ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
петък, 01 март 2019 г., БРОЙ 219(85).
Разпространява се безплатно!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми съграждани,
На
3
март,
когато
честваме
Освобождението на България, ние отново
преоткриваме и преосмисляме свободата
като ценност. За нас, българите, тя
е белязана с особен знак – изстрадана в
петвековно робство, силно пожелана и
мъжествено отстоявана. Тя е символ
на достойнството ни като народ и на
нашата отговорност пред бъдещето.
Затова нека да предадем на децата си
завета да тачат и пазят свободата, да
обичат отечеството си и да строят с
разум и сърце, отговорно и вдъхновено
своя нов, по-добър и красив свят, за да бъде
в сигурни ръце бъдещето на България.
Честит празник !
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица
Иван Кирилов
Председател на ОбС-Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВИ КАНИ
НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ
ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ
ПРАЗНИК 3 МАРТ

На 3 март заповядайте на пл.
„Й. Радичков“, където заедно ще
отбележим Националния празник
на Република България. От 10:00
часа на 3 март 2019 г. /неделя/
започват тържественият ритуал
по издигането на националното
знаме, празничната програма и
поднасянето на венци и цветя.
Организатори на събитието са
Общинска администрация –
Берковица и НЧ „Иван Вазов -1872”.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МАНДАТНАТА ПРОГРАМА
НА КМЕТА НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2018 Г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,
На основание чл. 44 ал. 5 от ЗМСМА и в
изпълнение
на
мандатната
си
програма
представям пред Вас отчета си за 2018 година.
2018 година беше трета поредна година на
успешно изпълнение на мандатната програма
на кмета, на нормално функциониране на
всички системи на общината, на продължаващо
финансово стабилизиране и на добри резултати и
надграждане във всички насоки на нашата работа.
1 . И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А , К АЧ Е С Т В Е Н А
ЖИЗНЕНА СРЕДА, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Ако 2016 и 2017 г. бяха години на успешно
разработване на проекти по национално и
европейско финансиране, то с удовлетворение
можем да отчетем, че 2018 г. беше и година по
изграждане и реконструкция на общинската
инфраструктура и на успешно изпълнение и старт
в реализацията на голяма част от нашите проекти
1.1През 2018 г. в
Общината са изпълнени
общо над 20 строителни обекти и доставки
на оборудване, като по важните от тях са:
-Изграждане на Минерален водопровод от сондаж
с. Бързия до минерална баня гр. Берковица.
Предстои приемателна комисия и въвеждане в
експлоатация
– 1 000 000 лв.
-Енергийна
ефективност
на
сграда
Полиция
– 239 646 лв.
- Енергийна ефективност на 5 броя жилищни сгради
- ж. бл. „Незабравка“
– 226 059 лв.
- ж. бл. „Еделвайс“
– 187 810 лв.
- ж. бл. ул. „Александровска“ 41
– 323 425 лв.
- ж. бл. № 13, 14, 14А ж.к. „Изгрев“
– 760 374 лв.
- ж. бл. № 1, 2 ж.к. „Изгрев“
– 528 911 лв.
- сграда ул. „Шабовица“ №34
– 82 000 лв.
-изкърпване
улици
в
гр.
Берковица
и селата
– 100 000 лв.
- рехабилитация Промишлена зона
– 19500 лв.
- основен ремонт Етнографски музей
– 17 599 лв.
-обновление
Културен
център
„Й. Радичков“, гр. Берковица
– 17000 лв.
-основенремонт тротоарул.„Николаевска“ –12500лв.
-Ремонт
отоплителна
инсталация
ДГ с. Замфирово
– 9 805 лв.

-ремонт пенсионерскиклубгр.Берковица –10 996 лв.
-ремонт
площадно
пространство
бл. 1 и 2 ж.к. „Заряница“ – 5 000 лв.
- ремонт читалище с. Бързия – сцена
– 6 600 лв.
-рехабилитация алеи Гробищен парк
– 33 750 лв.
-доставка
инфрасет
оборудване
за
Комунални
дейности
–
30
000
лв.
-доставка
лекотоварен
автомобил,
косачка и храсторез
– 23 000 лв.
- камери, софтуер и др. IT
- 11 000 лв.
- рехабилитация площад с. Замфирово
– 6 000 лв.
- лабораторно оборудване за ПСПВ
– 9 350 лв.
- детска площадка в градска градина
– 10 000 лв.
- ремонт на тротоари по програма 50/50
– 20 000 лв.
-други
1.2. Обекти в процес на изпълнение. Стартирали.
-Рехабилитация
улични
платна
и
тротоари
на
ул.
„Здравец“
и
ул.
„Тузлата“
– 30 1230 лв.
-Приключва
изпълнението
на
проект
енергийна ефективност на сграда ДГ „Звънче“,
гр. Берковица
– 413 100 лв.
-В процес на изпълнение е проект Енергийна
ефективност на сграда на Общинска администрация
гр. Берковица
-1 000 000лв.
-В процес на изпълнение е проект енергийна
ефективност на сграда НЧ „Иван Вазов-1872“,
гр. Берковица
– 1 400 000 лв.
-Изпълняват
се
проекти
за
енергийна
ефективност на още 5 бр. жилищни сгради,
които се очаква да са готови до месец май 2019 г.
- ж.бл. „Бор“ 1
– 398 080лв.
- ж. бл. ул. „Александровска“ 27
– 544 920 лв.
-ж.бл. бул. „Мрамор“ №5
– 266 997 лв.
-сграда ул.“Николаевска“ №31
– 43 806 лв.
-сграда ул. „Добруджа „ №7
– 69 954 лв.
-минерален
форум
и
кът
за
отдих
в
парк
„Св.
Георги
Победоносец“
– 20 000 лв.
-ремонт
и
изкърпване
на
Общинска
пътна мрежа
– 144 000 лв.
1.3. Обекти с избран изпълнител, сключен договор
и предстоящо стартиране през пролетта на 2019 г.
-изграждане на канализация по ул. „Кирил и Методий“
гр. Берковица - II етап
– 260 000 лв.
-рехабилитация водопроводна мрежа ул. „Екзарх
Йосиф“, гр. Берковица
–10 110 лв.
-рехабилитация
водопроводна
мрежа
ул.
„Щърковица“ гр. Берковица
– 7000 лв.
-рехабилитация преасфалтиране на 15 бр. улици в
гр. Берковица и 5 бр. в селата Бързия, Замфирово
и Боровци
– 600 000 лв.
1.4. Обекти с избран изпълнител, но несключени
договори, поради обжалване на процедурата в КЗК.
-рехабилитация Общинска пътна мрежа път х.
„Ком“, път с. Бързия – с. Ягодово, път с. Слатина
–граница Община Вършец, път „Котеновско
шосе“, път с. Гаганица – с. Черешовица, път
– разклон с. Замфирово, с. Боровци – шосе
с. Гаганица
- 6 000 000 лв.
-рехабилитация и реконструкция улици и тротоари
– ул. „Тимок“, ул.“Заряница“, ул. „Даме Груев“, ул.
„Мусала“, ул. „ Райко Даскалов“, ул. „Кестенарска“ в
гр. Берковица и улици „Артец“ и „Ком“ с. Бързия
– 1 700 000 лв.
-рехабилитация
ул.
„1-ви
май“
кв. „ Раковица“
– 200 000 лв.
1.5. През годината са подадени 7 нови проекта –
общо за трите години
– 64 бр.
1.6 През 2018 г. Общината спечели и подсигури
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финансиране по още 5 проекта на обща
стойност над 7 милиона лева, както следва:
-рехабилитация
и
реконструкция
на
улици
в
Община
Берковица
– 2 214 000 лв.
-изграждане на инсталация за компостиране
и преработка на биоразградими отпадъци –
заедно с Община Вършец
– 3 740 000 лв.
-проект „Туризъм“ – по ТГС България
– Румъния
– 200 000 лв.
-рехабилитация
ул.
„1-ви
май“
–
кв. „Раковица“
– 200 000 лв.
- оборудване за Патронажа
– 30 000 лв.
-Други
–
социални,
ПУДООС,
заетост
– над 1 000 000 лв.
1.7 Общо за трите години на мандат 2015-2019
г. осигуреното финансиране за Общината по
програми и проекти по национално и европейско
финансиране е за над 30 милиона лева.
2.СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ОБЩИНСКА
ПОЛИТИКА.
За трета поредна година въпреки финансовите
трудности
Общината
изпълнява
успешно
поетите ангажименти от кмета в мандатната
програма със социална насоченост към
децата,
спорта,
възрастните хора, хора с
увреждания и нуждаещите се от лечение.
Изразходените средства в тази насока през
2018 г. са общо 171 010 лв., което е със 73
810 лв. повече в сравнение с 2015 г. или 76%
ръст, като прогнозата е в края на мандата
увеличението на тези средства да достигнат
над 200 000 лв. - повече от 2 пъти увеличение.
2.1 Увеличи се от 250 лв. на 300 лв. еднократната помощ
за раждане на дете, като са раздадени общо 30 100 лв.
2.2 Предоставените средства на спортните клубове са
в размер на 90530 лв., което е с 16 122 лв. повече от 2017 г.
2.3 На пенсионерските клубове и хората с увреждания
са предоставени субсидии в размер на 28 100 лв.
2.4Увеличиха се повече от 2 пъти в сравнение
с 2015 г. и средствата за социално подпомагане
от 9000 лв. през 2015 г. на 22 380 лв. през 2018 г.
2.5Предоставените
средства
за
изпълнение
на
социалните
ангажименти
от мандатната програма са, както следва:

Изводите са ясни !
2.6През 2018 за трета поредна година не са
увеличавани местните данъци и такси, дори
намалихме таксите за деца от подготвителните
групи /5 и 6 годишни/ в детските градини.
2.7Ако към предоставените средства за социалната
програма се добавят и средствата за дофинансиране
дейността на детските градини със 120 000 лв., на
детска ясла с 26 000 лв., на патронажа със 130 000
лв. за заплати на треньори в спортни клубове 30
000 лв и издръжка на спортни бази около 30 000
лв., то общо изразходваните средства със социална
насоченост през 2018 г. са 507 000 лв., което е
над 20% от собствените приходи на общината.
2.8 През 2018 г. продължихме успешно изпълнението
на проектите за социални асистенти, като се
обслужват 62 жители от 60 асистенти с финансиране
303 924 лв., на Семейно-консултативния център
с бюджет 87 709 лв., проект „Топъл обяд“ и други.
2.9 През 2018 г. за подобряване на медицинското
обслужване на населението със собствени
средства Общината закупи и предостави на

Болницата и Медицинския център рентгенова
тръба и ехограф на обща стойност 74 000 лв.
2.10 С външно финансиране по проект
подновихме
и
част
от
оборудването
на социалния патронаж за 30 000 лв.
2.11 През 2018 и 2019 г. от увеличение на държавните
стандарти във всички мероприятия на общината в
системата на образованието, социалните дейности
и администрацията се увеличиха заплатите с
20 до 30%, а от собствени приходи увеличихме
заплатите на заетите в Комунални дейности,
Социален патронаж и Музеен комплекс с общо 20 %.
3. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
3.1 Успешно реализирахме проекта за минерален
водопровод, с което се дава възможност
на нашите съграждани и на потенциални
инвеститори за развитие на СПА туризъм.
Предстои приключване на минералната чешма и
кът за отдих в парк „Св. Георги Победоносец“.
3.2 През 2018 г. Общината успешно участва
в туристически изложения в гр. София, гр.
Велико Търново и гр. Кюстендил, където се
представиха нашите туристически продукти.
3.3 Проведохме много успешно поредните фестивали
„Лачени обувки“, Фолклорен и второто издание на
Фестивала на духовата музика, с което надградихме
добрите резултати във фестивалния туризъм.
3.4 Продължихме ремонта на Културен център „Й.
Радичков“, където започна и частична дейност, като
задачата е през 2019 г. да се открие официално и да
се утвърди като поредният туристически обект.
3.5 Подобрихме състоянието и рекламата на
Лесопарк „Калето“, разкрити са Южната и Източната
базилики, назначен е музеен работник и се работи
по утвърждаването му като туристически обект.
3.6 Спечелихме финансиране от 200 000 лв.
по проект „Пътешествие“ по ТГС България
– Румъния и стартира изпълнението му.
3.7 По проект МИГ спечелихме проект и се
разработва стратегия за развитие на туризма на
територията на общините Берковица и Годеч.
3.8 Проект „Ком“ е подаден на Министерство на
икономиката и Областна управа за включване
в инвестиционни списъци на важни обекти
за привличане на инвеститорски интерес.
3.9 За съжаление на този етап не успяхме да убедим
партньорите от ГБС за стартиране изпълнението на
I-ви етап от проекта – писта №1 и седалков лифт №1.
3.10
Консултативният
съвет
за
развитие
на
туризма
редовно
провежда
заседания.
3.11 През 2018 г. продължихме развитието на културния
и спортен календар, като за тази цел са изразходени
общо 83355 лв., което е с 8947 лв. повече – ръст 12%.
3.12 Освен традиционната субсидия от 7 000 лв. за
Туристическо дружество Берковица, предоставихме
допълнително 5 000 лв. за възстановяване
покрива на новата хижа след природно бедствие.
4. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА
4.1. Съгласно събраната от Отдел Икономика
информация от бизнеса през 2018 г. на територията
на общината са открити 70 нови работни места.
4.2. През годината по различни програми са
назначени общо 80 човека за период от 6 до 24 месеца.
4.3. В дните на празничната програма по случай
Празника на града отново проведохме традиционното
изложение
„Произведено
в
Берковица“.
4.4. През 2018 г. продължихме съвместната ни работа
със Съвета за икономическо развитие за взаимно
информиране и обсъждане на различни проблеми.
4.5. Проведохме първи прием от МИГ на проекти
на земеделски производители като вече са одобрени
3 проекта на кандидати от Община Берковица.
4.6 Общинските търговски дружества функционират
нормално като през годината предоставихме
на ВИК 50 000 лв. за финансово стабилизиране.
5. ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ
И ПРОЗРАЧНОСТ
2018 година беше трета поредна година, в
която успешно продължи нашата политика
за финансово стабилизиране на общината.
5.1 През годината намалихме неразплатените
задължения на общината с още 301 000
лв. като общо за трите години от мандата
намалението е в размер на 843 000 лв.
5.2 През годината изплатихме вноски по заеми към

банки в размер на 380 000 лв., от които 330 000 лв.
стари, като общата стойност на върнатите стари
заеми за трите години е в размер на 960 000 лв.
5.3 По наши разчети при наследени в началото на
мандата задължения над 3 000 000 лв., неразплатени
и заеми, в края на мандата прогнозата за задължения
е в размер на 1 500 000 лв. /включително новите
заеми за реконструкция на водопроводна мрежа и
асфалтиране на улици/, което е 2 пъти по-малко.
5.4 През 2018 г. събрахме собствени приходи 2 400 000
лв., което е с 195 000 лв. повече в сравнение с 2017
г. , като чистият ръст на собствени приходи е 5%.
5.5 И през тази година продължи нашата работа за
финансова стабилност на общината и по-добър ред,
контрол и финансова дисциплина, като осигурихме
нормално функциониране на всички дейности и
мероприятия на общината – училища, детски градини,
социални заведения, администрация, кметства,
детска ясла, комунални дейности, патронаж и музей.
5.6 На проведените срещи с директорите
и
счетоводителите на мероприятията по бюджет 2019
г. беше изразено от тях задоволство и благодарност
за добрата работа на финансовия екип на общината.
5.7 През изтеклата година продължи редовното участие
на Кмета на Общината в ежемесечното провеждане на
Ден на кмета с кметове и кметски наместници на селата.
5.8 Всичко, най-важно свързано с работата на
Администрацията и Кмета, ежедневно се публикува
на сайта на общината и на информационния екран на
входа на Общинска администрация за информиране
на жителите и ежемесечно във вестник „Ком“.
5.9 И през 2018 г. продължи партньорството
и съвместната работа с Обществения съвет,
Консултативния
съвет
за
развитие
на
туризма и Съвета за икономическо развитие.
5.10
Общинското
ръководство
продължава
политиката за регулярни срещи с клубове,
обществени организации и граждани за обсъждане
на различни проблеми и взаимно информиране.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отчетът за изпълнение на мандатната програма
за 2018 г., изпълнението през първите три
години от мандата и заложените цифри
и
цели в бюджета за 2019 г. са категорично
доказателство, че почти всичко, заложено в
мандатната програма за 2015-2019 г. се изпълнява,
а някои от целите дори ще бъдат преизпълнени.
Трябва да отчетем, че въпреки положените
усилия, не успяхме в максимална степен да
реализираме всички поставени цели. И през
2018 г. не успяхме да постигнем сериозен
напредък по изпълнението на проект „Спортно
туристически комплекс – Берковски балкан“.
Има още какво да желаем по състоянието на
инфраструктурата и по доходите на населението.
Считам обаче, че като цяло 2018 г. беше трета
поредна успешна година за Община Берковица.
Изпълненото до сега и предстоящото за 2019 г. ни
дават основание да направим и заключението, че
мандат 2015-2019 е най-успешният и резултатен
мандат в най-новата история на Община Берковица.
Реализираните цели и резултати са плод на
огромната работа и на колективните усилия
от ръководния екип и целия състав на
Общинска администрация, на съвместната
работа, партньорство и взаимодействие на
Общинската Администрация с Общински съвет, с
Управляващите органи на Оперативните програми,
с министерства и други държавни институции, с
общинските фирми, предприятия и мероприятия и
на публично частно партньорство с клубове, НПО,
обществени организации и всички граждани.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВМЕСТНАТА
РАБОТА И ПАРТНЬОРСТВОТО !
Вярвам, че ще продължим да работим всички заедно
и задружно, за да може всяка следваща година да е още
по-успешна, да постигаме по-добра жизнена среда и
по-добро качество на живот на нашето население.
Пожелавам
здраве,
щастие
и
успехи
на всички през 2019 г. и още много
успешни мандати за Община Берковица.

инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
СТАРТИРА ДАНЪЧНА
КАМПАНИЯ 2019

Данъчната кампания по събиране на
местните данъци и такси за 2019 г. стартира
на 14 февруари (четвъртък). Плащанията
се извършват на касите на отдел „Местни
приходи“, стая 114 ет. 1. Данъкоплатците могат
да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят
пълния размер на данъците си в срок до 30
април, тази година. По закон данък недвижим
имот, данък върху превозно средство и такса
битови отпадъци се дължи първа вноска до 30
юни и втора до 31 октомври. След изтичане на
тези срокове започва начисляване на лихви за
просрочие. Плащането на патентния данък е в
сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31
януари-първо тримесечие, 30 април – второ
тримесечие, 31 юли-трето тримесечие и 31
октомври-четвърто тримесечие. Отдел „Местни
приходи“ при Община Берковица ще подготви
и изпрати до всяко данъчно задължено лице
годишните съобщения с размера на ДНИ и
ТБО за 2019 г., както и всички по вид и размер
просрочени задължения, ако има такива.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ…

Уважаема редакция,
Във връзка с отпечатаната статия „Убиеш
ли черен вълк, сразяваш зла сила“ във
вестник „Минаха години“ бр. 1/ 31.12.2018
г. от Димитър Стоянов споделям следното:
1.
Възхищавам се от ловния стрелец
Александър Гогов за точния му обстрел;
2.
Статията е с научно-популярен
характер и съвпада с моите научни
открития, сътворени от природата от векове;
3.
Събитието е от района на гр.
Берковица, обогатено от кучета, немска
(източноевропейска) овчарка, създадена от
кръстоска вълк и куче. Препоръчвам да се
продължи и хистологично изследване на косъм
– дали е истински вълк или „наше“ избягало куче.
4.
Природата е сътворила качества,
които не се измерват с „ловните“ килограми.
Благодаря,
ако
ми
съпоставите
и
вземете
отношение
по
моя
труд.
Гр. Берковица – 3500
Ул. „Атанас Кюркчиев“ бл. Ком, ет. 4, ап. 11
Оз. Под/к д-р Каменчо Филипов Двм. кинолог
АВТОБИОГРАФИЧЕН ПЪТ – ВЪЛЧИЦАТА
– ОБСТРЕЛ С ДВЕ РАНИ ПОД ОПАШКАТА
Наследих във военното поделение в Берковица
6 броя вълчета, хванати под връх Тодорини
кукли. Те бяха на около 5-6 месеца. Имах
възможност да наблюдавам тяхното израстване,
поведение и опит да бъдат развъждани с
кучета от породата Немска овчарка. Вълчетата
бяха настанени в блок „Детска градина“. Това
беше специално построен и оборудван блок
с помещения за спане, почивка, хапване,
съвместен живот със своите събратя и кученца
на една възраст от породата Немска овчарка.
В блока имаше прототип на детска градина
с обзавеждане: канавки, малки препятствия,
стълба за катерене и малка рампа, топки,

дрънкулки, нарове за спане в закритата част.
Тези съоражения имаха предназначението
от малки кучетата да се приучат на ловкост,
смелост, създаване на устойчивост – качване,
слизане по стълби, прескачане. Ранна
социализация и ранна йерархия. Всичко се
прави по метода на подражанието и да не се
показва дивото-вълчето държание. Вълчетата
бързо се нахранват – вълчи апетит, толкова
храна поемат, че коремът им се влачи, скриват
се в тъмната част на блока, повръщат храната,
опит за заравяне и пазене, с тракане на
зъби, скимтене. Четири вълчета се дадоха в
зоологическата градина, а две останаха при нас
– мъжко и женско. Към 8-10 месец се разделиха
по двойки, т.е наше женско с мъжко вълк,
вълчица с наше мъжко куче. Целта беше да
наблюдаваме половото поведение, пубертета
и евентуалното заплождане. С развъждането
целяхме да влеем кръв в нашето куче чрез
поглъщателно
кръстосване
(съешаване),
да подобрим физическата устойчивост, да
заздравим и укрепим костната система.
За науката дадохме оригинален принос.
Направихме за пръв път опит за кръстосване
на куче от породата Немска овчарка с вълк за
„нова“ порода с физическа здравина, ловкост,
силно обоняние. Резултатите бяха следните:
1. При изменени условия на живот, хранене,
гледане, половата дейност първа реагира, сведе
се от 2-3 години на 1-1,5 година, т.е течката
(разгонването) кървенето дойде и съвпадна
с кучетата от породата Немска овчарка.
Заплождането на женската вълчица се извърши
по законите на природата – търси се най-силния,
най-смелия, не се даде на съпътстващото куче от
съвместния живот. Дефлорация с подготовка и
помощ. Следващите моменти, умиление и даде
на „нашето куче“ за полов акт. Бременност 2
месеца. Раждат се повече женски приплоди,
те носят генетичния материал. При вълка и
нашата кучка се установи следното: Половият
акт се извършва през нощта. Наложи се да му се
даде втора партньорка, за да повтори скритата
любов и съвкупление. Въпреки, че вълчицата
беше затворена в надеждна ограда от 3 м. успя
да избяга и да се засели на 1 км. при родила
обикновена кучка на овчарите. Ето какво
наблюдавахме при свободата на вълчицата:
а)
осиновяване
на
кученцата
от
родилата ги друга майка (на овчарите);
б) извеждане на нашите кучета – бащи
от поделението и нападане на стада;
в) носене на месо на осиновените кучета.
Живото тегло на вълчицата се движеше
между 20-30 кг. При нейното отглеждане съм
наблюдавал да има любов между нея и гледачите
редници Лазаров и Темелков, но особено при
р-к Лазаров. Той я караше да го целуне и тя го
близваше при яростно потракване с челюстите
и показване на зъбите си с ръмжене. Когато беше
малка р-к Добровски беше допуснал грубост –
подритване, и тя го беше запомнила, че като му
чуеше гласа отдалече скачаше в клетката чак до
тавана с ръмжене и беше готова да го разкъса.
Резултатите
от
кръстосването
между
вълчицата и чистокръвно куче от породата
Немска овчарка доведоха до получаване на
приплоди със следните характеристики: Силни
физически с голяма ловкост, не се привързват
към хората, трудно се кръстосват и не се
поддават на дресировка. При кръстосване на
женско куче от породата Немска овчарка с вълк
се получават приплоди първо, второ и трето
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поколение. Те са силно угнетени, с постоянно
ръмжене, тракане с челюсти и не се привързват
към дресьора, не се поддават на дресировка.
Заключение:
При двата случая на кръстосване се получават
приплоди с преодоляна видова бариера на
потомството, но с разлика в интелектуалните
качества (привързаност, добра послушност
между Немската овчарка и вълка), които не
могат да бъдат подобрени чрез кръстосване.
Качествата на поколението, получено при
кръстосване на Немска овчарка с вълк, се
влошават. Качествата на кучетата от породата
Немска овчарка са придобити в процеса
на дълга еволюция, при доместикацията
под действието на изкуствения отбор.
Приплодите не душат и не вървят по следа
по направление с вдигната глава. Що се
отнася до обща дресировка – привързаност,
послушност (даплата), лай те имат.
Извод:
При създадената порода не е
необходимо да пресъздаваме еволюцията. В
науката и отрицателният резултат е резултат.
При животните и тяхното съставяне
действа естественият подбор: най-силния,
най-смелия.
Дефлорирането
е
голям
естествен ритуал, предшестван с голямо
обгрижване, любовни игри, с внимание.
При нападение на стада не влизат,
а действат помощници, ако ги има.
Осиновяване
на
кученца
от
изкуствена майка, изхранване и грижа за тях.
На лице е виене и сигнализация
за храна, за намиране на побратими,
за лошо време, застрашено състояние.
Вълчицата създаде опасност, както за
стопанските овце, така и за хората. В поредната
акция за намиране на месо бяха ранени кучета
бащи. Беше дадено указание да се намери
вълчицата и да се унищожи. Тя идваше в
поделението и отмъкваше наши кучета. И
така – стрелците по нея, бяха дежурните по
поделение. Към тях се присъединих и аз и
станах поредния стрелец. Всеки се хвалеше, че
той я е убил и аз трябваше да отида да я прибера.
Вълчицата ми падна на мушката. Стрелях и
тя така смъртоносно изпищя, направи след
това няколко превъртания с ловки скокове и
аз разбрах, че съм я убил. Беше обед, нямаше
личен състав. Нямаше кой да ми се нарадва
или да ми се насмее. Докладвах на командира,
да отидем да я търсим. Първо ме попита
имаше ли хора или животни, и като разбра, че
няма си отдъхна. Аз си знаех възможностите
и не винаги на стрелба докладвах „хуманно“,
но сега след такива стрелци се престраших.
Пред строените на плаца, командирът обяви:
„Подполковник Филипов е ранил вълчицата
под опашката с две рани от един куршум“.
Екна смях, а в това време я водеха палавата
вълчица Витошка, хваната на любовен капан
(заклещена) със своя любовник Наполеон.
Олекна ми, олекна и на командира, че ме похвали
за отличната стрелба. Трябваше да извърша
евтаназия на вълчицата, тъй като с нейната
дейност завърши част от моята дисертация.
Благодаря ти, моя вълчице Витошка, че
те имаше, сега споря с такива любители,
че обучили вълк и го водят с космическо
тегло 50-60 кг., дори до 80 кг., а аз бях и
стрелец и експериментатор с тебе, Витошке.
Г. Д-р подполк. от резерва
Каменчо Филипов, д. в. н.
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„С МОЯТА КОНЧИНА НЕ
СВЪРШВА ПЪТЯТ, КОЙТО
ТРЯБВА ДА ИЗВЪРВИТЕ!” /
ВАСИЛ ЛЕВСКИ/

Има светини в историята на всеки народ, които
надживяват превратностите на времето. За
нас, българите, това е Апостолът на свободата.
Берковица почете паметта на Васил Левски с
поклонение пред паметника му на бул. „Мрамор“.
146-годишнината от гибелта на Апостола
събра ученици, учители, директори, деца,
управляващи и общественици. С прочувствен
рецитал учениците от 3. а клас при Второ ОУ
„Христо Смирненски“ с класен ръководител
г-жа Галя Витанова и преподавател г-жа Биляна
Герасимова ни спомниха непреходното значение
на делото на Левски за освобождението на
българите от османска власт и силната личност
на Апостола, пример за безгранична честност,
дисциплинираност и пълна отдаденост на
народа. Изтъкнати бяха всички онези човешки
добродетели на Васил Левски, които го
отличават не само от неговите съвременници, но
и от настоящите му наследници. Именно заради
това Апостолът остава ненадмината личност в
пантеона на българската национална памет.
Завещанието, което оставя на нас – бъдещите
поколения Васил Левски, е едно от най-големите
съкровища, до които можем да се докоснем. То
се крие в някои съвсем прости негови думи,
които обаче днес звучат по-актуални от всякога.
ОБЯВА

В оенно окръжие I I степен – М онтана
Национален Военен Университет „Васил
Л евски ” гр. В елико Т ърново обявява
прием за курсанти и студенти през 2019
г.,за лица завършили граждански средни
училища в страната. За първи път тази
година Н ВУ организира и ранен прием
за курсанти. Предварителни изпити ще
се проведат на 04.03.2019 г. и 05.03.2019 г. във
В оенно окръжие I I степен - М онтана .
Срок за подаване на документи ЗА ранен
прием за курсанти от – 14.01.2019 г. до 14.03.2019 г.
Срок за подаване на документи за редовен
прием за курсанти от 14.01.2019 г. до 07.06.2019 г.
С рок за подаване на документи
за студенти – от 14.01.2019 г. до 12.06.2019 г.
И н ф ормация за изискванията към
кандидатите , наборът от документи ,
условията и реда за кандидатстване
можете да получите на адрес :
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Понеделник, сряда и петък от 08,30 ч. до 17,00 ч.
Л ицe
за
контакт :
Н иколай
Ф И Л И П О В ,
G S M
0 8 8 9 6 6 1 0 5 4
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МОНТАНА
гр. М онтана , ул . „ А рх . М ладен К ръстев ”
№ 1 ( до магазин Б И Л Л А ) , ет. 2 , ст. 2 0 3
Л ицe
за
контакт :
К амелия
Б АУ Р Е Н С К А – 0887216439, 0887369020
В О Е Н Н О О К Р Ъ Ж И Е І І С Т Е П Е Н – М О Н ТА Н А
ул . „ Б езименна ” № 1 ( до магазин
„ З ора ” и С портна зала „ М ладост ” )
Л ицe
за
контакт :
К амелия
Б АУ Р Е Н С К А – 0887216439, 0887369020

ТРЕТО ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ В
ГРАД БЕРКОВИЦА ВПЕЧАТЛИ
С ОТКРИТ УРОК НА МЛАД
ПРЕПОДАВАТЕЛ

На 14 февруари 2019 г. в Трето ОУ „Иван Вазов“ се
проведе открит урок на учебен час по български
език на 2. а клас в групата за целодневна
организация на учебния ден. Г-жа Пламена
Чубурова и талантливите второкласници
показаха пред своите гости как подготвят уроците
и домашните си за следващия ден. Откритата
практика в Трето ОУ „Иван Вазов“ се проведе
по инициатива на Веселин Найденов, ст. експерт
за обучението в начален етап в Регионално
управление на образованието, гр. Монтана. В края
на 2018 г., г-н Найденов е направил изненадваща
инспекция в училището, за това как се провеждат
часовете по самоподготовка в занималнята.
Останал е впечатлен от работата и индивидуалния
подход на преподавателя, както и от политиката
на училището да привлича млади учители, които
са по-смели, по-креативни, амбициозни и с
таланти и умения в различни дисциплини. На
открития урок присъстваха учители от групи
за целодневна организация на учебния ден от
училища в Монтана, Лом, Вършец, Берковица
и селата от Област Монтана, които са поканени
от ст. експерта на РУО-Монтана да гостуват и
обменят добри практики в Трето ОУ „Иван Вазов“.
В началото учениците започнаха с интересна
игра и танц. В самоподготовката на трудния
урок по български език децата с лекота научиха
и упражниха основните знания, придобити в
учебния час от класния си ръководител г-жа И.
Макаринова. През цялото време децата бяха
спокойни и комуникираха свободно помежду
си и със своята учителка. Разнообразните
ребуси, кръстословици, упражнения и игри
успяха да ги концентрират и резултатът беше
забележителен. В знак на благодарност г-жа
Чубурова получи сертификат от Началника
на РУО, гр. Монтана г-жа Трайка Трайкова за
съвместната дейност, екипна работа и подкрепа
на каузата – ДА БЪДЕШ УЧИТЕЛ! При връчване
на документа г-н Найденов подчерта, че е избрал
тази преподавателка за открития урок, защото не
ползва готови помагала и сборници в часовете по
самоподготовка, а сама измисля и структурира
упражнения. Община Берковица за пореден
път доказа, че продължаваме да сме носители
на дългогодишните образователни и културни
традиции. Гордеем се, че Трето ОУ „Иван Вазов“, гр.
Берковица е представено като най-добър пример
сред училищата в Област Монтана в сферата на
целодневната организация на учебния ден за
децата. Успехът се крие в това – повече учители
да ходят не просто на работа, а на училище!

„ЩАСТИЕТО ЗАВИСИ ОТ
САМИТЕ НАС“ /АРИСТОТЕЛ/

Традиция е ПК „Берковски кестен“ с председател,
енергичния и взискателен господин Тодор Кръстев,
всяко тримесечие на годината да организира тържество,
посветено на юбиляри и рожденици – X, XI и XII 2018 г.
Този път то бе проведено съвместно с ПК „Железничари“,
гр. Мездра с 38 членове. Съчетано бе и с празника на
лозаря, виното и любовта. На 16.02.2019 г. с бодри стъпки
и приповдигнато настроение, ние, активните радетели за
спокойни старини, пристигнахме в уютното помещение
„Тодорини кукли“. То бе слънчево, топло и с красиво
подредени маси. Бяхме посрещнати по стар народен
обичай - с хляб и шарена сол. Тържеството бе водено от
г-жа Цветана Сотирова. Мотото бе: „Ой, винце-ца-ха,
ха.“ Председателят на клуба поздрави всички юбиляри
и рожденици с топли думи за здраве и благополучие.
На всички 34 рожденици и 6 юбиляри (от общия състав
на клуба-250 членове) бяха връчени букетче цвете и
юбилейна значка на Берковски кестен – 1968 г. – 50
години юбилей. Размениха се и подаръци между двата
клуба за спомен. Женската певческа група „Здравец“ с
ръководител инж. Синигерски, която всяка година носи
награди от конкурси, омая с медените си гласове нас,
присъстващите. В чест на празника на лозаря, виното
и любовта бе организиран конкурс за производство на
най-доброто домашно вино – реколта 2018 г. Комисията
по дегустация бе в състав: Иванка Коцева-председател
и членове Костадин Михайлов и Николай Крумов.
Класирането на комисията от общо 18 участницие е,
както следва: първо място Димитър Христов, второ място
Анита Георгиева и трето място за Стефан Маринов. На
класираните бяха връчени и награди: 1-во място содена
питка с подкова суджук, 2-ро място варено пиле и 3-то
място бъклица с вино и суджук. На почетния член на клуба
г-н Ангел Кралев /агроном/ от името на ръководството
бе поднесена бъклица с вино. Танцовият състав при
клуба с ръководител Румяна Петрова изпълни два танца
за всички присъстващи (140 броя). След празника имаше
и тържествен обяд, хора, танци и правене на снимки за
спомен. Въодушевлението на всички бе голямо. Двата
празника, слети в едно, развълнуваха всички и доставиха
огромна радост. Това бе един от празниците, които
ще помним дълго. Да, ние, пенсионерите, трябва

винаги да намираме стимули на радост, за да
живеем по-дълго, да се радваме и на най-малкото,
което постигаме, да изживяваме нашите радости
и да запазваме удоволствието от живота, който
е само един! Да, щастието зависи от самите нас!
ПК „Берковски кестен“
Величка Атанасова

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОБЯВА
Със заповед № ОХ-176/15.02.2019 г. на Министъра на
отбраната на Република България са обявени
185 /сто осемдесет и пет/ войнишки длъжности за
приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в
страната и в чужбина, във военни формирования от
Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните
София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово,
Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца,
Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив.
Краен Срок за подаване на документи 22.03.2019 г.
Информация за изискванията към кандидатите,
наборът от документи, условията и реда за
кандидатстване можете да получите на адрес:
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до
17.00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 И GSM
0889661054.
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