ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
петък, 1 ноември 2019 г., БРОЙ 227(85).
Разпространява се безплатно!

ЗАПОЧНА ДЪЛГООЧАКВАНИЯТ
РЕМОНТ НА УЛИЦА
„ЗАРЯНИЦА“

Стартира изпълнението на дългоочаквания
проект за реконструкция и рехабилитация на
улици и тротоари в Берковица и Бързия. С
писмо с Вх. № ОП-66-00-213(55) от 18.10.2019 г. е
получен последния съгласувателен документ от
ДФ „Земеделие“ за стартиране на дейностите по
строително-монтажните работи. Те започнаха на
29.10.2019 г. от ул. „Заряница“ в град Берковица.
Ремонтът е етап от изпълнението на големия
проект, спечелен от Община Берковица по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.
Улиците, които ще бъдат ремонтирани са:
ул. „Райко Даскалов“, ул. „Кестенярска“,
ул. „Даме Груев“, ул. „Заряница“, ул.
„Тимок“, ул. „Мусала“ и в село Бързия ще
се ремонтират
ул. „Артец“ и ул. „Ком“.
Стойността на договора е 1 845 496,95 лева /Един
милион осемстотин четиридесет и пет хиляди
четиристотин деветдесет и шест лева и 95 ст./
без ДДС или 2 214 596,34 /Два милиона двеста и
четиринадесет хиляди и петстотин деветдесет и
шест лева и 34 ст./с ДДС. Фирмата-изпълнител
на ремонтните дейности е „ВДХ“ АД, гр. София.
Дейностите по проекта са: Преасфалтиране
на улиците, обект на договора, подмяна на
тротоарите на реновираните улици, подмяна
на знаците, както и нова пътна маркировка.
Общо по проекта ще се рехабилитират и
реконструират 3404 л.м. от общинската улична
мрежа, представляващи 21 855 кв. м. площ, както
и 3085 кв. м тротоари в двете населени места.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАКУПИ
СМЕТОСЪБИРАЩ КАМИОН

Община Берковица закупи сметосъбиращ
камион на стойност 72 777 лв., след осъществена
процедура по Закона за обществени поръчки.
Парите за техниката са от капиталови средства
на общината. Сметосъбиращият автомобил е с
марка MAN, екологична норма 5, сметосъбираща
тип ротопреса, марка FAUN с максимален
обем 18 куб. м, степен на компактиране –
4:1, приспособена за работа с контейнери
тип “бобър” 1010 литра домакински кофи.

БЕРКОВИЦА С МЛАДЕЖКО
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕДИН ДЕН

Инициативите за отбелязване на 12 – октомври – Ден
на българската община започнаха с участието на 12
ученици в общинското управление. Младежите бяха
сърдечно посрещнати от ВрИД Кмет на Община
Берковица Ася Велиславова и зам.-кметът Радослав
Найденов, след което се запознаха и с директорите
на дирекции и експерти в администрацията.
Следвайки идеята да опознаят “от първа ръка”
дейността на ключови административни постове,
днес 12 ученици седнаха в креслата на кмета,
неговите заместници, началници на кметски отдели
и експерти в администрацията. Ето и техните имена:
Диана Матерова – 12.б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“
Лилия Росенова – 9.б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“
Кирил Георгиев – 12 клас на Лесотехническа
професионална гиназия – Берковица
Мария Златкова – 11 клас на Лесотехническа
професионална гиназия – Берковица
Виктория Стоянова – 6 клас на Първо ОУ „Никола
Вапцаров“
Стела Георгиева – 7 клас на Първо ОУ „Никола
Вапцаров“
Зорница Денкова – 4.а клас на Второ ОУ „Христо
Смирненски“
Тома Митов – 5.а клас на Второ ОУ „Христо
Смирненски“
Ивана Иванова – 7.а клас на Трето ОУ „Иван Вазов“
Донко Тодоров – 7.а клас на Трето ОУ „Иван Вазов“
Красимира Миткова – 5 клас на Четвърто ОУ
„Георги С. Раковски“
Валентин Миланов – 6 клас на Четвърто ОУ „Георги
С. Раковски“
Зам.-кметът Радослав Найденов в подробности
разказа за структурата на администрацията,
нейните функции и задачи. Той не спести
проблемите
и
отговорностите,
които
стоят
пред
общинското
ръководство.
След
официалната
среща
младежкото
ръководство се зае със задълженията си, а
час по-късно в анкетни листове написаха
своите впечатления, мнения и предложения.
Ето какво стои на дневен ред пред
Младежкото
общинско
управление:
Шанс за младите хора и задържането им в града;
Подобряване на туризма;
Създаване на работни места;
Ремонт на спортната зала;
Повече събрания, на които всеки да има право на
мнение;
По-добро планиране на бъдещи средства;
Интегриране на нови млади специалисти;
По-високи
заплати,
подобра
работна

среда за администрацията и намаляване
на
стреса
на
работното
място;
Повишено внимание върху развитието на младежите;
На въпроса: „Ако бяха кмет на Община
Берковица щях да….“, учениците отговориха:
Следя
състоянието
на
града;
Да се боря за подобряване на туризма;
Да
задържа
младите
в
Берковица;
Да
създам
повече
работни
места;
Незабавен
ремонт
на
мраморните
плочки
в
центъра
на
града;
Да реша проблема с незаконното пускане на
бездомни кучета – поставяне на видеокамери и
глобяване на хората, които извършват това, за да мога
да осигуря спокойствие на гражданите и туристите;
Да
съдействам
за
откриване
на
завод
за
пластмасови
продукти;
Да подпомагам изявите на децата по състезания;
Да обърна повече внимание на екологичния отдел;
Да
оправя
улиците;
Да направя повече центрове за младите;
Да се обърна към различни младежки организации,
с които в сътрудничество да организираме различни
проекти, с които да се насърчи образованието,
кариерното ориентиране и личностното развитие.
Ръководството прие всички предложения и ги
отчете като „добър резултат“ от работата на
младежите. ВрИД Кмет на Община Берковица Ася
Велиславова поздрави младежите и им пожела
бъдещи успехи във все по-отговорния живот,
който ги очаква. Тя допълни, че трябва да обичат
родния си град и рано или късно отново да се
върнат в него. Представителите на младежкото
общинско управление получиха „Сертификат
за участие в младежко общинско управление“
и пакети с рекламни сувенири на общината.

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

С поднасяне на венци и цветя пред паметника
на първия кмет Хаджи Петър Хаджи Илиев,
продължиха инициативите по отбелязване
на Деня на българската община. В своето
слово ВрИД Кмет на Община Берковица
Ася
Велиславова
поздрави
всички
служители на администрацията с празника.
В рамките на церемонията г-жа Велиславова
поздрави млад творец от Берковица, който силно
я е впечатлил на проведения преди дни Пленер
в село Слатина. 19-годишната Инна Найденова
бе най-младият участник в културното събитие
и очарова с изящните си картини всички
присъстващи. Тя получи подарък от ВрИД Кмет
на Община Берковица и признание за таланта си.
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ПРАЗНИК НА ВЪЗРАСТНИТЕ
ХОРА В БЕРКОВИЦА

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ
ПИШАТ…
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

С тържествен концерт възрастните хора в
Берковица отбелязаха международния си
ден – 1 октомври. Десетки жители на Община
Берковица се събраха в големия салон на
НЧ „Иван Вазов-1872“, за да се поздравят за
празника и да си пожелаят здраве и дълголетие.
Сред официалните лица на тържеството
бяха ВрИД Кмет на Община Берковица Ася
Велиславова, която поздрави възрастните хора
с техния празник. Г-жа Велиславова връчи
поздравителни адреси на пенсионерските
клубове и награди за активна дейност членове
на клубовете. Тази година наградените са:
МИЛКА
ИЛКОВА
АНДОНОВА
–
ЧЛЕН
НА
КЛУБ
НА
ТУРИСТИТЕ
ВЕТЕРАНИ “КОМ” – ГР. БЕРКОВИЦА
ВИОЛЕТА
ГЕОРГИЕВА
ИВАНОВА
–
ЧЛЕН
НА
ПЕНСИОНЕРСКИ
КЛУБ
“СГОВОР”
–
С.
ГАГАНИЦА
НЕДЯЛКО
КИРИЛОВ
АНДРЕЕВ
–
ЧЛЕН
НА
ПЕНСИОНЕРСКИ
КЛУБ
“ДЕЛЕНИЦА”
–
С.
ЧЕРЕШОВИЦА
ВЕРГИНИЯ ФИЛИПОВА – ЧЛЕН НА
КЛУБ НА УЧИТЕЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ
“НАРОДЕН БУДИТЕЛ” – ГР. БЕРКОВИЦА
ПЕНКА
ГРИГОРОВА
АНГЕЛОВА
–
ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
„ДЕТЕЛИНА”
–
С.
КОТЕНОВЦИ
НАЙДЕН
ИВАНОВ
ПЕТРОВ
–
ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
“ВТОРА МЛАДОСТ” – С. БОРОВЦИ
ЛИЛИ РУСИМОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ
НА
ПЕНСИОНЕРА
“БЕРКОВСКИ
КЕСТЕН”
–
ГР.
БЕРКОВИЦА
НИКОЛАЙ
РАНГЕЛОВ
ХРИСТОВ
–
ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
“РОДОЛЮБИЕ”
–
С.
ЗАМФИРОВО
ЦВЕТКО ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ – ЧЛЕН НА
КЛУБНАХОРАТАСУВРЕЖДАНИЯ–С.БЪРЗИЯ
ТЕМЕНУШКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
–
ЧЛЕН
НА
ПЕНСИОНЕРСКИ
КЛУБ
“ВЕСЕЛИЕ”
–
С.
ЯГОДОВО
НИКОЛИНА
БОРИСОВА
СЕРГЕЕВА–
ЧЛЕН
НА
ПЕНСИОНЕРСКИ
КЛУБ
“СЛАДЪК
ИЗВОР”
–
С.
СЛАТИНА
АВРАМ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ – ЧЛЕН НА
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ – С. БИСТРИЛИЦА
След
официалната
част
тържеството
продължи с богата музикална програма.

Много или малко са четиридесет години, посветени
на възрастните в Дом за стари хора с отделение за
лежащо болни – гр. Берковица. Тук са прекарали
спокойни старини през тези 40 години 2014
домуващи, а в момента са 150 при пълен капацитет.
Организирано е тържество от ръководството, за да
бъдат уважени всички в деня на юбилея, съчетано
с Международния ден на възрастните хора. Домът
разполага с просторен салон, който е удобно място
за тържества. Настроението е празнично. Приятно
е да чуваш поздравления за здраве и дълголетие, да
виждаш усмихнати лица и да прецениш – наистина
животът продължава! Старост – нерадост, но не
липсва и желание, според сили и възможности,
да се покаже онова, което може и е възможно.
Нека бъдат поздравени от старото поколение,
което е грижа и отговорност за целия обслужващ
състав. Пеят се песни, декламират се стихове,
показана е драматичност с малка драма. Гледайте
ни, слушайте ни – сцената е наша! Да! Трябва да
се изкаже преклонение и уважение към целия
труд на колектива: „Благодарим Ви, мили хора, за
всичко, което се прави с цел, колкото е възможно
спокойно да доживееш, онова, което ни е останало.“
Но и другата страна показва отношението си: „Честит
двоен празник! Пожелаваме Ви вяра в доброто,
надежда в утрешния ден, което да осмисли дните Ви!“
Добър път на всички!
Иванка Вацева
Гр. Берковица
Дом за стари хора

ПЪРВА РОДОВА СРЕЩА

В края на месец август 2019 година се
проведе първата за рода ни фамилна среща
на наследниците на скъпия ни дядо Андрей
Сергеев Тимофеев и неговата вярна спътница
в живота, милата ни баба Йорданка Анастасова
Петрова от с. Слатина, Община Берковица.
Срещата се проведе по инициатива на внучките
Величка Николаева и Лили Русинова. Спонсор
на срещата бе правнукът Борис Кирилов
Александров. Благодарим ти най-сърдечно,
Боре! Родословното дърво беше изработено
от неговата сестра Ралица Кирилова. Срещата
се проведе в уютното заведение на сем. Кева и
Замфир Радойкови от село Слатина, Берковска
община. В уречения час, срещата беше открита
от най-възрастната внучка Величка Николаева,
която поздрави всички присъстващи на срещата
с добре дошли! С голям интерес беше прочетено
свидетелството за църковен брак от 21 ноември
1923 година от внучката Лили Русинова. От него
е видно, че дядо ни Андрей Сергеев Тимофеев е
роден на 12 януари 1899 година в с. Засовское,
Кубанска област, Краснодарский край. Милата
ни баба Дана е родена на 24 септември 1904
година в семейството на прадядо ни Анастасий
Петров от село Слатина, който е участник в
Балканската война и е загинал за свободата на
България. С голяма любов и всеотдайни грижи
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в семейството се раждат и отглеждат две
дъщери и четирима синове, които са възпитани
на трудолюбие и честност. От тях има
четиринадесет внуци. Правнуците са двадесет
и три, а пра-правнуците са двадесет и четири.
Любопитно е, че трима от тях са с полувисше
образование, а висшистите са единадесет.
Шест от тях все още продължават своето
обучение във висши учебни заведения. Една
от пра-внучките, чаровното девойче Бояна е
приета медицина в най-стария университет в
Париж – Сорбоната. На срещата се разказаха
и мили спомени за нашите баба и дядо. Накрая
младите пра-внуци разгледаха частния
хотел в селото и други забележителности.
За настроението на всички се погрижиха
музикантите Наско и Маргарита /известни
в района ни/. Младите си дадоха дума за в
бъдеще често да организират подобни срещи.
Лили Русинова – внучка от гр. Берковица

„Щастието зависи от
самите нас“ – (Аристотел 322 – 384 г. пр. Хр.)

Да. Ние сме хората, които трябва винаги
да мислим добри неща, да вършим добро
и винаги да се отнасяме позитивно към
предизвикателствата, които ни се сервират от
този борбен живот, за да живеем спокойни дни.
На 9 октомври 2019 г. членовете на
Сдружение „Обединение на жените
социалистки“, заедно с енергичната и
учтива председателка г-жа Цеца Петкова,
се събрахме в уютния ресторант на г-н
Гелов, за да отпразнуваме юбилейните и
рождени дни на членовете на сдружението.
Председателката на сдружението откри
тържеството и сподели: „Добре дошли.
Желая ви най-искрени благопожелания
за здраве и сили, за ползотворни
дела, за топлота и доброта между нас,
за да има дни на радост и веселие.“
Г-н Ангел Ангелов сподели: „С уважение и
признателност за делата Ви заставам пред вас.
		„Човек е богат със своята цел,
		
богат е със своя собствен дял,
		
но не с това, което е взел,
		
богат е с това, което е дал.
И добави: „Бъдете живи и здрави, винаги
усмихнати и с бодър дух до дълбоки старини.“
В знак на признателност към юбилярите и
рождениците, г-н Ангелов и председателката
им връчиха на всеки поздравителен
адрес, съпътващ с подарък – сервиз.
След
тържественият
обяд
имаше
веселие. Всички бяхме с превъзходно
настроение и с много усмивки по лицата.
Какво по-хубаво от това да си хапнеш с
приятели, да поговориш и после да поискаш
да напълниш очите си с щастливи мигове и
да останеш с хубави спомени от прекараното.
Всички се разотидохме доволни от приятното
прекарване, разтоварени от ежедневните
грижи и проблеми. Животът е разнообразен
в сдружението и е изпълнен с много вяра
от членовете, защото вярата спасява и се
надяваме в доброто, защото надеждата крепи.
Да, щастието зависи от самите нас.
Сдружение „Обединение на жените
социалистки“
/Величка Атанасова/
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Международен ден на
учителите

Последва обяд и след него много хора и
танци,
весело
настроение,
приятелски
разговори и обещания за нови срещи.
Тръгвайки си с приповдигнато настроение от
Берковица, гостите от другите градове изказаха
своите прекрасни впечатления и отнесоха със
себе си прекрасните преживявания и хубави
спомени за града ни. Тяхното впечатление
бе обобщено от гостите от Луковит с
думите: „Чудна природа, хубав град, добри и
гостоприемни хора, прекрасно тържество. С
радост ще дойдем отново във вашия град.“
Така приключи този организиран от
Сдружението празник, а за подготовката
От детството една камбана
и организацията му ръководството и
в душите ни звъни и днес.
груповите
отговорници
не
пожалиха
Ах, тоя звън! Той химн ни стана,
нито труд, нито време, нито сили. Това
в училището наша чест.
не остана скрито и за гостите, които на
Дом за всеки той е. И храм.
раздяла отбелязаха, че са били на прекрасно
5 октомври!
подготвен, проведен и запомнящ се празник.
Международен ден на учителите.
Сдружение „Народен будител“
Всяка година Сдружение „Народен будител“
/Ц. Петрова/
– гр. Берковица отбелязват по подобаващ
начин този ден. Тази година ръководството на ЕДНА СРЕЩА СТАНА ТРАДИЦИЯ
сдружението организира среща в Берковица
с клубове на учители пенсионери от гр.
Луковит, гр. Монтана „Будители народни“ и
ръководството на Националното обединение
на учителските пенсионерски организации
с председател Даниел Търпоманов. Гостите
бяха посрещнати пред музея на Иван Вазов
от група представители на „Народен будител“.
След посещението на музея, активите на
клубовете и представителите на националното
ръководство проведоха специална среща, на
която обсъдиха състоянието на пенсионерските
учителски организации и предстоящите
задачи. Останалите гости направиха разходка През 2016 година ентусиазирани бивши учители,
и посещение на забележителните места в сега пенсионери от ПГ „Д-р Иван Панов“, гр.
централната част на града. От вдъхновяващия Берковица – Анастасова, Вълева и Младенов,
разказ за тях на Цветана Ненковска решиха да съберат на тържество своите колеги
всички бяха запленени от нашия град. на другарска среща в стола на гимназията.
Официалната част на срещата се проведе След издирването им, тя се проведе и на нея
в механа „Адашите“. Тържеството започна присъстваха около 30 пенсионери. Избрахме
с химна „Върви, народе, възродени“, който мястото, където дежурехме – някои обядваха,
вдигна всички присъстващи на крака. там се провеждаха тържествените срещи на
Госпожа Цветана Сотирова, председател младите и изпращане на старите учители.
на
сдружение
„Народен
будител“ На това място се провеждаха събранията,
представи гостите от другите градове: празниците на колективите през годината, на
Г-н Даниел Търпоманов от гр. Пловдив – които обменяха опит Кюстендил, Червен бряг,
председател на Националното обединение на Бяла Слатина и много други. Първо почетохме
паметта на починалите колеги. На тази среща
клубовете;
всеки сподели мили спомени пред всички и след
Г-жа Мария Денева от гр. Стара Загора;
това по между си, а те бяха много. Спомнихме
Г-жа Цветана Иванова от гр. Пазарджик;
си за бригадите на учителите, за построяване
Г-жа Надя Георгиева от гр. Хасково;
Г-жа Иванка Виткова от гр. Луковит – сградите на работилницата, допълнителните
учебни стаи, сградата на библиотеката
председател на клуба;
Г-жа Венета Иванова от гр. Монтана – и столовата, бригадите с учениците в
Бойчиновци, Боровци и берковското АПК,
председател на клуба;
На
събитието
присъстваше
и екскурзиите с учениците по два пъти в годината
ръководството
на
Община
Берковица. и с колектива, и посещенията на театрални
Г-жа Сотирова отправи към всички присъстващи представления в София. Спомнихме си за
впечатляващ поздрав. Последваха приветствия другарските срещи в столовата, огромния смях,
и размяна на скромни подаръци (сувенири) и вицовете и другаря Милчев, стихотворенията
материали между всички гости и домакините. на другарката Павлова. Спомнихме си за
Подготвеният от Цеца Петрова сценарий духовата музика, естрадния състав, танцовата
включваше песните „Моята родина“ и „Заспало трупа, ученическия хор, за постигнатите
моме“, изпълнени от певческата група на успехи на нашите ученици в мероприятията на
сдружението. На втората от тях, заразени клуб „Млад техник“, спортните постижения и
от мелодията и игривостта на певиците, много други. Тогава приемът беше по четири
присъстващите завъртяха кръшно хоро. Нина паралелки с по 40 ученици и кандидатите бяха
Анастасова върна всички в спомените им много. Стигахме до най-ниската оценка 4,20 и
за изминалите години със стихотворението повече не ни позволяваха да приемаме. На 24
„Поглед в миналото“. Накрая Цецка Ангелова от май се събираха в гимназията и участваха в
„Будители народни“ – гр. Монтана отново вдигна манифестациите випуските – 60, 50, 40, 20, 10
всички на крака с песента „На теб, Българийо“. години от завършването на гимназията. Ние,
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учителите ги наблюдавахме и им се радвахме на
спомените, които разказваха и си пожелавахме
да достигнем техните години. Правеше ни
впечатление, че някои от тях трудно си спомняха
кой, кой е и особено ни направи впечатление,
че наборниците изглеждаха на различни
години в зависимост от това кой какъв живот
е живял и как се е уреждал. Вечерта ни канеха
на другарска среща в бившия Балкантурист
и тогава след пийването на по една ракия се
разчувстваха и започваше голяма закачка,
веселба и разказване на приятни спомени…
Учителският и ученически колективи уреждаха
срещи с изявени възпитаници и в салона ни
изнасяха лекции – научни и житейски. На
тези срещи ни показваха снимки и разказваха
каква е била гимназията. В приветствието
си директора на училището Горков вметна,
че ние сме първи от всички колективи на
училището по уреждането на такива срещи
и служим за пример и за това решихме тя да
бъде традиция и да се провежда всяка година
през последната събота на месец септември.
По уважителни причини тази година не можа
да се проведе тогава и затова се проведе на 31
октомври. Приемането на всеки нов пенсионер
става тържествено с надежда тази традиция да
не прекъсва и след време, когато настоящите
пенсионери не са между живите. На тази среща
играхме хора и танци, и си спомнихме какви
бяхме и какви сме сега. Спомените ни върнаха в
младините и ни дадоха сили за по-дълъг живот.
На раздяла си пожелахме догодина да се срещнем
всички и всеки да проучи и намери адресите
на останалите пенсионери и да ги покани да
присъстват на следващите срещи. Бъдете живи,
здрави Вие и Вашите семейства, уважаеми
бивши колеги и колежки! До нови срещи!
Благой Младенов
Бивш учител 36 години в ПГ „Д-р Иван Панов“

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ

След като бе извършена подмяна на
водопроводите по улиците „Екзарх Йосиф“
и „Щърковица“, приключи асфалтирането
на отсечките на тези пътни артерии (между
ул. „Хаджи Петър Хаджиилиев и ул. „Алеко
Константинов“, участък между ул. ‚Даме
Груев“ и ул. „Кестенарска“ и участък между
ул. „Даме Груев“ и ул. „Кестенарска“).
Строително-ремонтни дейности се извършиха
и на ул. „Атанас Кюркчиев“. Там предстои
да
се
отремонтират
дъждоприемните
шахти. Фирмата изпълнител на строителноремонтните дейности е „Гарант-90-Цонев и
СИЕ“ ООД, гр. Враца. Средствата са в размер на
133 966,67 без ДДС, целеви средства на общината.
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И ТОЙ ТРЪГНА В „ОПИТ ЗА
ЛЕТЕНЕ“…

На 24 октомври се навършиха 90 години от
рождението на големия ни писател Йордан
Радичков. Той бе усмивката и доброто в
родния литературен небосклон. Той беше
детската радост от „Ние, врабчетата“,
„Събирачът на ценности“, той имаше
дарбата да ни показва „Нежната спирала“
на простите неща. Той разказваше като
мъдрец и във всяка негова дума имаше
слънце, имаше смисъл, имаше живот и
много, много поука. Критиката го определя
като „създаващ алтернативи творец“, а
произведенията му са преведени на 37
езика и са издадени в 50 страни по света.
Радичков е номиниран 2 пъти за Нобеловата
награда за литература, като в нашите сърца
я печели поне още 100 пъти по толкова.
„Берковица е единственият град, който
най-силно се грижи за паметта на Йордан
Радичков“, сподели неговият внук, когато
през 2018 година получи годишната
награда за изключителен принос към
Община Берковица и популяризиране
на берковския край. Тази година на
празника на града и неговия син Димитър
Радичков получи Почетен знак „За
граждански принос“ и грамота за 2019 г.
Гордост за града ни е, че ликът на Радичков
грейна на новосанирана сграда по повод
89-годишнината от рождението му. Тази
година в деня на Българската просвета
и култура и на славянската писменост в
Берковица отвори врати културен център
„Йордан Радичков“, където витае духът
на големия писател-земляк и, където ще
се съхранява родовата и местна памет.
Така, всички ние – жителите на
Община Берковица, ще бъдем достойни
последователи на Йордан Радичков,
отдавайки своята почит и признателност
към него, запознавайки се с творчеството
му и утвърждавайки името на Берковица.

„Ето кое му е хубавото на въздуха,
който ние всички вдишваме и
издишваме с надеждата, че ще живеем,
защото е казано, че докато дишаме,
трябва да се надяваме! Ако въздухът
бе видим, то едва ли някой ще вземе
без погнуса дори една глътка от него.“
/“Ибис“ Йордан Радичков/

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ПРИ БАЩАТА
НА „ЯНУАРИ“

На 22 октомври 2019 г. в Къща-музей „Иван Вазов“,
гр. Берковица гостува писателят Юлий Йорданов,
където бе представена пред берковска публика
книгата му „През февруари при бащата на „Януари“.
Мероприятието е по повод честванията на
90-годишнината от рождението на Йордан Радичков.
Книгата е своеобразно преклонение пред
дейността, характера и отношението на хората
към големия творец. За Йордан Радичков е писано
и говорено много, но сигурно има още какво да
се добави. С успех го е сторил писателят Юлий
Йорданов в книгата си „През февруари при
бащата на „Януари”. По неговите думи авторът е
завладян от „магическата вселена на философа
от Калиманица”. Тази вселена Йорданов открива
убедително в софийския дом на Радичков, а покъсно – и в многобройните срещи с популярния
писател. Една от тях е в Седмото Велико народно
събрание, където писателят е народен представител
и където, според Йорданов, не се е чувствал много
комфортно. Както е известно, Радичков си подава
оставката като народен представител. Интересно
е словото му пред неговите колеги в парламента,
с което аргументира своето напускане с думите:
„Никога не бях си представял, че можем до такава
степен да занемарим народа си. Озлобление, грубост
и безпардонност се разплискваха навсякъде и
върху всичко – и от едната, и от другата страна”.
Навлязъл дълбоко в житейския и творческия свят
на Радичков, отлично запознат с етапите, през
които е преминало изграждането на писателя,
Йорданов ни прави свидетели, наред с всичко друго,
на драматургическото творчество на своя земляк:
„За първи път „Януари” в Монтанския театър”,
премиера на „Суматоха” пак там. За Йорданов
тази суматоха е една трагикомична сага. „То
всички сме в суматохата на живота и съдействаме
за живота на суматохата, обаче малцина са
в състояние да я опишат” – четем в книгата.
Книгата на Юлий Йорданов талантливо е побрала
като в пъстър калейдоскоп много факти, явления,
образи, думи, снимки, творби, които прибавят
ценни щрихи към познатия образ на Йордан
Радичков. Тя подсказва нещо много съществено
– че в едно трудно време той намираше начин да
каже много истини – иносказателно, със силен
подтекст. Точно това го правеше различен и обичан.
За
книгата
рецензентът
й
проф.
дфн
Мюмюн
Тахир
казва:
„Жанрът на тази книга е интердисциплинарен,
т.е. тя е поредица от очерци за личности, събития,
художествени творения – литературни вечери,
конкурси, изложби, творчески срещи, пленери и
пр., обединени от една обща идея – Радичков да
бъде представен точно в негов дух и стил. В тази
книга покрай Радичков се запознаваме с непознати
страни от живота и на Крикор Азарян, Светлин
Русев, Георги Чапкънов, Иван Есенски, местни
дейци на литературата, изкуството и културата; с
техните пристрастия и творческа лаборатория.“

БЕРКОВИЦА ТЪРЖЕСТВЕНО
ОТБЕЛЯЗА 90 ГОДИНИ ОТ
РОЖДЕНИЕТО НА ЙОРДАН РАДИЧКОВ

„Този човек е ангел. От него можем да се научим на
невероятна любов към всичките живи същества – птици
и животни. Такава любов към децата не съм виждала
в други възрастни хора. Това е най-човечният човек –
доброта, топлота, любов, всемирна любов. Толкова благ
човек, такова излъчване на мъдрост. Какво да говориш
за един Космос!“ – с тези думи голямата актриса Мария
Статулова си спомни за Йордан Радичков. На 24 октомври
в Културен център „Йордан Радичков“ Берковица
тържествено отбеляза 90-годишнината от рождението
на големия писател. Сред присъстващите на събитието
бяха ВрИД Кмет на Община Берковица Ася Велиславова,
зам.-кметът Радослав Найденов, общественици,
ученици, директори на учебни заведения, роднини на
големия писател и скъпият гост на Берковица – Димитър
Радичков-син. Той благодари на Община Берковица за
уникалното произведение на скулптура Георги Чапкънов
– бронзова глава на Йордан Радичков, която може да
се види единствено в Културния център, носещ името
на ненадминатия майстор на словото или, както го
наричат някои дядо Данчо. Гостите на събитието чуха
още много интересни истории за Радичков от Мария
Статулова, която е и негова снаха: „Аз има една теория
– човека го познават по толкова начина, колкото лъчи
има Слънцето. При мен всичките лъчи на Слънцето се
събраха в едно – това е човекът Йордан Радичков. Това е
човекът, който сядаше на масата в хола, където сега ние
сядаме с нашите гости и приемаше най-прекрасните хора
на света, защото много е важно да имаш приятели и то
не какви да е, а човеци. Хората много, човеците малко.
Той имаше щастието да познава много човеци…Имаше
един разговор с Младен Киселов и едно от важните неща,
които запомних е, че когато Йордан Радичков съветваше
Младен Киселов какво да прави с пиесата „Кошници“
казваше: „Най-важното е да се помисли за достойнството
на човека, защото всеки човек има достойнство.“ А пък
Младен ми казваше, че хората са различни по това кой
как мечтае – един мечтае за готварска печка, а друг да
излети в Космоса. В зависимост от тази големина на
мечтите е такъв и човекът. Никога с никой не бива да се
сравняваме, защото Господ Бог така ни е създал!“ Мария
Статулова и Димитър Радичков-син подариха картина и
няколко книги на Културен център „Йордан Радичков“,
разгледаха изложбата „Приказните врабчета на Йордан
Радичков“ – рисунки на деца, посещавали духовното
средище, разговаряха с присъстващите и се порадваха
на берковските „радичкови врабчета“, които ги гледаха с
жадни за знание очи. В прожекционната зала на всички
гости бе представен документален филм за Йордан
Радичков, предоставен любезно на Община Берковица
от БНТ. „Градът с хубавите сезони, с чисти къщички,
с градинки в дворовете, с надничащи през оградите
лозници и цъфнали вишни. Град със свеж и ароматен
въздух по улиците, на който ромолят чешмички.
Всички сезони в Берковица са омайни и никъде другаде
поляните не са така пъстри, сенките така дебели, водата
така бистра, както тука.“
/Радичков за Берковица/
Не можем да не се съгласим с нашия Радичков и затова
като негови наследници и пазители на българското,
отдаваме почит и уважение към безсмъртните му дела.
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