ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
сряда, 01 октомври 2014 г., БРОЙ 168(5).
Разпространява се безплатно!

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

На 15 септември 2014 г., тържествено бе открита
новата учебна година във всички училища
на територията на Община Берковица. По
повод празничния ден, всяко училище получи
поздравителен адрес от кмета на общината
Димитранка
Каменова,
а
най-малките,
първокласниците, бяха зарадвани с индивидуален
подарък – книжка „Моята родина България“.
141 първокласници от Община Берковица за
първи път прекрачиха прага на родното училище.
Общия брой на учениците, които ще се обучават
в учебните заведения в Община Берковица за
новата учебна 2014/2015 година е близо 1400.
Госпожа Каменова присъства на откриването на
учебната година в Гимназия „Д-р Иван Панов“.
Пред насъбралите се учители, ученици и родители
тя заяви: „За мен е удоволствие да Ви поздравя
с откриването на новата учебна година. 15
септември е празник, посветен на тържеството на
духа и знанието, символ на стремежа към наука
и просвещение. Образованието е най-добрата
инвестиция и високите постижения на нашите
ученици доказват това.“ Сред гостите в учебните
заведения бяха и Председателят на Общински
съвет инж. Юлиян Иванов, заместник-кметовете на
общината Гергана Антонова и Радослав Найденов,
Секретарят на Общината Биляна Стаменова и
Анелия Якимова – главен експерт „Образование“.

БЛАГОДАРСТВЕНО
ПИСМО

Служебна и лична благодарност към всички
институции и персонално към всеки, участвал
в преодоляването на възникналата кризисна
ситуация в Берковица на 4 септември 2014 година.
Бързата, своевременна и професионална помощ на:
“ШОЛЕ 1” ЕООД, “ВЕСИ 1991” ЕООД, “МРАМОР
БЕРКСТОН “ АД, ЕТ “ВИКТОР НИКОЛАЕВ”,
“ГАРАНТПРОЕКТСТРОЙ”
ООД,
“ПЪТНО
ПОДДЪРЖАНЕ-БЕРКОВИЦА” ЕООД, “КАРО
ТРЕЙДИНГ”
ООД,
Общинско
дружество
Комунални
дейности,
отец
Евгени-храм
“Рождество Богородично” и ВИК - Берковица
овладя бедствената ситуация и успя да отстрани
част от нанесените поражения от природното
бедствие. Благодарна съм също и на гражданите
на Берковица, които въпреки непосредствената
заплаха за живота и здравето им, запазиха
самообладание и реагираха адекватно в създалата
се кризисна ситуация. Изключително съм доволна
от добрата организация и координираност
в работата на институциите за защита на
здравето и живота на берковските граждани.
Благодарение на високия професионализъм на
служителите от ОД на МВР-Монтана, ОУ

ПБЗН-Монтана, РУ ПБЗН-Берковица и РУ
Полиция -Берковица бяха предотвратени

още по-тежки последствия. Благодарности
за съдействието и на Дирекция “Социално
подпомагане” -Берковица. Признателна съм за
проявената подкрепа и на всички доброволци и

дарители: БЧК-Монтана, Борислав Великов,
Поделение 2880-Горна Малина, Минерална
вода “Ком” ЕАД, Розалина Иванова Митова,
Ротари клуб Панагюрище, Димчо Светославов
Скорчев ПП ГЕРБ Ловеч, Общински съвет на
ПП ГЕРБ Берковица, Петър Якимов, народен
представител от 42-то Народно събрание и
Христина Николова.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
ПОВОД ДЕНЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ Кмет на Община Берковица
ХОРА -1 ОКТОМВРИ
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
Най-сърдечно Ви поздравяваме по случай
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
Международния ден на възрастните хора - 1-ви
РЕСУРСИ“
октомври ! Искаме да изразим своето преклонение
и възхищение пред трудолюбието, мъдростта
и опита, постигнати от Вас през годините.
Вие сте тези, които пренасяте в днешния ден
ценностите и традициите, с които сте устоявали
на превратностите на времето.
Днес
ние
се
присъединяваме
към
Вашия
празник
и
изразяваме
своята
признателност , уважение и обич към Вас!
Желаем Ви здраве, спокойни старини и
да бъдете заобиколени винаги с обичта
и
вниманието
на
любимите
хора!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
Кмет на Община Берковица
Инж. Юлиян Иванов
Председател на ОбС Берковица

На 17.09.2014 г. между Агенция за социално
подпомагане и Община Берковица бе подписан
договор по Оперативна програма: „Развитие на
човешките ресурси“ по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Да не изоставяме нито едно дете“ Компонент
2: Разкриване на социални услуги в общността
бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12. Проектът е с
наименование: Ново начало- разкриване на Център
за настаняване от семеен тип за деца с увреждания
в Община Берковица“. Срокът за изпълнение
на проекта е 13 месеца и е на стойност 179 044,56
лева. Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
ПОДОБРИ МАТЕРИАЛНАТА
БАЗА В ГРУПА „ЯГОДКА“ В
ЦДГ „МАЛИНА“

Благотворителната
инициатива
на
майкидоброволки от Берковица събра 1545 лева за
група „Ягодка“ на ЦДГ „Малина“. Със средствата
бяха закупени нови столчета, маси, пейки, мокет,
балатум и шкафове за групата. С доброволен труд
родителите успяха да пребоядисат стените и сега
малчуганите са щастливи, защото навсякъде около
тях е пъстро и шарено, а столчетата и масите са
чисто нови. Начинанието започна, когато детската
градина бе в ремонт по проект за енергийна
ефективност на Община Берковица. Майкидоброволки помогнаха на колектива в почистване
на ремонтираните стаи, за да може навреме и в срок
да заработи детската градина. Виждайки с каква
материална база разполагат групите, родителите
решиха да съберат средства и да закупят столчета
и масички за хранене на децата. “Днес, макар на
мнозина да ни е трудно, ние продължаваме да сме
загрижени за случващото се около нас и се гордеем
с това. Защото, както казват, по това се разбира
дали една група от хора се е превърнала в общество
– ако е готова да се грижи не само за себе си и найблизките си. Вярваме, че никое дарение не е малко,
за да помогне на онези, които са в нужда. И не е
важно, дали ще нахраниш дете или ще дариш пари
за съграждане на храм. Това, което има значение
е да не останеш безучастен.” И това се случи в
Берковица. Успехът на тази гражданска инициатива
доказа, че развитието на общината може да бъде
двустранен процес – не само гражданите да се
надяват на действия от страна на общинското
ръководство, но и сами да предприемат действия.

Родителският комитет изказва искрена
признателност и благодари на хората,
които подкрепиха тази благородна
инициатива: Димитранка Каменова –
кмет на Община Берковица, Инж. Петър
Якимов- народен представител в 42-ро
Народно събрание, Д-р Илиян Тимчев –
народен представител в 42-ро Народно
събрание,Фирма
„ТОПОЙЛ“
гр.
Берковица, Георги Горанов – общински
съветник, Общински съвет на БСП
– Берковица, Стоян Ангелов Ловнорибарско дружество „Сокол“ и Отец
Евгени храм „Рождество Богородично,
както и всички родители на децата от
група „Ягодка“ при ЦДГ „Малина“.
Ако осъзнаем, че от нас зависи всичко,
и направим каквото можем, до
промяна ще се стигне, няма как иначе...
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ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА
„ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРКОВИЦА – ЕФЕКТИВНА И
ОТЗИВЧИВА“

Приключиха дейностите по проект „Общинска
администрация
Берковица
–
ефективна
и отзивчива” по ОПАК, приоритетна ос
ІІ
„Управление
на
човешките
ресурси”,
подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна
държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Проектът бе на стойност
89 902,32 лв. и с продължителност девет месеца.
Целта на проекта бе да се повиши квалификацията
на служителите в ОбА чрез обучения в различни
направления – обучения в Институт по публична
администрация, за усъвършенстване на ключови
компетентности, обучения за компютърни умения
и ефективност на административната дейност.
По проекта бяха обучени общо 121 служители.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз
чрез
Европейския
социален
фонд.

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА
ЛИНИЯ НА ОБХОДЕН ПЪТ
БЕРКОВИЦА

На 3 септември 2014 г. в заседателната зала в
присъствието на Областния управител г-жа Нина
Петкова и Зам. кмета Радослав Найденов бе подписан
Акт Образец 2-а за откриване на строителна линия
на обходен път Берковица. С откриването й започва
да тече срокът за строителство на пътя. След
откриване на строителната площадка и определяне
на строителна линия и ниво предстои подписване
на Акт Образец 5 за уточняване и съгласуване
на строителен терен с одобрения инвестиционен
проект и даване на основни репери на строежа
на участъци, във възможно най-кратък срок.
Възложител на изпълнение на обект: „ЛОТ 18,
„Транзитни пътища V“, втори етап на строителство:
Участък :Път II-81 „Обход на гр. Берковица“
от км. 72+685,15 до км. 77+537,92=79+900“
е Агенция „Пътна инфраструктура“ София.
Изпълнител е Сдружение „Алпине-Пим“ с водещ
партньор „Пътинженеринг М“ ЕАД Монтана.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА
УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

Срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент“
по проект „Подкрепа за достоен живот“ е удължен с
4 месеца, считано от 1 септември 2014 г. Проектът
се осъществява с финансовата подкрепа на ОП
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана
от Европейския социален фонд на ЕС. В Община
Берковица програмата работи от 2011 година. За 84
потребители на социалната услуга са осигурени 62
лични асистенти, които да се грижат за тях. Срокът
им ще бъде удължен с допълнителни споразумения
към трудовите договори. Общата стойност на
проекта на Община Берковица е 939 973,50 лв.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 9 септември 2014 г. се проведе финална
пресконференция по проект „Подобряване
процеса на прилагане на политики и подготовка
за разработване на стратегически документи на
Община Берковица“, Приоритетна ос 1 „Добро
управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна
координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики“ , финансиран с Договор
№ 13-13-59/11.12.2013 г. по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Присъстващите бяха запознати с постигнатите
резултати от проекта: Подобрена работата на
общинската администрация по отношение на
провежданите политики. Разработени и въведени
правила и методики за мониторинг, контрол
и последваща оценка при изпълнението на
конкретни политики от общинска администрация
Берковица. Създадена информационна база данни
за надграждане и определяне на обективността на
ОПР 2007-2013 година. Създадена стратегическа
база за изготвяне на ОПР 2014-2020 година.
Разработени анализи, проведени проучвания и
изследвания.ОПР на Община Берковица 2014-2020
година. Подобрени и усъвършенствани общински
политики. Повишена квалификация на служителите
от общинската администрация и на структурите
на гражданското общество. Повишена обществена
информираност за ползите от проекта и помощта
от Европейския Съюз. Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА СОЦИАЛНА УСЛУГА
„ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“

Общинска администрация Берковица уведомява
жителите на гр. Берковица, че от 23.09.2014г. започна
подаването на Заявления-декларации за ползване
на социалната услуга „Обществена трапезария“.
Заявленията се получават и подават в Центъра за
услуги и информация на гражданите в община
Берковица, партерен етаж. Право на ползване ще
имат 72 лица нуждаещи се от топла храна, сред които
деца, бездомни лица, самотно живеещи възрастни
хора и социално слаби лица и семейства. От кмета
на община Берковица със заповед е назначена
комисия за определяне на бенефициентите, като
в комисията е включен представител на Дирекция
“Социално подпомагане”. Средствата за храна са
осигурени от МТСП – Фонд “Социална закрила”.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНИ ЛЕЧЕНИЕ

„МБАЛ-БЕРКОВИЦА” ЕООД
гр.Берковица
извършва профилактични прегледи на населението
от област Монтана – педиатрични и акушерогинекологични. Прегледите са безплатни и се
извършват в МБАЛ-Берковица с възможност за
посещения на място в селата от Община Берковица.
Профилактичните педиатрични прегледи на деца до
18 г. се извършват от лекари-специалисти по детски
болести: Д-р Маргарита Стоичкова и Д-р Мариела
Гергова. Профилактичните акушеро-гинекологични
прегледи на жени се извършват от лекари-специалисти
по акушество и гинекология- Д-р Никифор
Илиев, Д-р Атанас Исусов и Д-р Захарин Захариев.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ ПО
СЛУЧАЙ 10-ГОДИШНИНАТА НА
РОТАРИ КЛУБ БЕРКОВИЦА

Берковският Ротари клуб отбеляза своя 10-годишен
юбилей с благотворителен бал и срещи с
ръководството на Община Берковица. Клубът е
чартиран на 17 август 2004 година. Председател за
2014-2015 година е Огнян Каменов. Официални
гости на празника бяха Дистрикт гуверньора на
Ротари Интернешънъл за България 2014-2015
Иларио Астинов и Нина Митева Дистрикт гуверньор
елект. На официална среща със Зам. кмета Гергана
Антонова и двете страни изразиха готовност
за сътрудничество и продължаване на добрите
практики. На благотворителния бал присъстваха и
множество клубове на Дистрикт България и Сърбия.
Събраните средства от бала ще бъдат използвани за
реализиране на проекти в полза на местната общност.

В ПРЯКО ВКЛЮЧВАНЕ ПО
BtV КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ПРЕДСТАВИ
ПЕСОЧНИЦА КАТО
ПЪРВОТО IT СЕЛО

Кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова подкрепи най-новата гражданска
инициатива за това как българското село да стане
по-различно и по-привлекателно място за живеене.
В предаването „Тази стрин“ на BtV г-жа Каменова
представи Песочница като първото IT село.
Идеята за IT село е на програмиста Иван Куков от
Варна. Същността й е в това програмисти, работещи
за западни компании, да си „купят“ изоставено
българско село, да се заселят и да работят от там.
Замисълът е реализиран от Сдружение „IT село“. За
очакваните заселници и семействата им има чакащи
купувач имоти, както и празни общински парцели.
Осигурена е жена за поддръжка на градините в
дворовете, която ще приготвя и вкусни домашни
гозби. Сега в Песочница живеят 16 души. В селото
има доброволци, които ремонтират храм „Свети
Георги Победоносец“. Осигурен е и високоскоростен
интернет. В помощ на жителите на Песочница е
кметът Димитранка Каменова, която съдейства за
ремонтните дейности на светилището и оправи пътя
до храма и сега след 50 години той отново е достъпен
за хората. Общинското ръководство направи
всичко възможно интернет изолацията на малките
села в Община Берковица да бъде преодоляна и да
има достъп до интернет . Заедно с Общински съвет
се взеха спешни мерки против ликвидирането на
кабелни трасета, градени с години, защото хората в
един момент останаха и без стационарни телефони.
Заселниците могат да се забавляват в „офиса“
на IT селото. Това е бивша плевня, висока 8
метра. Освен работен компютърен кът, там има
сцена, на която в събота свири група на живо.
Плевнята не е барче, нито ресторант. Там се
влиза с покана, която дава право на ползване .
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„РОДНА ПЕСЕН – НАС НАВЕК
НИ СВЪРЗВА“

Това е мотото, под което тази година премина
празника на „Малината“, организиран от
берковските туристи, съвместно с общинското
ръководство на града. В началото на август
любовта към природата и красотите на Берковския
Балкан за 22-ра поредна година привлече гости,
представители на 26 туристически клуба от близки
и далечни краища на страната ни. На 8 август 2014
г. посрещнахме гостите и ги запознахме накратко с
историята и културните паметници на града, след
което пристигнаха в х. Ком, където бяха настанени.
В 20.30 започна тържественото откриване на
празника. Председателката на клуб „Ветерантурист“ Генка Минчева поднесе кратко приветствие
и обяви официалните гости: Димитранка Каменова,
кмет на Община Берковица, Красимир Статковчлен на УС на БТС, Монка Спасова – председател
на Федерацията „Ветеран-турист“ от цялата страна,
които приветстваха гостите с мили думи и им
пожелаха да опознаят берковските поляни, наситени
с аромата на билки, малини и боровинки. Певческата
група към клуба също поздрави присъстващите с
няколко туристически песни под ръководството
на г-н П. Петров и младата диригентка Мария.
Кулминацията на вечерта бе запалването на
туристическия огън от кмета г-жа Каменова и г-н
Красимир Статков. Празникът продължи с хора
около огъня до късно вечерта. Рано сутринта на 9
август 2014 г. се оформиха 3 лъча: връх Ком, който
се посети от 43-ма туристи, връх Щърковица – 20
туристи и местността „Самарите“ – 10 туристи. След
почивката вечерта бе организирана обща вечеря, а
преди това пред гостите и нашите туристи се изнесе
концерт от три състава: певческа група на „Туристветераните“, певческа група към пенсионерски клуб
„Берковски кестен“ и група „Сладък спомен“. Всички
бяха очаровани от изпълненията им. След вечерята
микрофона се предостави на гостите за поздрави,
песни и други развлечения, които продължиха
под звуците на жива музика до късно. На 10-ти
сутринта гостите бяха изпратени с уважение и
благодарности от домакините и поеха към родните
си места. Затова те: „Обичаме наша Стара планина,
с вярност и любов необяснима, и с твоита мощ
и дивна красота, завинаги сърцата заплени ни.
Потеглим ли от Ком до Емине, пред нас се ширва
цялата Родина, идва ни да полетим с криле затуй
си планината ни любима. А величественият Ком
примамва, туристите от цялата страна, и всички с
обич се прекланят, пред неговата дивна красота !“
З. Цветкова

БЛАГОДАРИМ Г-ЖО
КАМЕНОВА !

Живущите в кв. Кисел кладенец, с. Слатина от
сърце благодарят на кмета на Община Берковица
г-жа Димитранка Каменова за своевременното
откликване на техните искания. Поройният дъжд
от месец април изрови улицата до неузнаваемост.
Не беше възможно да минават по нея коли. Помощ
бе потърсена от кмета. Г-жа Каменова пристигна
на място да види пораженията на уличното платно
и обеща, че това ще бъде оправено. Обещанието
бе изпълнено. Благодарим Ви, г-жо Каменова и Ви
желаем здраве и успехи във високоотговорната Ви
работа, и все така да помагате на нуждаещите се.
Кирил Иванов

ПРИЕМ НА ОБЕДИНЕНА ШКОЛА
ПО ИЗКУСТВАТА ПРИ НЧ „ИВАН
ВАЗОВ-1872″

ОБЕДИНЕНА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА ПРИ
НЧ“ИВАН ВАЗОВ 1872“ ГРАД БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015
ГОДИНА В КЛАСОВЕТЕ ПО : ПИАНО, АКОРДЕОН,
КИЙБОРД/СИНТЕЗАТОР/, ДУХОВИ И УДАРНИ
ИНСТРУМЕНТИ, ПОП ПЕЕНЕ, НАРОДНО ПЕЕНЕ,
БАЛЕТ И НАРОДНИ ТАНЦИ.
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ
И ЗАПИСВАНЕ : 0886 85 34 38

ВАЖНО !!!
Във връзка с повишена смъртност на
преживни животни / предимно овце/
на територията на град Берковица,
уведомяваме засегнатите страни, че
общинското
животинско гробище
в
местност
„Круша“,
землище
на град Берковица е отворено
денонощно. Трупоизвозването да
се извършва след уведомяване на
ветеринарномедицинската служба в
града и/или съответните длъжностни
лица в общинска администрация
Берковица на следните телефони:
0953/89104 в ОбА и +359882569815
за
ветеринаромединиска
служба
Берковица.
Загробването на умрели животни ще
се извършва всеки ден след 13:00 ч.
За населените места от Община
Берковица, отговорници са съответните
кметове и кметски наместници.
Напомняме, че към настоящия
момент все още не е официално
потвърдено наличие на болестта
„Син език“ и настоящите мерки са
превантивни и с цел предотвратяване
на замърсяване на околната среда.
IN MEMORIAM
инж.Никола Николов Риджаков

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ
ЖИВОТНОВЪДИ ОТНОСНО
ЗАБОЛЯВАНЕТО „Син език“

Във
връзка
с
усложнената
епизоотична
ситуация на територията на страната, касаеща
заболяването „Син език” по преживните животни,
Министерството на земеделието и храните
информира всички животновъди – кандидати
по схемите за национални доплащания и за
специфично подпомагане за кампания 2014 в
чиито ферми е констатирана болестта, относно:
1. При загуба/смърт на заявени за подпомагане
животни в следствие „Син език”, стопаните
е
необходимо
да
уведомят
областните
дирекции на Държавен фонд „Земеделие”,
не по-късно от 2-ри октомври 2014 г.
2. Уведомяването се извършва чрез подаване на
Заявление за форсмажор (по образец), не покъсно от 2-ри октомври 2014 г., в областната
дирекция на Държавен фонд “Земеделие“
– отдел „Прилагане на схеми и мерки за
подпомагане” (виж контакти в Приложение 1).
3.
Към
заявлението,
се
представят
и
доказателствени
документи
(протоколи
от
ветеринарно медицинските власти и екарисажни
бележки), удостоверяващи загубата на животни
в резултат от заболяването „Син език“.
4.
Предвид
продължителният
период
на
разпространение на болеста, животновъдите
могат да предоставят доказателствени документи
за форсмажорни обстоятелства, и еднократно/
наведнъж, но не по-късно от 2-ри октомври 2014г.
5. Животните фигуриращи в описаните погоре документи следва да са идентифицирани,
посредством
номер
на
ушна
марка.
лисица, тя трябва да се обработи, за да не се развали.
През последните 3 години от трудовия си стаж
заминава за Кримския полуостров, гр.Черноморское,
където няма дървета, растат само бодливи храсти
от рода на драката и акация. Там в зеленчуковата си
градина създава малко разсадниче. От курорта в Ялта
събира семена предимно от кедър, кипарис и чинар,
американски дъб и произвежда фиданки. Озеленява
крайбрежието, дворовете и целия град. И днес хората
говорят за него с възхищение и признателност.
Всеотдаен към семейството си. Много нежен и
грижовен баща, предал на децата си цялата си любов
към гората и планината, към дивеча. Отгледал и
възпитал 3 дъщери и един син, дарили го с 5 внука и
1 правнук. Не случайно дъщеря му Петя и синът му
Георги, са наследили неговата професия и работят
в системата на горите, съответно в Регионална
дирекция по горите и Държавно ловно стопанство.
Дългогодишен запален ловец от 1954 година – вече
60 години. Публикувал е свои материали в списание
„Лов и риболов”, във вестниците „Трета възраст”, „Ком”,
„Труд” и „Конкурент”. Сътрудник на вестник „На слука”
с над 20 публикувани статии до момента. Пресъздава в
разкази неповторими мигове от своя живот. Зрението
му е засегнато от инсулт, но въпреки това не се предава,
сам пише и продължава напред. Неспокойна личност.
Свикнал е винаги да работи, да създава, да твори.
Това се превръща в негово хоби и единствения му
смисъл на живот – да разкаже и остави нещо след себе
си, в помощ на по-младите. Така осмисля дните си.
Много фин и красив човек, външно и по душа, много
интелигентен.
Изключително честен, справедлив и принципен,
трудолюбив.
Невероятно силен, с много борбен дух, с огромно желание
за живот, жажда за всяка глътка въздух! Въпреки болките и
страданията от седем прекарани тежки инсулта, никога не
се предаде, не се отказа, не падна духом, до последния миг!
Достойно изживя живота си, даде ни много от себе
си. Той винаги ще има особено място в сърцата ни.
През тази година се навършиха 60 години,
откакто е станал ловец. Отдаде душата и сърцето
си на грижи за дивеча, а след това на лова.
Отиде си от този свят на рождения си ден. Така Господ
прибира при себе си най-чистите и светли хора….
Душата на човек не може да остарее, тя не
умира. Продължава да лети волно над ловните
полета, над поля и гори, продължава да мечтае...

На 01.04.2014 г. си отиде от нас един много специален
човек, оставил дълбока диря след себе си...
Инж.Никола Николов Риджаков е роден на 01.04.1931 г. в
гр.Берковица, където учи и живее заедно с родителите си.
През 1949 г. завършва с отличен успех в Берковската
смесена гимназия „Д-р Иван Панов”. Баща му е кафеджия
и по-голяма част от времето си прекарва при него да му
помага, сред цигарения дим. Там подготвя уроците си и
рядко успява да открадне по 1 час, за да покара ски или
през лятото да се разхлади и поплува в Табачкия вир…
Няма професионална ориентация, но единственото
му желание е бъдещата му професия да бъде свързана
с ходене сред природата, да не е в канцелария.
Завършва ВЛТИ през 1954 г. и като пълен отличник на
випуска го изпращат с комсомолско поръчение на работа в
ДГС Говежда. През 1955г. се премества в Берковското горско
стопанство като референт, а скоро след това го прехвърлят
в Окръжно управление по горите гр.Берковица като
старши инженер, отговарящ за дърводобива, охраната,
лова и страничните ползвания на окр.Монтана, Враца и
Видин. Работата му е свързана с много командировки,
а междувременно вече има 3 дъщери и възрастни
родители. За да разполага със свободно време да се грижи
за тях, напуска системата на горите и през 1962 г. става
учител в Практическо горско училище гр.Берковица.
Преподава специални предмети – теория и практика по
ловно стопанство и лесоползване до пенсионирането
си през 1991г. Обича и закриля най-много безпътните
деца, „лошите”, отритнати от родителите си, с проблемни
семейства. Мъчи се да ги вкара в правия път, да направи
хора от тях… Времето, прекарано в неговите часове по
лов, е истинско удоволствие. Той така умее да разказва, с
такова вълшебство… Думите му те омайват и забравяш
за всичко, само слушаш в захлас…. Ето затова го
обожават всичките му възпитаници! Заради тази му
любов към природата, към гората, дивеча и птиците.
Участва в местното управление на Община
Берковица
като
член
на
Изпълкома.
В периода 1973 г. – 1978 г. записва задочна аспирантура към
Ветеринарнио-медицинския институт, катедра „Генетика
и селекция”, с ръководител проф. д-р Павел Габрашански.
Темата му е „Биология и болести по лисицата”.
Обикаля цяла Северна България със симсончето си
за набиране на нови кадри за училището, проверка
на завършилите, които вече работят и едновременно
с това за събиране на материали за изследване от
убити лисици.По цели нощи не спи - ако има убита ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ !
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ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА
ГОДИНА В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ –
БЕРКОВИЦА

С вдигане на националния флаг и звън на школски
звънец, бе дадено начало на новата учебна
година в най-старото професионално училище в
Северозапада – Лесотехническа професионална
гимназия в Берковица. Директорът на школото
Христина Христова поздрави ученици и учители,
и пожела една спорна година, изпълнена с успехи
и победи. Най-развълнувани бяха осмокласниците,
които за пръв път прекрачиха прага на новото
си училище. Паралелката е с максималния
брой от 26 ученици в специалността „Горско и
ловно стопанство” с разширено изучаване на
английски език. Те бяха посрещнати с хляб и
сол, както повелява традицията. Лесотехническа
професионална гимназия в гр. Берковица,
съществува от 105 години и е единственото училище
в Северозападна България, подготвящо кадри
за горското стопанство и дървообработването.

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА ЗА
РАДИЧКОВ В БЕРКОВИЦА

Юбилейна
фотоизложба,
посветена
на
85-годишния юбилей от рождението на
Йордан Радичков организира Берковското
родолюбиво
общество
(БРО),
"Общински
пазари" и Национално сдружение "Приятелите на
Радичков". Тя проследява живота на твореца от
младостта до последните му години. Изложбата е
подредена в две помещения в халите в Берковица–
в първото са само черно-бели фотографии.
Много от фотосите са свързани с нашия край.
Повечето от тях са правени от Милан Миланов–
Революцията, негов близък другар през годините.

НАШЕ УЧАСИЕ В ПРАЗНИЦИТЕ
НА ДУХОВИТЕ ОРКЕСТРИ
„ДИКО ИЛИЕВ“

ОБНОВЕНОТО ВТОРО ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ – БЕРКОВИЦА

На 15 септември Второ основно училище „Христо
Смирненски“ – Берковица отвори гостоприемно
врати за своите ученици. С всяка изминала година
училището се разхубавява чрез реализирането
на множество проекти и с помощта на спонсори.
Учениците влязоха в ремонтирани класни
стаи, оборудвани с нови мебели, съвременен
санитарен възел, фитнес зала, изнесена класна
стая. Компютърният кабинет посрещна децата
изцяло обновен. Училищният стол е уютно място
за хранене, а физкултурният салон предразполага
за спорт с нови уреди. Прекрасно място за
спортуване е и баскетболното игрище с мека
настилка. Великолепно озелененият двор с цветна
градина, иглолистни дървета, кестени доставя
естетическа наслада за очите. Съвместните усилия
на ръководството и на колектива на учебното
заведение за качествено образование и по-добра
материална база дават положителен резултат.

УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА В ЧЕРНОМОРСКИ
ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ ВЪВ
ВАРНА

Изложбата ще остане най-рано до 24 октомври, когато
е рожденият ден на писателя. Тогава ще се организира
голям събор в село Калиманица с участието на
БРО, национално сдружение "Приятелите на
Радичков", дружеството на художниците "Тенец".

КЛУБ „ДИАБЕТИКА“ –
БОРОВЦИ С ГРАМОТИ ОТ
ФОЛКЛОРНИЯ ПРАЗНИК „НА
МЕГДАНА“ В ПИСАРЕВО
Ансамбъл за изворен фолклор „Гушанци“ и
Гушанската духова музика към Народно читалище
„Развитие-1928” с. Замфирово взеха участие в
XVIII-те празници на духовите оркестри „Дико
Илиев“ гр. Оряхово. Самодейците изпълниха
едни от най-обичаните произведения на големия
композитор, а също така представиха и местни
хора, характерни за нашия край. Под бурните
аплодисменти на публиката Гушанската духова
музика, редом с останалите духови оркестри изсвири
емблематичното за всички българи „Дунавско хоро“.
Самодейци от клуб „Диабетика“ село Боровци се надпяваха на ІV-то издание на Националния празник на
автентичния фолклор „На мегдана” в Писарево. Всяка година празникът събира все повече почитатели и
пазители на българския фолклор и родните традиции. Тази година участие взеха 52 групи и индивидуални
изпълнители от общините: Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена, Велико Търново, Полски Тръмбеш,
Свищов, Елена, Павликени, Попово, Берковица, Карлово, Ветрино, Провадия, Русе, Силистра, Сунгурларе,
Велики Преслав, Угърчин, Разград, Тунджа, Троян, Габрово, Ловеч. Грамота за принос в съхраняването
на автентичния фолклор донесе клуб „Диабетика“ –Боровци. Грамоти получиха още фолклорна група
„Росен здравец“ към клуба за участие във фолклорния празник , Матрона Иванова и Иванка Найденова
за индивидуално участие. Самодейците бяха приветствани от кмета на Общината инж. Добромир Добрев,
който им пожела да бъдат все така ревностни пазители на българските фолклор и традиции и да ги предават
на бъдните поколения. ІV-то издание на Национални празник на автентичния фолклор бе организирано
от Община Горна Оряховица, кметство Писарево, Клуб на пенсионера „Янтра – 96” и НЧ „Съгласие – 1905”.

В дните от 18-20 септември, 2014 г. представители
на общините Вършец, Берковица и Годеч взеха
участие в Седми Черноморски туристически форум
– Варна 2014, проведено в Гранд хотел „ДИМЯТ” –
град Варна. Участието е в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие
на регионален туристически продукт и маркетинг
на териториална дестинация – общини Вършец,
Берковица и Годеч”. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. В туристическото изложение,
което се провежда ежегодно в град Варна, участват
общини, хотелиери, неправителствени организации
и туроператори. Тази година темата на събитието бе
„Историко-археологически туризъм – наследство
с перспектива”. В тазгодишната изява се включиха
27 общини, 12 регионални исторически музея и
11 научни института. Форумът се проведе под
патронажа на Министъра на икономиката и
енергетиката и кмета на Варна г-н Иван Портних и с
благословението на Варненски и Великопреславски
митрополит Йоан. Форумът бе открит от зам.министъра на икономиката и енергетиката, с
ресор „туристическа политика”, Бранимир Ботев.
Общините Вършец, Берковица и Годеч участваха
със своя общ туристически продукт „Неоткритата
тайна на Западна Стара планина”, който има
за цел да популяризира територията на трите
общини като единна туристическа дестинация.
По време на изложението щандът на трите
общини привлече сериозен интерес от страна
на посетители и изложители. Представителите
на трите общини бяха отличени със сертификат
за активно участие в черноморския форум.
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