това са Митко Ценов
(СКЛА Митко Ценов Рънинг Тийм), който беше
определен за Атлет №9 на
нашата страна, и Милица
Мирчева (СК Атлет), която
е Атлет №10. Митко събра
71 точки в допитването, а
Милица - 62 т.
Атлет №1 на България за
2021 г. е Мирела Демирева
(скок на височина), която
получи най-много точки в
анкетата - 213. Тя печели
това отличие за трети път,
след 2016-а и 2018 г. Нейна подгласничка е Габри-

ела Петрова (троен скок)
със 154 т., а третото място
си поделиха Борис Линков
(скок дължина) и Тихомир
Иванов (скок височина) с
по 147 т.
Митко Ценов е номиниран в престижната анкета
за десети път. М. г. той зае
17-о място, през 2019 г. 14-о, през 2018 г. - 10-о,
през 2017 г. - 14-о, през
2016 г. - 8-о, през 2015 г.
и 2014 г. беше определен
за Атлет №3 на България,
през 2012 г. зае 15-о, а през
2010 г. - 23-о място.
Милица Мирчева има
седем номинации досега.
М. г. тя стана Атлет №6 на
нашата страна, през 2019 г.
зае 9-о място, през 2017 г.
- 16-о, през 2016 г. - 14-о,
през 2015 г. - 12-о, а през
2014 г. - отново на 6-о място.
Редактор: Мирослав Гетов
Обществена редколегия: Кирил Радовенски, Павлина
Русева, Рени Митева, Светла Дамяновска, Тодорка Василева
Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров
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В следващите дни рожденици са:

• Светлана Алексиева, кмет на с.
Горна Кремена - на 18 декември,
• Георги Димитров, кметски наместник на с. Типченица - на 18
декември,
• Инж. Георги Давидков, кмет на
Община Мездра (1986-1990) - на 21
декември,
• Владимир Пенчев, кметски наместник на с. Руска Бела - на 22
декември,
• Коно Жилковски, бивш кмет на
с. Моравица - на 27 декември,
• Мирослав Веселинов, бизнесмен
- на 2 януари,
• Николай Панчев, строителен
предприемач, на 2 януари,
• Венцислав Антов, бивш кмет на
с. Игнатица - на 6 януари.
• Александър Александров, директор на НАП - Враца - на 13
януари,
• Цветелина Стоянова, гл. експерт
в ЦУИГ - Мездра - на 13 януари
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Летопис 2021

• След петгодишно прекъсване през м. май беше възродено едно емблематично събитие за нашия град през периода 2011-2015 г. - „Мездра Рок фест“. В тазгодишното,
шесто издание на фестивала взеха участие популярните
рок изпълнители Васко Кръпката и Милена Славова,
участникът в „България търси талант” Александър Колев
и групите „Catorga”, „Roadwire“ и „Oldenwood“.
• В навечерието на 24 май в Мездра се проведоха Десетите майски краеведски четения. На тях бяха представени
15 проучвания за миналото на родния край от древността
до наши дни, дело на местни любители на краезнанието.
• На 29 и 30 май в Археологическия комплекс ‚Калето“
се проведе Седмият фестивал на средновековните традиции, бит и култура „Калето - Мездра“. В него взеха участие повече от 70 индивидуални реенактори и групи за
исторически възстановки, които пресъздадоха живота по
нашите земи през късната античност, ранното и късното
средновековие.
• В Неделята на слепия - 6 юни, в Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” се проведе XV Национален
фолклорен събор „Де е българското“. Участие взеха близо 600 самодейци - певци, танцьори и инструменталисти,
а специален гост изпълнител бе популярният народен
певец Илия Луков. По време на събора беше връчена
ежегодната Награда за родолюбие „Дядо Йоцо гледа”.
Отличието получи Петя Аврамова, бивш министър на регионалното развитие и благоустройството.
• В началото на м. юни в Зверино се проведе Четвъртият фолклорен фестивал „Змей Горянин”. На сцената се
изявиха 36 читалищни, училищни и детски танцови състави, фолклорни клубове, народни хорове, певчески групи, както и 20 индивидуални изпълнители от областите
Враца, Монтана и София. Голямата награда на фестивала
спечели Танцова школа „Шопите“ - Нови Искър.
• На 10 юни се проведе годишно отчетно-изборно събрание на НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра. Отчет за дейността на читалището през периода 2018-2020 г. изнесе
неговият председател Валентин Вълчев. На събранието
беше избрано ръководството на читалището за мандат
2021-2023 г. - Настоятелство и Проверителната комисия.
• На 26 юни в Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа“ бяха наградени призьорите в Десетия национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа”. С първа
награда беше отличен разказът на Мартен Калеев „Шедьовър и истини за два лева“, с втора - разказът на Николай Табаков „Гледа ли?“, а с трета - разказът на Василка
Цачева „Луканово либе“. Поощрително отличие получи
Кремена Димитрова за своя разказ „Минало, настояще и
бъдеще“.
• За втора поредна година през м. юни в с. Моравица
се проведе Фолклорният фестивал „Пей, танцувай и в
Моравица лудувай“. В него взеха участие 16 самодейни
читалищни състави и танцови клубове. Доайен сред тях
беше 89-годишният майстор на окарината Георги Димитров от с. Лик, а най-млада - Веселка Тодорова, на 7 г., от
с. Трудовец. Гост изпълнители бяха Тони Дачева, Светлин
Миланов и Валери Вълканин.
• В Неделята на Всички светии - 27 юни, в с. Очиндол
беше осветен нов православен храм - параклисът „Въведение Богородично“. Той е дарен на селото в знак на
благодарност от сем. Павел и Ваня Павлови, а сред спомоществователите са още Община Мездра, Димчо Йотов
и Огнян Петров. Освещаването извърши Врачанският
митрополит Григорий.
• Коалиция „ГЕРБ-СДС“ получи най-много гласове в
община Мездра - 2 350 (31%), на извънредните парламентарни избори, които се проведоха на 11 юли. На второ място се нареди ПП „Има такъв народ“ с 1 845 гласа
(24%), а на трето Коалиция „БСП за България” с 1 364
гласа (18%).
• От 18 до 22 юли в гр. Мездра се проведе Първият международен фолклорен фестивал „Фолклорната магия на
Мездра“. Организатори бяха Ансамбъл „Мездра“ и НЧ
„Просвета 1925“ с подкрепата на Общината. Във фестивала взеха участие 12 фолклорни ансамбли от 11 държави
от Европа, Азия, Северна и Южна Америка - Албания,
България, Мексико, Португалия, Румъния, Сърбия, Тайланд, Украйна, Унгария, Уругвай и Филипините.
• През м. юли Националният съвет за нематериално културно наследство към Министерство на културата одобри
кандидатурата на НЧ „Просвета-1928“ - с. Царевец „Варене на домашен сапун“ да бъде вписана в Националната представителна листа на елементи на нематериалното
културно наследство на България като елемент от регистъра „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“. Групови носителки на това умение са Здравка Петрова (76 г.), Венета Коцева (82 г.) и Бойка Цолова (68 г.),
които го предават на следващите поколения царевчани.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 13 декември в 11:00 ч.

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

Летопис 2021
• На 29 август в с. Брусен честваха 90 години
от основаването на Народно читалище „Светлина-1931“. По този повод читалищното настоятелство награди с почетни грамоти повече от 30 дългогодишни читалищни дейци.
• На Голяма Богородица - 28 август ст. ст., в с.
Царевец се проведе Петият национален фолклорен фестивал „Белокаменица“. В него взеха участие над 400 певци, танцьори и инструменталисти.
На сцената се изявиха 32 певчески групи, народни хорове, дуети и танцови състави, както и 15
индивидуални изпълнители от областите Враца,
Монтана, Плевен и София.
• По случай 20-годишнината от създаването на
Литературен клуб „Христо Ботев” при НЧ „Просвета 1925” - гр. Мездра през м. септември излезе
от печат Алманах „Ескус-ІІ” - сборник с литературни произведения на творци от община Мездра. В него са включени 75 творби от 25 местни
автори.
• На 4 септември в с. Типченица се проведе XIII
фолклорен фестивал „Типченица пее“. В него взеха участие близо 500 самодейци от четири региона
на страната - Враца, Монтана, София и Добрич.
Те се съревноваваха в три категории: „Хорове и
певчески групи“, „Танцови състави и формации“
и „Индивидуални/ дуетни изпълнения“.
• На 15 септември стартираха строително-монтажните работи за изпълнение на Проект „Изграждане на паркоустрояване и благоустрояване централното площадно пространство, кв.
73 по плана на с. Зверино”. Той се реализира
със средства в размер на 610 000 лв., отпуснати
като допълнителен трансфер по бюджета на Община Мездра за 2020 г. с Постановление №360/
10.12.2020 г. на Министерския съвет.
• През м. септември приключи изпълнението на
Проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра”. Той е
реализиран от Община Мездра с безвъзмездна
финансова помощ в размер на над 870 000 лв. по
Програма за развитие на селските райони 20142020 г.
• След двегодишно прекъсване поради пандемията от Covid-19 през периода 28 август - 3 октомври Ансамбъл „Мездра“ и Детски танцов състав
„Мездренче“ при НЧ „Просвета 1925“ взеха участие в четири международни фолклорни фестивала в чужбина. Те представиха България във Фестивала на културата и изкуството на Милас Орен
и във Фестивала на народните танци на Дидим,
Турция, в Sciampitta in Tour 2021 в гр. Куарту
Сант‘Елена на о. Сардиния, Италия и в Балканския фестивал за народни танци и култура в Измир, Турция.
• В края на м. октомври и началото на м. ноември се проведе поредното редовно теренно археологическо проучвано на античната и средновековна крепост „Калето“ в гр. Мездра. То беше
извършено от екип с научен ръководител Георги
Ганецовски, който продължи проучването на праисторическите пластове на обекта. По време на
разкопките археолозите намериха близо 200 находки, най-ценната от които е антропоморфна керамична пластика на Богинята майка.
• Коалиция „ГЕРБ-СДС“ получи най-много гласове в община Мездра - 2 092 (32%), на предсрочните парламентарни избори, които се проведоха
на 14 ноември. Втори резултат регистрира новият
политически проект ПП „Продължаваме промяната“ - 1 305 гласа (20%), а трети Коалиция „БСП
за България” - 942 гласа (14.4%).
• Настоящият държавен глава ген. Румен Радев
беше подкрепен от най-много избиратели в община Мездра - 4 372-ма (72%), на втория тур от
президентските избори, който се проведе на 21
ноември. Неговият опонент на балотажа - проф.
Анастас Герджиков, получи 1 657 гласа (27%).
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК „МЕЗДРА XXI ВЕК“
честити
Рождество Христово и Новата година
на своите читатели, абонати и сътрудници,
с пожелания за здраве, щастие и разбирателство!
Нека с радост да посрещнем
Коледно-новогодишните празници
и доброто да ни съпътства през цялата 2022 г.!
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Юбилейна изложба

50 ГОДИНИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Изложба живопис по случай
50 години от създаването на
Градска художествена галерия
(ГХГ) - Мездра беше открита
на 1 декември в Регионален
исторически музей (РИМ) Враца. Събитието уважиха
кметът на общината Иван Аспарухов, директорът на РИМ
- Враца Георги Ганецовски и
Христо Божков, гл. уредник в
Художествена галерия „Иван
Фунев”.
Юбилейната
експозиция
включва 40 живописни творби
на 17 съвременни мездренски художници, създадени по
време на осемте летни пленери, организирани от Община
Мездра през периода 20142021 г. С подбрани картини в
изложбата са представени Ана
Николова, Албена Василева,
Василий Ковяр, Дейвид Дойнински, Диана Иванова, Емилия Гарванска, Иван Иванов,
Иво Ангелов, Ивелина Ивова, Йорданка Вълова, Милка

Лалова, Нели Стоянова, Рени
Митева, Силвия Петкова, Стела Цветкова, Теменужка Маринова и Цветана Христова.
В словото си при откриването на изложбата уредникът на
ГХГ - Мездра Светла Дамяновска се спря на създаването,
развитието и настоящия облик
на Групата на мездренските
художници, както и на основните прояви, организирани от
галерията, през последните
две десетилетия. „Надявам се,
че както през тези 50 години,
така и занапред Градската галерия ще е нужна на града ни
и въпреки финансовата, духовна и здравна криза на времето, в което живеем, всички
заедно ще успеем да опазим
достиженията и да прибавим
собствен принос в тази съкровищница“, каза в заключение
Дамяновска.
Кметът Иван Аспарухов
връчи на Светла Дамяновска
поздравителен адрес, плакет

за принос към културата в общината и букет цветя. „Вече
половин век ГХГ - Мездра е
културен център, който има
ярко присъствие в духовния
живот на нашия град и община и заема достойно място в
съвременната българска култура“, пише в поздравителния
адрес. Бъдете здрави и продължавайте да творите с непресъхващо вдъхновение, за

да радвате със своите постижения ценителите на изобразителното изкуство!“
Думи на благодарност към
ръководството на Община
Мездра и към Градската художествена галерия за дългогодишното сътрудничество
между двете културни институции отправи директорът на
РИМ - Враца Георги Ганецовски.

ЕВГЕНИ КУЧКОВ ПРЕДСТАВЯ
„МАЙСТОРИ НА ГРАФИКАТА И РИСУНКАТА“
В навечерието на Рождественските празници художникът Евгени Кучков подреди
Коледна изложба „Майстори
на графиката и рисунката“.
Експозицията включва 10
творби на един кубински и на
седем български автори от неговата лична колекция: „Куба“
на Х. Гомес, „Портрет“ на Евгений Босяцки, „Мивка“ на
Атанас Яранов-Шаро, „Портрет на Ев. Кучков“ на Цветко

Йорданов, „Вдъхновение“,
„Устрем“ и „Светове“ на
Тошо Динов, „Панагюрище“
на Иван Толев, „Офорт“ на
Павел Николов и „Свещ“ на
Боян Петров.
„Една част от тези великолепни творби красяха ателието ми и моя дом, сподели при
откриването на изложбата
Кучков. А останалите бяха
запокитени в папки, куфари,
прашлясали…. Преди около

месец направих „оборка“ на
ателието си и реших, че си
заслужава да видят бял свят.
Всяка една от тези творби,
сама по себе си, е уникална
и много, много ценна. Сред
авторите има класици на
българската живопис като
Евгений Босяцки, Атанас
Яранов-Шаро и други - хора,
с които можем само да се гордеем. За съжаление, повечето
от тях вече не са между живите…“
Кметът Иван Аспарухов
благодари на Кучков за това,
че е „запазил светлото в себе
си“ и за усилията, които полага години наред в сферата на
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“
и нейният председател Красимир Тодоров
честитят
Коледа и Нова година
на своите служители, член-кооператори и клиенти!
Бъдете здрави, благословени и много успешни!
Честита Коледа и щастлива Нова година!

Ръководството на общинската организация на
СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ
ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
поздравява потомците на участниците
във войните от нашия край
с настъпващите
Коледни и Новогодишни празници!
Специален поздрав и към единствения жив
ветеран - Илия Григоров от село Царевец!
Честито Рождество Христово и успешна Нова година!

изкуството. Той му подари бутилка марково червено вино и
му пожела догодина по време
на Празниците на културата „Мездра-май“ да подреди
своя самостоятелна изложба.
По случай наближаващите
християнски празници Кучков и Николай Николов, гл.
експерт в Община Мездра,
дариха на Храм „Св. ап. Петър и Павел” - Ребърково
икона на св. първовърховни
апостоли. Дарението прие
отец Пламен Кръстев, енорийски свещеник на селото,
който им благодари сърдечно
и пожела: „На многая и благая лета!“.

Общинският съвет на
БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ
честити
Коледа и Нова година
на всички родолюбиви българи, членове и
симпатизанти на БАС!
Пожелаваме на жителите на община Мездра
да са здрави, бодри и да живеят в един по-спокоен свят!
Весели коледно-новогодишни празници!
Областен съвет- Враца и Общински съвет - Мездра
на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „РУСОФИЛИ“
пожелават на всички православни българи
по случай
Рождество Христово и Нова година
крепко здраве, добрини и повече надежда в утрешния ден!
Вярваме, че признателността ни към нашата освободителка
Русия
ще продължи да гори с още по-голяма сила в сърцата ни!
Да е мирна, благодатна и щастлива 2022 г.!

HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

