
ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
понеделник, 02 септември 2013 г., БРОЙ 157(85).      Разпространява се  безплатно! 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
   Скъпи съграждани, жители и гости на община 

Берковица, 
         Всяка година един от най-красивите празници – 
Рождество на Пресвета Богородица, ни обединява 
в любовта към родната Берковица, която, 
независимо от икономическите реалности, 
продължава да бъде стабилен, европейски град.
Празникът на Берковица е празник и на 
жителите на цялата община, на фирмите 
и организациите, на всички институции и 
учреждения, партньори и приятели от страната 
и чужбина, които преобразяват настоящето 
и инвестират с труда си в неговото бъдеще.
8 септември – Рождество Богородично 
е денят, в който по неповторим начин 
са вплетени миналото и настоящето, 

възрожденския дух, пословичното трудолюбие 
и днешната предприемчивост на берковчани.
Честит и благословен да бъде празникът на всички! 
Нека Богородица благослови всеки 
дом и семейство, благородните дела, 
начинанията, най-святото - децата ни! 
       Сърдечно ви каним да бъдем заедно в 
празничните дни! 
Нека  бъдем заедно, както сме заедно през 
годините. Заедно да работим. Заедно да споделяме 
трудности и успехи. Заедно да бъдем и занапред – за 
едно по-добро европейско бъдеще на родния ни град
Бъдете здрави, пазете топлината в домовете си! 

                    Честит празник! 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
Кмет на Община Берковица

Инж. ЮЛИЯН ИВАНОВ
Председател на ОбС-Берковица

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА 
БЕРКОВИЦА 2013

6 септември 2013 г.

10.00 часа – Честване на Съединението на България 
– пл. “Йордан Радичков”
10.30 часа – Откриване на Международен турнир 
по ръгби – Градски стадион
11.00 часа – Рожден ден на Детски център “Камбанка”
20.00 часа – Пиано бар на открито – Градската градина

7 септември 2013 г. 

9.30 часа – Откриване на Международен фолклорен 
фестивал “Балканът пее и танцува” с дефиле на 
участниците и програма - Народно читалище “Иван 
Вазов 1872”

13.00 часа – Награждаване на победителите от 
Международния турнир по ръгби - Градски стадион

17.00 часа – Изложба “Произведено в Берковица”  - 
Градската градина

19.00 часа – Тържествено честване на Празника на 
Берковица – пл. “Йордан Радичков”
 
20.00 часа – Празничен концерт с участието на Таня 
Боева, Нели Рангелова, огнено шоу “Дивинитас” и 
заря – пл. “Йордан Радичков”

8 септември 2013 г. 

9.00 часа –  Тържествена Света Литургия и честване 
на 200 години църква “Рождество на Пресвета 
Богородица”- Храм “Рождество Богородично”

9.30 часа – Дефиле на участниците в Международен 
фолклорен фестивал “Балканът пее и танцува” и 
програма - Народно читалище “Иван Вазов 1872”

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА 
ДОГОВОР ЗА 5 520 976 ЛЕВА

На 14.08.2013 г. кметът на Община Берковица  
Димитранка Каменова и представител на 
Обединение „Геостройтехмин“ подписаха 
договор на стойност 5 520 976 лева. 
Предметът на договора е изграждане на 
пречиствателно съоръжение за питейни води, 
алпийско водохващане и рехабилитация на 
съществуващ, довеждащ колектор в село Бързия. 
Проектът цели подобряване качеството на питейната 
вода на жителите на с. Бързия и е финансиран 
от Държавен Фонд „Земеделие“, „Програма 
за развитие на селските райони 2007-2014“.

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО 
ГОСТУВА В БЪЙЛЕЩИ ЗА 

ПРАЗНИКА НА РУМЪНСКИЯ ГРАД

Общинското ръководство на Берковица посети 
Бъйлещи по повод празника на побратимения, 
румънски град. Гостите присъстваха на официална 
среща с местен депутат, кмета Костел Пистриту 
и общински съветници. При посрещането на 
делегацията, кметът на Бъйлещи изказа личните 
си благодарности за проявеното уважение и изрази 
задоволство от добрите, съседски отношения. От 
името на кмета на Община Берковица Димитранка 
Каменова, зам. кметът Гергана Антонова поднесе 
поздравителен адрес и подаръци на домакините. 
Обсъдени бяха бъдещи, съвместни инициативи и 
засилване на комуникациите между берковската 
и румънска община. Отново бе изразена 
готовността за кандидатстване по проекти, 
финансирани от ЕС. Тази година Берковица и 
Бъйлещи продължават насърчаването на диалози 
на всякакво, правителствено ниво, граждански 
инициативи и бизнес. Обсъдени бяха и сферите 
на сътрудничество и общите нужди на двете 
общини за планиране на нови възможности за 
укрепване на трансграничното сътрудничество.

200 ГОДИНИ ЦЪРКВА 
„РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО“ 

Църквата е съвременник на българското 
Възраждане, средище на мъжко и девическо 
училище, духовен извор на берковчани. 
Със султански ферман от 1813 г. е дадено разрешение 
за преизграждане на храма, като се спазват старите 
размери. Църквата е преизградена през 1843 
година. Иконостасът е изработен от самоковски 
дърворезбар. Иконите изписва Димитър Зограф. 
Те могат да се причислят към най-доброто, 
създадено у нас през Възраждането. Камбанарията 
е изградена през 1897 г. Камбаните  в нея са две, 
изработени през 1845 год. в град Будапеща и по-
късно са подарени на църквата от дюлгерския еснаф.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ОСИГУРЯВА РАБОТА НА 21 ДУШИ 

ПО ПРОГРАМА
21 души са назначени на работа от 26 август 
2013 година по Национална програма „От 
социални помощи към осигуряване на заетост“. 
Те са с трудови договори на 4-часов работен 
ден. Наетите, безработни лица ще поддържат 
чистотата в Берковица и селата на общината.

КМЕТЪТ С ГРАМОТА ОТ СБА
Кметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова бе наградена с Грамота от Съюза на 
Българските Автомобилисти за масовизация 
на приложното колоездене в града.

ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ 
ПОДНЕСОХА СВОИТЕ 

БЛАГОДАРНОСТИ НА КМЕТА НА 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  

Планински водачи, наети на работа в Община 
Берковица по проект „Нов избор и реализация“ 
поднесоха своите благодарности на кмета 
Димитранка Каменова. Мъжете преминаха курс 
на обучение и бяха назначени на едногодишни 
договори като „планински водачи“ по туристически 
преходи в Балкана, както и в помощ на общината 
за града и зона Ком. Проектът се осъществи с 
финансовата подкрепа на ОП „РЧР“, съфинансиран 
от Европейския социален фонд на ЕС. „В условията 
на икономическа криза, общината съумя да наеме 
хора, останали без работа, които имат реален 
шанс да си намерят постоянна работа“, заяви 
кметът на Община Берковица. До момента по 
програми са назначени 345 трайно безработни.
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ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА 
МРЕЖА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Започна ремонт на четвъртокласната, пътна мрежа 
в община Берковица. Обхванати са пътищата за 
селата  Мездрея, Комарево, Костенци, Ягодово и 
Слатина.  Фирмата, която ще се занимава с ремонта 
на пътищата от ІV клас е плевенското  дружество 
“Виагруп” ЕООД. 350 000 лева са средствата за 
ремонтни дейности на четвъртокласната, пътна 
мрежа. Според предварителния разчет, се очаква 
дейностите по ремонта да завършат месец септември. 
Във Берковица ще  продължат ремонтните дейности 
по градската мрежа. Работата ще продължи с 
изкърпване на дупки по важни, пътни артерии.

КОФИ ЗА СМЕТ БЯХА РАЗДАДЕНИ 
В КВАРТАЛ РАКОВИЦА

50 кофи за смет раздаде община Берковица в квартал 
Раковица. Предстои още 50 броя да бъдат доставени 
в ромския квартал. Идеята е да бъде стимулирано 
изхвърлянето на отпадъци в разположените 
съдове и опазване на чистотата в квартала.

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

На 15.08.2013 г. „МИГ- Берковица и Годеч” подписа  
два договора  за отпускане на финансова помощ 
по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно 
развитие” от ПРСР 2007-2013 г. Единият договор 
е с фирма ,,Ардис 2006” ЕООД гр. Годеч. Проектът 
е по мярка 121 за закупуване на Трактор Lam-
bordghini R3 105 DT-102 к.с. и на Дискова брана 
Раломекс 3.0. Безвъзмездната финансова помощ 
е  50 % от одобрените и реално извършени  от 
ползвателя разходи и е в размер на 46 899,00 лева. 
Другият договор е с фирма  ,,Коди Д ” ООД гр. 
Годеч. Проектът е по мярка 312 за закупуване 
на оборудване за автосервиз. Безвъзмездната  
финансова помощ е 70 % от одобрените и реално 
извършени от ползвателя разходи и е в размер на 
63 393,01 лева. До 16.08.2013 г.  „МИГ – Берковица и 
Годеч” има одобрени от Държавен Фонд Земеделие 
15 проектни предложения. Подписани са  осем 
договора от Програмата за развитие на селските 
райони. Подписаните договори са тристранни  и 
се сключват между Държавен фонд ,,Земеделие”, 
“МИГ - Берковица и Годеч” и Ползвателя.

МЕСТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИ – ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА

УВЕДОМЯВА, че в сила са нови правила, 
регламентиращи вечерния час за малолетните 
и непълнолетните, както и размера на глобите 
и имуществените санкции за нарушителите. 
С Решение №653 от Протокол №27 от 26.07.2013 г. чл.6 
и чл.29 от Наредбата за осигуряване и поддържане 
на обществения ред и сигурност на територията 
на Община Берковица са изменени, както следва: 
Чл.6(1) Забранява се посещението на лица, 
ненавършили 18 години в зали за хазартни 
игри и заведения с еротични програми. 
(2) Родителите, настойниците, попечителите или 
другите лица, които полагат грижи  за дете, са 
длъжни да го придружават на обществени места 
след 20.00 часа, ако детето не е навършило 14 
години и съответно след 22.00 часа, ако детето е 
навършило 14 години, но не е навършило 18 години.
(3) Ако родителят, настойникът, попечителят 
или другото лице, което полага грижи за дете, 
навършило 14 години, но ненавършило 18 години, 
са в невъзможност да го придружат, те са длъжни 
да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов 
придружител на обществени места след 22.00 часа. 
Качеството на придружителя се удостоверява 
със саморъчно написана и подписана декларация 
от родителя на детето, която включва: трите 
имена на родителя, телефон за връзка,  имената 
на придружителя, в каква връзка е той с 
детето /роднинска, съседска, приятелска, т.н./, 
датата за придружаване, целта, както и друга 
информация, която би била от значение по случая. 
(4) На собствениците или наемателите, които 
организират дискотеки за лица до 18 години, 
се забранява по време на провеждането 
им да сервират алкохол и цигари на лица 
до 18-годишна възраст и се задължават:
а/ да регистрират в Общинска администрация 
гр. Берковица и РУ „Полиция“ гр. Берковица 
дните и часовете за провеждане на 
дискотеки за лица до 18-годишна възраст; 
б/ при допускане на две нарушения на обществения 
ред в заведенията, констатирани по реда на 
тази наредба, собствениците, наемателите и 
ползвателите на търговски обекти и заведения 
за хранене и развлечения са длъжни да осигурят 
охрана от 22.00 часа до края на работното време; 
в/ да контролират и силата на 
озвучителните уредби и оркестри.  
Чл. 29(1) Който родител, настойник, попечител 
или друго лице, което полага грижи  за дете, 
наруши чл.6, ал.2 и ал.3, се наказва с глоба 
или имуществена санкция от 300 до 500 лева, 
а при повторно нарушение – с глоба или 
имуществена санкция от 500 до 1000 лв. 
(2) Който допусне от 22.00 ч. до 06.00 часа 
дете в управляван от него търговски обект в 
нарушение на чл.6, ал.2 и ал.3, се наказва с глоба 
или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.,
а при повторно нарушение – с глоба или 
имуществена санкция от 5000 до 8000 лв. 
(3) Който продава алкохолни напитки или 
тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба 
или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., 
ако не подлежи на по-тежко административно 
наказание по специален закон или деянието 
не съставлява престъпление. При повторно 
нарушение се предприемат принудителни 
мерки за временно спиране на дейността за 
определен срок, но не по-дълъг от една година. 
(4) Нарушенията по чл.6 се установяват 
с акт на полицейските органи, 
а наказателното постановление се издава 
от директора на областната дирекция на 
Министерство на вътрешните работи или 
от оправомощено от него длъжностно лице.

ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА-
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 116 ОТ 

ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА ЗА БРОЯ НА 
РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ В 

МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Поради изменения в Закона за туризма съгласно чл. 
116 лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни 
ежемесечно да подават в съответната община 
информация за броя на реализираните нощувки 
чрез справка-декларация. Справката-декларация с 
приложение извадка от регистъра на настанените 
туристи за отчетния период е необходимо да се 
подава в Община Берковица сканирана в PDF 
формат само по електронен път на e-mail: ob@berk-
ovitsa.com. След обработка подателят получава на 
своя  e-mail   входящия номер, под който е заведена.
Препоръчително е да се подава справката-декларация 
до 10 число на месеца, следващ месеца, през който 
са осъществени нощувките , за да бъде обработена 
в срок  и предоставена на Отдел “Местни данъци 
и такси”, където на база броя на реализираните 
нощувки, посочени в справката-декларация,  
се дължи туристически данък при условията 
и реда на Закона за местните данъци и такси.
Дължимият данък се внася от данъчно, 
задължените лица до 15-то число на месеца, 
следващ месец, през който са осъществени 
нощувките. Върху невнесените в срок 
данъчни задължения се начислява лихва.

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
КОМПАНИЯ ЕАД

ПРЕДПРИЯТИЕ “ЯЗОВИРИ И 
КАСКАДИ” ЯЗОВИРЕН РАЙОН 

“ПЕТРОХАН”
Във връзка с изпълнението на т. 21.1.1. 
„Почистване наноси Изравнителен басейн 
„Остра чука” от утвърдената Ремонтна 
програма за 2013 г. на ЯР „Петрохан” е 
необходимо да бъде източен изравнителя.
Отварянето на савака на основния изпускател ще се 
извърши на 02.09.2013 г. в 10.00 ча са. Предварително 
водните маси в изравнителя ще се преработят 
енергийно до неизпол зваем обем 2000 м3. От 10.00 
часа до 14.00 часа на 02.09.2013 г. неизползваемия 
обем от 2000 м3 ще бъде източен с дебит 0,140 м3/с 
без допускане на висока вълна по поречи ето на река 
Бързия. Ще се предприемат всички технически и 
организационни мерки за опазване на водата в река 
Бързия от наноси. Ремонтните работи ще включват 
почистване от наноси на изравнител „Остра чука”, 
възс тановяване на антикорозионното покритие на 
метални елементи, ремонт фуги и задвижки. Срокът 
за изпълнение е до 20.09.2013 г. На 20.09.2013 
г. в 16.00 часа ще се възстанови нормалното , 
експлоатационно състояние на изравнителя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

ОбА - Берковица проведе  на 02.08.2013 г. 
заключителна пресконференция по проект 
„Почистване коритото на р. Берковска и р. 
Раковица, корекция на реките и изграждане на 
крайбрежни стени по бреговете на Берковска река 
в района около Гробищния парк и р. Раковица в 
района около моста за влизане в кв. Раковица”. 
Събитието се проведе в заседателната зала на 
сградата на общината. На пресконференцията бе 
представено изпълнението на договора с № BG-
161PO001/1.4-06/2010/018 между Министерство на 
регионалното развитие и Община Берковица по 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за 
дребномащабни мерки за предотвратяване на 
наводнения в градските агломерации”, приоритетна 
ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и 
превенция на риска”, както и постигането на целите 
на проекта, а именно да подобри качеството на 
живот и работната среда, да защити от наводнения 
населението, да осигури възможност за устойчиво 
развитие на региона чрез предотвратяване на 
рисковете за живота и здравето на населението 
и щетите за тяхното имущество, причинени от 
наводнения и предприемане на превантивни 
мероприятия, подобряване на облика на населеното 
място и др. Присъстваха заинтересовани страни 
по проекта, представители на ОбА-Берковица и др. 
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На  15.08.2013 г. специализираните заведения за 
деца в неравностойно положение в гр. Берковица 
бяха посетени от представители на италианската 
неправителствена организация - Асоциация 
„ГРУПО ДИ ВОЛОНТАРИАТО СОЛИДАРИЕТА”.
Посещението е с цел запознаване на членовете 
на асоциацията с действителната обстановка в 
специализираните заведения в един от най-бедните 
региони на ЕС. Освен тази цел, седемте члена на 
организацията се опитаха да „изведат“ децата 
от сивата атмосфера на ежедневието им и да ги 
развеселят с песни, танци и уроци в областта на 
кулинарното изкуство. Делегацията е предвождана 
от г-жа Анна-Лиза Джордано, която е завеждаща 
отдел „Международни дейности и проекти“. 
Българският офис на асоциацията бе представен 
от д-р Антоанета Радонова – ръководител на 
българския клон. Посетителите останаха в 
Берковица два дни, като през това време се опитаха 
да отделят време за всички деца, 
настанени в специализираните заведения.
Асоциация „ГРУПО ДИ ВОЛОНТАРИАТО 
СОЛИДАРИЕТА” е създадена през 1992 г. в гр. 
Потенца, Италия. В организацията членуват хора 
от всички възрастови групи и професии. Между 
представителите, посетили нашия град има 
юристи, музиканти, графични дизайнери и др. 
Българският офис на организацията е основан 
през 2008 г., като от тогава представителите на 
асоциацията са направили многобройни посещения 
в България. На въпросите: „Какво най-много 
Ви впечатли в Берковица?“ и „Какво искате да 
пожелаете на децата в неравностойно положение 
в специализираните домове?“, г-жа Джордано 
отговори: „Това, което ме впечатли най-много е 
добротата и гостоприемството на хората, както и 
магически, красивата природа на този край. Бих 
искала да пожелая на всички деца, независимо дали 
те са лишени от родителски грижи или са настанени 
в други специализирани заведения, да намерят 
семейства, които да ги обичат и да се грижат за 
тях. Това е част от една моя мечта, мечта, в която 
всички хора на този свят са с равни шансове за 
развитие и оцеляване, мечта, в която на този свят 
цари мир и хармония.“ Делегацията отпътува 
обратно за гр. Потенца, Италия на 16.08.2013 
г., като всички са изключително впечатлени 
от престоя си до този момент и имат  огромно  
желание да се върнат отново в този край на Европа.

ИТАЛИАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОСЕТИ ДЕЦА В 

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В 
БЕРКОВИЦА

РИЛСКИТЕ ЕЗЕРА – УНИКАЛЕН 
ПРИРОДЕН ФЕНОМЕН

В един хубав, слънчев ден на месец юли 2013 г. група 
от 22-ма души от клуба на туристите – ветерани 
Берковица, организирахме поход до Рилските езера. 
Рила планина ни впечатли с вековните, борови 
гори, с кристално, чист въздух и студена, балканска 
вода. Пренощувахме в х. „Пионерска“, от която 
останахме приятно изненадани от посрещането 
и обстановката. Вечерта пред хижата бе шумно 
и весело. Звучаха планинарски песни на много 
туристически групи, сред които и нашата: „Туристи 
ветерани сме. Туристи берковчани сме. Планината 
и града си обичаме-кълнем се в него и се вричаме“.  
Сутринта с лифт се изкачихме до х. „7-те Рилски 
езера“.  Откриващата се панорама пред нас силно 
ни развълнува. От хижата потеглихме към езерата. 
Минахме много близо до тях и всеки по своему 
им се наслаждаваше. Рилските езера са уникален 
природен феномен, едно от най-красивите неща в 
България, част от 100-те национални туристически 
обекта. Разположени са между 2100 и 2500 метра 
н.в. Името на всяко едно от тях е свързано със 
специфични външни особености на съответното 
езеро – „Сълзата“ заради прозрачността на водата, 
„Окото“ с овалната си форма, „Дълбоко“, едно от 
най-красивите с дълбочина 37,5 м., „Бъбрека“ с 
най-стръмните брегове, „Близнака“, най-голямото 
по площ. А каква природа и каква красота има 
там. Отделните езера са свързани помежду си с 
отделни поточета, които се преливат едно в друго 
и образуват красиви водопади. Вървяхме по 
каменисти пътеки, преодоляхме доста височини, 
беше трудно, но си струваше. Времето бе много 
динамично-слънце, сняг, ветрове. Усетихме въздуха 
чист, кристален и цветя като килим безкраен. На 
връщане от височините видяхме най-красивата 
гледка-всички езера подредени като на длан 
– красиви и впечатляващи. Всички останахме 
развълнувани и впечатлени от божествената 
хубост на Рила планина, с нейната девственост 
и магнетизъм. Колко щедра е била тук великата 
ваятелка – природата ! Незабравими ще останат 
за нас емоциите, които преживяхме през тези дни. 
Спомените от похода ще останат дълго в сърцата 
ни. Това ще ни накара още по-силно да обикнем 
нашата Родина и да се гордеем, че сме българи !
Генка Минчева

ПОКАНА
Каним    жителите       на град Берковица 
на честване на 45-годишнината на 
пенсионерски клуб „Берковски 
кестен“ и 15 години певческа 
група „Здравец“. Тържеството 
ще се състои на 18 септември/ 
сряда/ 2013 г. от 10.00 часа в 
салона на НЧ „Иван Вазов-1872“.

„Легендата бай Милан-Революцията“, така е 
озаглавена статията във вестник „Втора младост“. 
В рубриката „Срещи“ авторката Миглена 
Борисова разговаря с краеведа Милан Миланов, 
емблематичната фигура на Северозападна 
България. Само преди два броя на същия вестник 
бе публикувана и статия за 100-годишнината 
на Берковската гимназия. От това, което човек 
може да прочете в статията става ясно, че Милан 
Революцията е преминал през гимназията, 
читалището, Етнографския музей, ТКЗС, 
краеведството, та чак до журналистическото перо. 
Той не напразно е наречен от Миглена Борисова – 
живата легенда. Стойчо Костов от Смолян казва за 
бай Милан:  „ Радостно е,че все още такива хора се 
намират в България, но тъжното е, че те са почти 
на изчезване. Само делата им ще останат завинаги 
да осветяват пътя на идните поколения и да търсят 
оставеното от тях“. Авторката на статията във 
вестника казва в заключение: „Един  неспокоен дух, 
който непрекъснато търси и намира. Неговата втора 
младост е също така енергична, както и първата, а 
общуването с такива хора пречиства и умиротворява, 
защото самите те са чисти и истински…“.

ЗА МИЛАН - РЕВОЛЮЦИЯТА

УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 
СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА 

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
Училище „Никола Й. Вапцаров” спечели 
проект за целодневно обучение „Всичко мога 
да узная, като уча и играя” на стойност 9 958,70 
лева, финансиран от Национална програма  
„Училището – територия на учениците”  към 
Министерството на образованието и науката.  
През новата учебна 2013-2014 година малчуганите 
от първи и втори  клас вече ще разполагат с нова, 
удобна, модерно обзаведена и оборудвана стая за 
отдих, самоподготовка и дейности по интереси. 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 9 август 2013 г. се проведе редовно заседание 
на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 
18 общински съветника. Сесията се проведе по 
предварително, обявения ред. На нея общинските 
съветници взеха решение за утвърждаване на 
маломерните паралеки в училища, намиращи 
се на територията на Община Берковица.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 
ПРЕДУПРЕЖДАВА

Във връзка с кампанията за бране на боровинки 
в Швеция, Агенцията по заетостта съветва 
българските граждани, които заминават за бране на 
боровинки в Швеция, да не се доверяват на случайни 
лица и фирми, които обещават работа в Швеция.
Препоръчва се на заминаващите работници 
за бране на боровинки в Швеция да си купят 
предварително билет за връщане в България, 
както и да си направят здравна застраховка.
Списъкът на фирмите–посредници за осигуряване 
на работа в чужбина може да бъде намерен 
във всяко бюро по труда, както и на интернет 
страницата на Агенцията по заетостта (www.
az.government.bg). Фирмата посредник трябва да 
има регистриран в Агенцията по заетостта договор 
с работодател в съответната страна. Кандидатите 
за работа в чужбина трябва преди заминаване 
да подпишат на български език индивидуален 
договор, регламентиращ условията на труд и 
живот при конкретния чуждестранен работодател. 
Недобросъвестни посредници, които обещават 
работа в Швеция, без да подсигурят трудов договор 
или връзки с прекупвачи, се възползват от право 
на бране на горски плодове в шведските гори и да 
ги продават на прекупвачи. Съгласно правото на 
публичен достъп, “Allemansrätten”, брането на горски 
плодове в шведските гори е свободно за всички.
Всеки българин, като гражданин на страна членка 
на ЕС, може свободно да пребивава в Швеция за 
период до три месеца и да започне веднага работа. Не 
се изисква разрешение за работа. Посолството на Р 
България в Стокхолм може да помогне на изпаднали 
в беда български граждани и да организира 
транспортирането им обратно в България. Да не 
се забравя, че близки или роднини предварително 
трябва да преведат парите за билета на специална 
сметка в МВР. Важно е вземането на телефон и адрес 
на българското посолство в Стокхолм, на държавни 
институции – Главната инспекция по труда и 
Националната комисия за борба с трафика на хора.
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ПЪРВО МЯСТО ЗА ТАНЦОВ 
АНСАМБЪЛ „МАЛИНАРКА“ ОТ 

КОНКУРС В СЪРБИЯ

Танцов ансамбъл “Малинарка” и хор “Българка” 
от Берковица  се включиха в 20-то издание на 
Празника на Брестовачка баня  в съседна Сърбия. 
Берковските състави представиха народни песни, 
танци и обичаи.  Танцов ансамбъл „Малинарка“ 
с ръководител Л. Гуглин  завоюва първо място 
в конкурса „20 години Туристическо дружество 
Бор“. Участвали са състави  от Видин, както и от 
селищата в Източна Сърбия. С невероятния си 
танц и добра хореография берковските танцьори  
изправиха публиката на крака и  получиха 
заслужени, бурни аплодисменти. Участието е в 
рамките на проект “Cultour”, който се реализира 
между Търговско-промишлена палата Враца, 
клон Берковица, Агенция за регионално развитие 
и бизнес център Видин, Регионална търговска 
камара Ниш и Регионална търговска камара 
Зайчар. Целта на дейностите е развитие на туризма 
и разнообразяване на туристическите продукти, 
както и задълбочаване на връзките в пограничния 
регион в областта на културния туризъм.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА СПОРТЕН КЛУБ 

„БЕРКОВИЦА-2000“ НА 
НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО 

ОРИЕНТИРАНЕ

На 3-4 август в гр. Вършец се проведе Национално 
състезание по ориентиране за купа ” Електростарт”. 
В него взеха участие над 150 състезатели от 21 
клуба. Спортен клуб “Берковица 2000” участва със 
седем състезатели, които се представиха отлично 
в двата старта -нощен и дневен и спечелиха 11 
медала. С по два златни медала са Стефка Станкова 
и Ангел Пешев, със златен и сребърен медал е 
Ефросиния Кирова, със сребърен и бронзов е 
Цветанка Тодорова, с два бронзови медала е Румян 
Горков и с един бронзов е Любен Игнатов. Нови 
медали по спортно ориентиране за Берковица 
има от 10-11 август, когато  в околностите на 
гр. Перник се проведоха X-ти Национални 
състезания за Купата “Кракра Пернишки” и XXIX 
състезание за ветерани. Участваха състезатели от 
23 клуба. Спортен клуб “Берковица 2000” участва 
с двама състезатели. През първия ден Ангел Пешев 
спечели бронзов медал , а през втория – сребърен.

6 СЕПТЕМВРИ - СЪЕДИНЕНИЕТО

Съединението на България е акта на 
фактическото обединение на Княжество 
България и Източна Румелия през есента на 
1885. То е координирано от Българския таен 
централен революционен комитет (БТЦРК). 
Съединението се извършва след бунтове в различни 
градове на Източна Румелия, последвани от военен 
преврат на 6 септември (18 септември по нов стил) 
1885, подкрепен от българския княз Александър 
I и ръководен от майор Данаил Николаев.
От пролетта на 1885 сформираният в Пловдив под 
ръководството на Захари Стоянов БТЦРК се заема 
с активно пропагандиране на обединението чрез 
публикации в пресата (в-к "Борба") и публични 
демонстрации. Най-масовото мероприятие е 
отбелязването на годишнината от смъртта на Хаджи 
Димитър на връх Бузлуджа на 17 юли, на което идват 
хора от всички краища на Източна Румелия, както и от 
Княжеството. В полза на Съединението е привлечена 
опозиционната Либерална партия. Планира се 
Съединението да се проведе в началото на септември, 
когато голяма част от румелийската милиция 
е мобилизирана за провеждането на маневри. 
На 29 август Сава Муткуров и членът на БТЦРК 
Димитър Ризов се срещат в Шумен с княз Александър 
I, провеждащ военни маневри в района на града. Той 
им дава уверения за подкрепата си, но не уведомява 
за това скептично настроения към Съединението 
министър-председател Петко Каравелов.
Когато на 10 септември Народното събрание 
се събира на извънредна сесия, то одобрява 
напълно всички мерки, които правителството 
на Петко Каравелов е взело до този момент. 
Това не задоволява Каравелов и той 
поисква да се отпуснат десет милиона 
кредит за обявената мобилизация. 
И ако в подготвителния период и в самия удар 
на революционния акт, Петко Каравелов няма 
никакво участие, то в укрепването и в събирането 
на плодовете от тоя акт, за отстояването, 
налагането и признанието от Турция, от Великите 
сили и от съседите, неговото участие е огромно, 
тъкмо в тоя важен момент, когато се решава ще 
има ли въобще или няма да има Съединение. 
Първоначалното намерение на БТЦРК е 
Съединението да се обяви на 15 септември, но на 
2 септември в Панагюрище започва бунт, овладян 
още на същия ден от полицията. Пред опасността 
страната да бъде обхваната от разпокъсани 
спорадични бунтове, а ръководителите на заговора 
да бъдат арестувани, комитетът решава да ускори 
начинанието. Още същия ден представители 
на БТЦРК са изпратени в различни градове на 
областта, откъдето трябва да поведат бунтовнически 
групи към Пловдив, където да ги поставят 
под командването на майор Данаил Николаев. 
На 4 септември бунтовници, под ръководството 
на Чардафон, обявяват Съединението и 
установяват контрол над село Голямо Конаре. 
На следващия ден правителството, начело 
с Иван Ст. Гешов, провежда консултации 
с руското представителство в Пловдив 
с намерението, ако получи подкрепа от 
Русия, самото то да обяви Съединението. 

Руският представител категорично отказва.
На 5 септември няколкостотин въоръжени 
бунтовници от Голямо Конаре (сега - гр.Съединение) 
се придвижват към Пловдив. През нощта срещу 6 
септември частите, командвани от Данаил Николаев, 
установяват контрол над града и отстраняват 
правителството и генерал-губернатора Гаврил 
Кръстевич. Съставено е временно правителство, 
начело с Георги Странски, което малко по-късно е 
заменено от Комисарството в Южна България, и е 
обявена обща мобилизация. След броени дни обаче 
Русия обявява своето недоволство, че акцията не е 
съгласувана с нея. Подкрепяна от Австро-Унгария, 
Сърбия на 2 ноември 1885 г. напада България. 
Започва Сръбско-българската война. След 
тридневни боеве край Сливница на 5-7 ноември 
българите побеждават, а последвалият Букурещки 
договор от 19 февруари 1886 г. възстановява 
довоенната граница със Сърбия. Съединението 
получава дипломатическо и международно 
признание с българо-турската спогодба от 20 
януари и Топханенския акт на Великите сили от 
24 март 1886 г. В замяна на османското съгласие за 
персонална уния на Княжество България и Източна 
Румелия начело с българския княз България 
отстъпва на Османската империя Кърджалийска 
околия и Тъмръшките села. Сливането на Северна 
и Южна България е утвърдено окончателно едва 
с признаването на българската независимост 
през 1908-1909 година. Успешното Съединение на 
България е срещу руските интереси на Балканите и 
то води до обтягане на българо-руските отношения 
и организирането от руска страна на заговори 
и преврати в България. (→ Деветоавгустовски 
преврат). След успешната намеса и осуетяване 
на тези от страна на Стефан Стамболов, Русия 
скъсва дипломатическите отношения с България.

САМОДЕЙЦИТЕ ПРИ НЧ 
„РАЗВИТИЕ – 1927“ СЕЛО 

БОРОВЦИ С БРОНЗОВ МЕДАЛ ОТ 
ФЕСТИВАЛ В РИБАРИЦА

На 20 и 21 юли 2013 г. в с.Рибарица на Националния 
събор самодейците при НЧ ”Развитие-1927” 
с.Боровци спечелиха  бронзов медал в раздел 
„танцово изкуство“. Националният събор 
“Празник на народния обичай и автентичната 
носия” е ежегоден и събира самодейни състави и 
изпълнители от цялата страна. По време на събора 
жителите и гостите на селото, имат възможност 
да се запознаят с автентични носии, традиции 
и обичаи от българския бит. На фестивала  се 
провеждат няколко конкурса. Сред тях са за 
млади таланти в разделите индивидуално или 
ансамблово надпяване, надсвирване и надиграване, 
също така и за автентична носия и обичаи.  
Професионално жури от преподаватели от 
Академията за Музикално и Танцово Изкуство в 
гр. Пловдив оценява участниците, а победителите 
в съответните категории  получават  специални 
награди от община Тетевен и кметство Рибарица.


