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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ИНЖ. МИЛЧО
ДОЦОВ ПОЛОЖИ КЛЕТВА

На 9 ноември, след като положи клетва на
тържествена церемония, водена от заместникобластният управител Нина Петкова, инж. Милчо
Доцов официално встъпи в длъжност като кмет
на Община Берковица за мандат 2015 – 2019.

Клетва дадоха и новоизбраните общински
съветници и кметове на кметства в общината.

За председател на Общински съвет Берковица,
с тайно гласуване, бе избран д-р Илиян Тимчев.

Заместник – областният управител Нина Петкова се
обърна към присъстващите с думите: „Вие трябва да
оправдаете вярата на хората на Община Берковица,
защото те ви гласуваха доверие.“ Тя подари
Библия на инж. Доцов с пожелание за
успешен мандат и разумни решения в
полза на жителите на Община Берковица.

РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ Е
ВТОРИЯТ ЗАМЕСТНИК – КМЕТ
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Със заповед на кмета на Община Берковица инж.
Милчо Доцов, за втори негов заместник е назначен
Радослав Георгиев Найденов. Той е роден на
15.02.1974 г. в гр. Берковица. От раждането си до днес
е с постоянен адрес град Берковица. Женен с едно
дете. Основното си образование Радослав Найденов
АСЯ ВЕЛИСЛАВОВА Е НОВИЯТ завършва във Второ ОУ „Христо Смирненски“,
гр. Берковица. През 1992 г. завършва средно
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА
образование в ЛПГ – гр. Берковица. През 1999 година
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Радослав Найденов се дипломира в СА „Димитър А.
Ценов” гр. Свищов специалност „Счетоводство и
контрол“, образователно – квалификационна степен
„бакалавър“. През 2001 година завършва втора
специалност „Финанси“ в СА „Димитър А. Ценов”
гр. Свищов , образователно – квалификационна
степен „магистър“. От 21.11.2000 г. до 14.05.2001
г. е банков служител в ОББ – клон Берковица, от
01.01.2002 г. до 12.12.2011 г. Радослав Найденов е
счетоводител и началник склад в „ХИЛ“ АД – гр.
Берковица. От 12.12.2011 г. до 04.11.2015 г. е зам.-кмет
в Община Берковица. Приемният ден на зам.-кмета
Радослав Найденов е сряда от 13:30 ч. до 16:00 часа.
Със заповед на кмета на Община Берковица инж.
Записването се извършва в ОбА – Берковица, стая 201.
Милчо Доцов, за негов заместник е назначена Ася
Велиславова Иванова. Г-жа Велиславова е родена на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
28.01.1974 г. в гр. Монтана. От раждането си до днес
БЕРКОВИЦА С ДЕКЛАРАЦИЯ
е с постоянен адрес град Берковица. Семейна с две
ПРОТИВ ЗАКРИВАНЕТО НА
деца. Основното си образование Ася Велиславова
завършва във Второ ОУ „Христо Смирненски“, РАЙОНЕН СЪД И ПРОКУРАТУРА
гр. Берковица. През 1992 г. завършва средно
образование в Гимназия „Д-р Иван Панов“. През
1998 година Ася Велиславова се дипломира в УНСС
– София специалност „Право“, образователно
– квалификационна степен „магистър“. През
2008 година завършва втора специалност
„Счетоводство и контрол“ в УНСС образователно –
квалификационна степен „магистър“. От 10.01.2001
г. до 11.11.2015 г. работи в РДГ – Берковица като
главен юрисконсулт. Преди това е работила в частния
сектор в сферата на леката промишленост. От 2003 г.
до 2015 г. е общински съветник в ОбС – Берковица.
Приемният ден на зам.-кмета Ася Велиславова Общинските съветници и кметът на Община
Берковица инж. Милчо Доцов ще приеха декларация
е вторник от 13:30 ч. до 16:00 часа. Записването
против закриването на Районен съд и прокуратура в
се извършва в ОбА – Берковица, стая 201. Берковица. Още на първата сесия, макар и тържествена,

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА
ХРАНИ

Агенция Социално подпомагане и Български
Червен Кръст ще извършат регистрация на
лицата, имащи право на програмата от 19
ноември 2015 г. до 4 декември 2015 г. в сградата на
Домашен социален патронаж от 8:00 до 12:00 часа.
Правоимащи лица: Лица и семейства, подпомагани с
целеви помощи за отминалия сезон 2014/2015 г.
Лица и семейства, пострадали при бедствия
/наводнението от месец септември 2014 г./.

предложението за изготвяне на документа бе направено
от общинския съветник Емилия Григорова. Местният
парламент декларира права на председателя д-р Илиян
Тимчев и кмета инж. Милчо Доцов да подготвят
декларацията, която след това да бъде подписана
от представителите на всички партии и коалиции в
Общински съвет – Берковица. Така местната власт казва
„НЕ“ на закриването на Районен съд и прокуратура.
Общинският съветник инж. Петър Якимов допълни,
че още в самото начало за това е уведомена г-жа
Десислава Атанасова, народен представител от 12
МИР Монтана, която е обещала пълно съдействие.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Е ГОТОВА ЗА ЗИМНОТО
СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

Община Берковица проведе обществена поръчка
за избор на изпълнител за зимно поддържане
и снегопочистване за сезон 2015-2016 г. и са
сключени договори с избрания изпълнител. ЕТ
„Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци,
Oбщина Годеч ще извършва снегопочистването
на местни пътища и улици в землище на гр.
Берковица и 3 км. републикански път. Същата
фирма ще се грижи за общинските пътища и улици
в населените места на територията на Община
Берковица, както и пътя до хижа Ком. Осигурено
е финансиране на мероприятията по подготовка
за зимата от Републиканския бюджет и предстои
изготвяне на Бюджет на Община Берковица
за 2016 г., където ще се предвидят финансови
ресурси за допълнителни разходи при аварийновъзстановителни работи. Всички детски и учебни
заведения имат план за действие при бедствия,
аварии и катастрофи. Сключени са договори за
осигуряване на гориво през отоплителния сезон
и са осигурени дърва за учебните заведения,
които използват за отопление твърдо гориво.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 24.11.2015 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица
се проведе заключителна пресконференция по проект
”Ново начало-разкриване на Център за настаняване
от семеен тип за деца с увреждания в Община
Берковица”,
финансиран по Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси», съфинансиран от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.
На пресконференцията бяха представени постигнатите
резултати по проекта пред обществеността и медии. В
резултат от реализирането на заложените дейности по
проекта от 17 февруари 2015 г. в Берковица е разкрита
и предоставена нова качествена социална услуга от
резидентен тип с капацитет 12+2 места, в която са
изведени и настанени 12 потребители – единадесет
младежи и една девойка на възраст от 21 до 42 години.
За тях е осигурена денонощна грижа и подкрепа в
среда, близка до семейната. С цел осигуряване на
възможност за по-пълноценен живот с потребителите
работят наети по проекта външни консултанти –
психолог, логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт,
арттерапевт, трудотерапевт, тифлопедагог, супервизор.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
Предоставяне на качествена социална услуга, гарантираща
както физическо и емоционално развитие, така и социално
включване на всяко дете/младеж в естествена за него среда;
Осигуряване
на
живот
на
децата/младежите
в
неинституционална
среда
и
условия
на
живот, доближаващи се в максимална степен
до
домашния
бит
и
семейната
атмосфера;
Осигуряване на безопасна и сигурна среда за живот,
чрез предоставяне на индивидуализирана
грижа
и подкрепа
за всяко дете/младеж с увреждания;
Осигурена възможност за достъп до различни видове услуги
в общността - здравни, образователни, културни и други.
Настоящият документ е създаден с финансовата
подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност
за съдържанието на настоящия документ се носи от
Община Берковица и при никакви обстоятелства
не може да се приеме, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО ОТ
БЕРКОВИЦА СЪБРА ДВЕ
БРАТЧЕТА

Приключи първата работна среща по проект
„Безопасно училище – система за сътрудничество
между местната власт и полицията, насочено
към училищата и образователните институции в
областта на пътната безопасност и извънредните
ситуации“ по Програма Еразъм +. В периода от
6-ти до 12-ти ноември 2015 г. се състоя първата
работна среща, проведена в рамките на проект
„Безопасно училище – система за сътрудничество
между местната власт и полицията, насочено към
училищата и образователните институции в областта
на пътната безопасност и извънредните ситуации“,
финансиран по програма Еразъм+, ключова
дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен
на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015
от 02.11.2015 г. Домакин на срещата бе Община
Берковица, партньор по проекта. Координатор по
проекта е Община Елбльог, Полша. Десетчленната
полска делегация бе представена от полицаи, учители
и представители на общинска администрация
Елбльог, участващи като партньорски институции
по проекта. В програмата беше включена визита
на Общинска администрация Берковица, Първо
основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Второ
основно училище „Христо Смирненски“, Районно
управление на МВР - Берковица, Областна дирекция
на МВР гр. Монтана, Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“
– Монтана. На 10.11.2015 г. делегацията присъства
на официалното откриване на Детска полицейска
академия гр. Берковица. На работните срещи
партньорите успяха да проведат дискусии на
различни теми в областта на безопасността на
движението и действия в извънредни кризисни
ситуации. Също така на срещите бяха обсъдени
заложените в проекта дейности и цели и бяха
разпределени задачите, които екипът по проекта ще
трябва да реализира през следващите две години.
Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия по програма Еразъм +. Тази
публикация [съобщение] отразява само личните
виждания на нейния автор и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация.

Двете братчета Иван и Гошко живеят разделени
вече шест месеца. Майката ги напуска и тъй като
няма кой да се грижи за тях са изведени
и настанени за отглеждане в приемно
семейство и ЦНСТ, далеч един от друг.
Двете момчета тъгуват един за друг. Благодарение на
добрата воля на приемното семейство, при което е
настанен Гошко срещите между тях продължават. Но
това не е достатъчно! Иван видимо отслабва, другите
деца от центъра, споделят, че го виждат често да плаче
и се затваря в себе си, не иска да каже какво го мъчи.
При една от срещите с брат си, Иван споделя с
приемната майка на Гошко, че много му липсва и
не може да живее без него. Трогнати от изповедта
на детето приемните родители взимат решение, на
всяка цена да съберат двете деца да живеят заедно.
Въпреки множеството пречки, изправили се
на пътя им, те успяват! Сега Иван и Гошко
живеят заедно, щастливи и доволни, обградени
с любов в дома на приемното семейство.
Това е още един пример за успешното
изпълнение на проект „И аз имам семейство“
по
ОПРЧР
в
Община
Берковица
и
развитието на приемната грижа в общността.
* Имената са сменени с оглед неразкриване
идентичността на децата под закрила.

В СВЕТА НА РАДИЧКОВ

По време на Радичковите дни в библиотеката
НА 15 НОЕМВРИ С ПАНАХИДи третокласници от III ОУ “ Иван Вазов“ с класен
ръководител г-жа И. Макаринова надникнаха в
БЕРКОВИЦА ПОЧЕТЕ
света на Радичковите герои. Учениците рисуваха и
ЖЕРТВИТЕ НА ПТП
четяха с интерес произведенията на ненадминатия
Панихиди в памет на жертвите на пътнотранспортни Радичков. За пореден път децата доказаха, че в
произшествия бяха отслужени в Берковица в църква града ни расте интелигентно младо поколение.
„Св.Николай Чудотворец” в неделя /15 ноември/ и
в храм „Рождество на Пресвета Богородица“. Така
ОБЯВА
Община Берковица стана част от инициативите Продавам лозе 0.700 кв.м в местността
за отбелязване на Световния ден за възпоменание „Черешака“ в гр. Берковица с вила от 2 стаи
на жертвите от пътнотранспортни произшествия,
както и даде своя принос за безопасността и и мазе, всички видове овощни дървета и
намаляване броя на жертвите от катастрофи. един ред орехи. Геран, събиращ 8 куб. м.
На този ден си спомняме с добро и почитаме вода. Информация на тел: 0882 887 500
паметта на хилядите загинали по пътищата
ОБЯВА
на нашата страна и изказваме признателност
Продавам лoзе 0.566 кв. м. в местността
към медицинските специалисти, полицаите,
пожарникарите и всички, които ежедневно се „Орниче“ близо до училището в с.
борят за намаляване броя на жертвите на ПТП. Бързия. Информация на тел: 0882 887 500

К О М - брой 180(85), вторник - 01 - Декември 2015 г.
IN MEMORIAM

На 17 ноември 2015 г. внезапно ни
напусна Милан Миланов – Революцията.
Човек–епоха, чешит, луда глава, божие зърно,
закъснял
богомил,
възрожденец,
историк,
писател-краевед, издател, общественик – това
са само част от определенията му, родом от
Махале чифлик Селями, прекръстено после
на Янчов чифлик, а днес с. Ягодово, Берковско.
От Лом до Ком обаче всички го знаят като
Революцията. С бойкия си прякор Милан се сдобива
още на младини, в годините на колективизацията,
когато на него, като на виден сладкодумник и
речеват събеседник, се пада задачата да агитира
стопаните от берковска околия да влизат в
ТКЗС. В с. Бързия, на чашка мастика с лимонада,
бяла като прясно млекце, се заформил разговор
за ТКЗС-то. Ама нали бързийчани без „поливка”
нищо не вършат, разяснява днес бай Милан, та
му се наложило да се жертва: хайде една мастика
за кравите, хайде още една – за овцете, па после
хайде и една за…Революцията! Харесало им, та
се повторили още няколко пъти за революцията.
И оттам - Революцията, Революцията…..
По-късно бай Милан изгражда читалища,
училища, предприятия, има огромен принос за
развитието на културната и музейната дейност.
Благодарение на неговото застъпничество, което
му струвало порицание и изключване през 1970
година от партията-майка БКП, са съхранени
старите възрожденски къщи в центъра на
Берковица. Те били нарочени за събаряне от
грандоманията на соца, която повелявала да бъдат
заменени с поредния безличен и безформен бетон.
Още преди повече от четвърт век Революцията
измисля създаването на туристически продукт,
атракция, наречена от него Вселенарий. Подобна
идея с голям успех е реализирана едва преди 5-6
години в Англия, под името Лондонското око.
Вселенарият според Революцията е място,
където човек може да получи информация за
всяко кътче на земното кълбо, в космоса и
океаните. Предвиждало се да има планетариум,
космическа обсерватория, диорами и панорами,
информационен център. Борис Димовски щял да
прави стенописа, използвайки мотиви и герои от
Радичковото творчество. Милан Революцията
бе съученик и близък приятел на Радичков.
Не познаваш ли Революцията, не знаеш нищо за
българския Северозапад и за най-истинските
българи. Милан Революцията вечно ще бъде на
крачка преди времето, преди себеподобните си.
Ще измисля, ще изучава, ще твори, ще се рови
из заспалите съвести, казват многобройните
му живи приятели. 33-ма от тях са описани
накратко в биографичната му книга. Между
тях има двама академици, шестима професори,
един доцент, кметове, духовници. Предговорът
е лично от Видинският митрополит Дометиан.
Революцията
продължава,
казваше
той.
С неизменната си ремсистка подстрижка,
усмивка и фотоапарат, пъргав като юноша,
Революцията събираше исторически факти
и приобщаваше хора, да работи за опазване
на паметници на културата, на църкви и
манастири, на природата в чудния Северозапад.
От дълги години той бе председател на Берковско
родолюбиво общество и издава вестник
„Северозападен балкан”, много тематични
брошури и книжки по повод годишнини и събития.

Поклон пред светлата му памет !

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБС
Д-Р ИЛИЯН ТИМЧЕВ И
КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО
ДОЦОВ ИЗПРАТИХА
СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНИ АДРЕСИ
ДО БЛИЗКИТЕ НА МИЛАН
МИЛАНОВ

Председателят на ОбС д-р Илиян Тимчев и кметът
инж. Милчо Доцов изпратиха съболезнователни
адреси до близките на починалия Милан Миланов.
Милан Революцията напусна този свят на 17
ноември 2015 г. Човекът – епоха, една от емблемите
на Северозапада остави следа като личност, която
въплъщаваше високите духовни добродетели. „Ние
скърбим, че завърши земният път на този голям
радетел, който остави след себе си жив спомен за
забележителен, добър и мъдър човек.“ – се казва в
съболезнователния адрес, изпратен от председателя
на ОбС – Берковица д-р Илиян Тимчев. „Днес угасна
един пълноценен живот, пред който всички ние се
прекланяме, защото знаем, че общественото дело
на бай Милан – Революцията не е било мимолетно.
Напротив, то ще буди добри чувства и у бъдещите
хора. Почетният гражданин на Община Берковица
напусна този свят с изпълнен човешки и обществен
дълг, напусна този свят, но не и сърцата ни. Ние
винаги ще помним човека, общественика, будния
деец Милан Миланов – Революцията, а споменът е
втори живот.“ – пише в съболезнователния адрес
от кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов.

НАШИТЕ ВТОРНИЦИ

Всеки вторник от 9:30 часа клуб „Берковски кестен“
се изпълва с усмихнати, сърдечни жени, очакващи
да чуят нещо ново и полезно. След интересната и
кратка беседа следва раздумка, чай или кафенце,
размяна на рецепти за туршии, сладка… Традиция
стана в някои вторници да излезем извън клуба. На
11 август посетихме Етнографския музей в града.
Уредничката Петя ни разказа за народния занаят
грънчарство в града ни, след което разгледахме
изложбата на съдове, изработени от троянски
майстори. Останахме впечатлени от красивите
троянски съдове, чаши, вази, чинии, звънчета –
гама от цветове и фигури. В горещия августовски
ден под кичестата круша във възрожденската
берковска къща се почувствахме истински българи.
Следващия вторник решихме да се разходим по ул.
Ашиклар до парк Здравец в града ни. С интерес
разгледахме новата туристическа атракция по
проект на Община Берковица за почиващите –
интерес към местното богато културно-историческо
наследство. Възхитени бяхме от 10-те дървени
пластики под форма на животни – мечка, пингвини,
костенурка, орел… Разбрахме, че са изработени от
местни дърворезбари от града и района. След това
се отправихме към 10-те мащабни миниатюри,
изработени от полимербетон, експонирани
исторически обекти в града ни - Часовникова кула,
къща-музей „Иван Вазов“, Гимназия „Д-р Иван
Панов“, чешма „Малинарка“ и др. Радваме се истински
и пожелаваме по-бързо да се осъществи и последния
етап от проекта, за да се превърне парк „Здравец“
в кът за отдих и забавление. Още един вторник,
изпълнен с нови преживявания и впечатления.
Цеца Ненковска
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„ВЪРНИ МИ МЛАДОСТТА“

На 17 октомври 2015 г. в град Враца се проведе
за 16 - ти път фестивала за стара градска песен
„Мара Врачанка“. Участие взеха 60 групи, дуети и
индивидуални изпълнители от градовете София,
Пловдив, Плевен, Добрич, Търговище, Балчик,
Кранево, Мездра, Лом, Монтана, Враца, Вършец
и др. Разбира се за пореден път взехме участие
и ние групата „Здравец“ при пенсионерски клуб
„Берковски кестен“, гр. Берковица. Седем-осем часа
в концертната зала на град Враца се носеха нежните
мелодии на любимите ни стари градски песни.
Конкуреницята на над 500 изпълнители затрудни
3-членното жури с председател г-жа Бойка Милчева,
водещ на предаването „Ако зажалиш“. Докато журито
определяше първите участия, хората, които бяха
в пълния салон се наслаждаваха на изпълнението
на група „Вароша“ от град Ловеч. Неописуема
радост изпитаха сърцата ни, когато Бони обяви
наградените участници. Когато чухме, че второ
място се присъжда на група „Здравец“ от Берковица,
скочихме на крака в препълнената зала. Господин
Синигерски, ръководител на групата, развълнуван
се качи на сцената да получи грамотата и диплома за
достойното второ място в конкурса в тази оспорвана
битка. Наистина в този октомврийски ден старите
градски песни ни върнаха в годините на младостта.

НАРОДНАТА ПЕСЕН – ИЗВОР НА
МЪДРОСТ И РОДОЛЮБИЕ

Така започна своя увлекателен разказ г-жа
Димитранка Богданова пред жените в обновения
клуб на пенсионера „Берковски кестен“. За този
ден г-жа Мария Иванова беше подредила и битов
кът „Баба, мама и аз – Мария“. Скътаните и пазени
с много любов в раклата на баба и мама свилени,
конопени и вълнени ризи, престилки, възглавнички,
плетива,шарени черги и … ни върнаха далеч в
миналото на берковчанки. Хвала на тези сръчни ръце.
Битовият кът и народните песни, които изпя Дима в
съпровод на акордеон с инж. Панталей Синигерски
ни накараха да се просълзим от умиление и гордост,
че сме българи. Благодарим от сърце на Дима за
избора на беседа, за прекрасния глас, за магията на
люлчината песен, бликаща от извора на фолклора.
Цеца Ненковска
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СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ОТ
70 ГОДИНИ ВОЛЕЙБОЛ В
БЕРКОВИЦА НАВЪРШИ 101
БЕРКОВИЦА
ГОДИНИ

На 22 ноември 2015 г. най-старият жител на Община
Берковица Станислав Петров навърши 101 години.
Председателят на ОбС – Берковица д-р Илиян
Тимчев и зам. -кметът Ася Велиславова поздравиха
рожденика по повод неговата 101-годишнина и
му връчиха поздравителен адрес от кмета инж.
Милчо Доцов. „Днес засвидетелстваме своето
уважение и признание към Вашия достоен
жизнен път, изпълнен с трудолюбие, отговорност,
всеотдайност към обществото и семейството.“
– пише в поздравителния адрес. Станислав
Петров получи от общинското ръководство
сервиз за чай и кошница с красив есенен букет.

Тържеството се състоя в клуба на пенсионера
„Берковски кестен“, където се събраха близки и
приятели, които поднесоха своите поздрави и
подаръци. За Станислав Петров празничният ден бе
много вълнуващ и той изрази въодушевено своята
радост от присъствието на толкова много приятели,
близки и роднини. Празникът продължи в приятна
атмосфера. Бай Слави е роден на 22.11.1914 г.

ОБЩИНСКИ ПЪРВЕНЦИ ОТ
УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ПО
ФУТБОЛ

От 17 до 19 ноември на стадиона в Берковица се
проведоха футболните срещи, които са част от
общинския кръг на ученическите игри 2015/2016
г. Общински първенци, които ще представят
града под Ком на областния етап са ІІІ ОУ „Иван
Вазов“ – момчета V-VІІ клас и Гимназия „Д-р Иван
Панов“ – юноши ХІ-ХІІ клас. През месец декември
ще се играят срещите по тенис на маса и волейбол.

На 14 ноември 2015 г. в Берковица се състоя среща
на волейболни деятели и състезатели. Поводът
бе 70 години от първите опити да се развива този
красив спорт в нашия град. Безспорен доайен е
арх. Коци Йоцов, който неофициално поставя
началото на организирания волейбол в Берковица
през далечната 1945 година. Малцина, може би,
знаят, че той е шампион по волейбол от световното
първенство за студенти, провело се в Будапеща през
1954 година. На срещата присъства и женският
волейболен отбор с капитан Розалия Петрова, който
в годините 1979-1980 защитава честта на Берковица
в републиканската Б група. Специално внимание
бе отделено на аматьорския отбор „Светците“ с
капитан Петьо Петков, който през годината стана
за втори път шампион на Любителската волейболна
лига. Отборът на Тони спорт Берковица с капитан
Найчо Замфиров записа участие в шестите
Републикански финали за ветерани в Стара Загора
през юли. Различните поколения волейболни
състезатели, съдии и треньори си дадоха среща в
спортната зала, където се проведе мач между отбора
на Светците и ветераните от Берковица. Разделянето
на отбори бе символично, тъй като постоянно
влизаха и излизаха нови играчи, дори се правеха
смени между самите отбори. Видяха се изпълнения
на сегашни състезатели и на някои позабравени от
близкото минало.Срещата премина с много усмивки
и отлично настроение. После всички си направиха
снимки за спомен с желанието следващите фотоси
да са пред една ремонтирана и красива спортна
зала в Берковица. Празникът продължи и вечерта в
берковско заведение на чаша традиционно местно
питие. На официалната част думата бе дадена на
арх. Йоцов, Цеца Петкова, Данко Петров, Момчил
Таралански и организаторът на събитието. Всички с
радост прегърнаха идеята на последния, да се издаде
книга за историята на волейбола в Берковица, като
обещаха да съдействат със снимки, статии и други
материали. От ръка на ръка вървяха много снимки,
някои от които чернобели. Те предизвикаха усмивки
и спомени у повечето присъстващи и повдигаха и без
това отличното настроение. По – младите с радост
и уважение стиснаха ръцете на своите треньори
Божидар Горанов и Стоян Николов. С едноминутно
мълчание бе отдадена почит към волейболните
деятели на Берковица, които вече бяха напуснали
този свят. Всички изразиха желание и надежда
срещи, като тази, да станат традиционни и ежегодни.

НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 2.
ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ –
БЕРКОВИЦА

За поредна година ученици от Второ основно
училище „Христо Смирненски“ – Берковица
участват и печелят награди от Международния
конкурс „Аз обичам Черно море“, организиран от
МОН, РИО Бургас, Община Несебър, Национален
дворец на децата и ОДК Несебър. Отличените в
надпреварата деца получиха диплом за успешното
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ТОНИ СПОРТ ВЪВ ФИНАЛНАТА
ЧЕТВОРКА ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЛЕТНИЯ РЕГИОНАЛЕН
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ

Отборът на Тони Спорт (Берковица) юноши мл.
възраст завоюва ІІ – ро място, с което продължава
във финалната четворка за участие в пролетния
регионален турнир по волейбол. Момчетата на
треньора Тони Илиев записаха две чисти победи
на есенния регионален турнир за юноши мл.
възраст група - Б, който се проведе в Тетевен.

„КАКЪВ ЛИ ЩЕ СТАНА МЕ
ПИТАТ ?“

Децата от група „Конче“ на ЦДГ „Звънче“
преследваха мечтите си, яхнали крилете на
въображението. Обединени от мотото „Какъв ли
ще стана ме питат? …“ те демонстрираха умели
превъплъщения в различни длъжности и професии.
Малките палавници, напътствани от г-жа Маринова
и г-жа Димитрова, бяха: кмет, журналист, адвокат,
лекар, стоматолог, учител, полицай, готвач, моряк.
Веселият спектакъл бе съпроводен с песни,
танци и музика, които допълнително повдигаха
градуса на настроението. Родители и гости
заслужено аплодираха талантливите изпълнения.
си представяне и предметни награди. Имената на
победителите, както и най-добрите творби, бяха
публикувани в специално издание, което получиха
и нашите участници. Състезанието е част от
програмата на Община Несебър за отбелязване на
31 октомври – Международния ден на Черно море,
и има за цел да привлече вниманието на младите
хора към красотата на Черно море и крайбрежието,
важността им за икономиката на нашата страна,
вредите от замърсяването на крайбрежната зона,
причинена от човешката дейност, и да провокира
активно екологично поведение за намаляване
на отпадъците по плажната ивица и в морето.

ПОЕЗИЯ – 2. ГРУПА (5. – 8. КЛАС)
ІІI място – Карла Красимирова Асенова – V
клас, „Морски сън”
ІV място – Теди Тихомирова Тодорова – V клас,
„Морето”
ІV място – Натали Мирославова Тодорова –
VI клас, „Песента на морето”
ІV място – Росица Бойкова Бориславова – VI
клас, „Морски идеи”
Грамота – Гергана Тимова – VI клас, „Море“
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