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ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО 

СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ И 
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

Уважаеми жители на Община Берковица,
Приемете моите най-искрени поздрави по 
случай предстоящите Коледни празници и Нова 

година !
Пожелавам на всички вас здраве, семейно 

щастие и успехи!
Бъдете активни, позитивни и градивни през 
2016 година за повече ползотворни дела, за 
споделени успехи с истински приятели, за дни 

на радост, усмивки и щастие!
Нека с добра воля, здрав разум и общи усилия да 

подобрим живота в нашата община!
Да си пожелаем следващата 2016  година да е 

добра и успешна. 
Нека тя да бъде година на сбъднати надежди!

Весела Коледа и щастлива Нова година !

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

РОЖДЕСТВЕНСКИ БЛАГОСЛОВ

„Слава във висините Богу и на земята мир, 
между човеците благоволение“ 
/Лук. 2:14/
Възлюбени в Господа братя и сестри, скъпи 
любомъдри поклонници  на Младенеца Христос,
отново сърцата ни тържествуват и заедно с 
ангелите  в съзвучие с рождественския камбанен 
звън   издигат   глас пеейки и възпявайки „Слава във 
висините Богу и на земята мир, между човеците 
благоволение“ /Лук. 2:14/. “По благодатта на 
Бог-Отец Eдинородният Син и божествено 
Слово Божие, който е в недрата на Отца, 
единосъщен с Отца и Светия Дух, предвечният 
и съвършен Бог,  който е безначален, снизхожда 
към нас като негови чеда, ставайки напълно 
човек, и извършва онова, което е по-ново от 
всичко ново, единственото ново нещо под 
слънцето” (Точно изложение на Православната 
вяра). Това въплъщение на Сина Божи е не 
просто символично, както въплъщенията 
на многобройните богове в митологията, 
то е реалност, една наистина нова реалност, 
единственото ново нещо под Слънцето, което 
е станало в конкретен исторически момент по 
време на управлението на император Октавиан 
Август, сред един богоизбран народ, от дома 
и рода Давидов (Лук. 2:4),  а именно Витлеем 
Иудейски, със  спасителна цел, да достигаме 
съвършенство, като образ и подобие на Бога.
Събитието на въплъщението на Божието Слово 
ни дава възможност да достигнем крайните 
предели на нашата природа, които не се 
отъждествяват нито с “доброто и красивото” 
на древните елини и “правдата” на философите, 
нито със спокойствието на будистката “нирвана” 
и трансцеденталната “съдба” - “карма” чрез 
предполагаеми неспирни изменения във 
формата на живота, нито пък с някаква 
“хармония” на смятаните за противоречиви 
елементи на някаква въображаема “жизнена 
енергия” или нещо друго подобно.
Христовото Рождество не ни обещава някакво 
мъгляво блаженство или абстрактна вечност, то 
поставя “в нашите ръце” потенциала за лично 
участие в свещения живот и любов на Бога в 
едно безкрайно духовно възрастване. То ни дава 
възможност не само “да получим осиновение” 
(Гал. 4:5), но също и да станем “участници 
в божественото естество” (2 Петр. 1:4).
И когато днес, изправени пред света с цялото му 
величие и блясък чудейки се как да живеем, как 
да се спасяваме, пътят е един и той е Христос. 

Целият християнски род сега се обръща към 
един Младенец, към дете, което лежи в ясли, 
за да покаже на света, че това „е безумство за 
ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, 
е сила Божия". (1Кор.1:18) Този Младенец за 
всяка една християнска душа е вдъхновение 
за живот, защото: “В Него имаше живот, и 
животът беше светлината на човеците”. (Йоан 
1:4) Това е нашата вяра, това е нашата надежда, 
това е и нашата любов, без които не можем да 
живеем, не можем да съществуваме. Христос 
каза: „Аз съм пътят и истината и животът, 
никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ 
/Йоан 14:6/. Без Него, човечеството не може 
да живее и преуспява, защото животът е в 
Него, спасението е в Него. На това ни учи 
Рождество Христово, да бъдем свободни, да 
бъдем личности в Христа - Богомладенеца.
Сега, когато се обръщаме към Светлината-
Христос, нека подражаваме на призива Му, по 
думите на св. ап. Павел „защото плодът на Духа 
се състои във всяка доброта, правда и истина“ /
Ефесяни 5:9/ Човечеството има нужда да живее 
в доброта, в правда, в истина, а тези ги няма без 
Христос. Тогава тези житейски добродетели ще 
бъдат спасителни и вдъхновяващи човешките 
същества, когато прозрем и приемем в сърцата 
си лежащия днес в ясли Младенец-Христос, 
приемем го в нас и създадем жилище у нас, в 
което Той да живее. Към това в този момент сме 
призовани и от Светата Църква,  подтикнати  
да придобиваме не земното, а вечното, не 
тленното, а нетленното, да събираме богатство 
не на земята, а на небето за вечността.
Светата Църква няма да престане да 
възвестява – с цялата сила, придобита 
през нейния над двухилядолетен опит – че 
Младенецът, който лежи във Витлеемските 
ясли, е “упование на всички земни краища”, 
Словото и целта на живота, изкуплението, 
изпратено от Бога на Неговия народ, тоест 
на целия свят, за всички човеци и времена.
Споделяйки тази блага вест, нека, възлюбени 
в Господа братя и сестри с духовност, трезвост 
и мъдрост посрещнем Младенеца – Христос. 
Призовани от рождественския  камбанен  
звън да отидем в Божия храм и бъдем едно с 
Рождественската радост, да я носим в сърцата 
си, да знаем и помним, че великият и свят ден 
на Рождество – първенец и начало на всички 
празници – сипе зарите си, като приканва всеки 
от нас към духовно въздигане и среща с Вечния 
по дни, Който стана Младенец заради нас.
От все сърце поздравяваме любезните читатели 
на вестник „ Ком“ със Светлото Рождество 
Христово и настъпването на Новата 2016 година, 
молитствено  им пожелаваме  да бъдат озарени 
от светлината на Божествения Младенец, та 
да подражават на Божествената правда, мир и 
единство и бъдат достойни  чеда на Бога и светата 
ни Родна Българска православна църква! Амин.
На многая и благая лета!
С неизменна в Богомладенеца обич, 
                     <+ Видински митрополит Дометиан

ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДНИТЕ И 
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

23 – 27 декември
11:00 часа – Коледен турнир по тенис на корт 
– Спортна зала

25 декември
11:00 часа – Весела Коледа на пл. “Йордан 
Радичков” с участието на оркестър 
“ТРИТОНУС”, баница с късмети и Дядо 
Коледа

26 декември
18:00 часа – Празничен концерт на група за 
стари градски песни “Сладък спомен” към 
Народно читалище „Иван Вазов 1872” – 
Детски център „Камбанка”

31 декември
00:30 часа – Новогодишно веселие с участието 
на Духов оркестър “Здравец”, вино и заря – 
пл. „Йордан Радичков”
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„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ГРИЖА“
Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа”
Съгласно подписаното Партньорско споразумение 
BG05-1201-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за 
социално подпомагане чрез Главна дирекция 
„Социално подпомагане“ и кмета на Община 
Берковица, на територията на Община Берковица 
вече шести месец се реализира Проект № 
2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови 
възможности за грижа“ по Процедура за директно 
предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 
„Нови алтернативи“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Съгласно подписаното Партньорско споразумение за 
предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ 
на общинско ниво са определени 9000 часа месечно.
Цел на проекта е: Намаляване риска от зависимост 
от институционален тип грижи и подобряване 
качеството на живот на деца и лица с увреждания, 
възрастни болни лица, както и преодоляване на 
последиците от социалното изключване и бедността.
Лицата с увреждания и затруднено обслужване 
получават грижи с индивидуален бюджет 
за ползване на услугата „Личен асистент”. 
Предоставяната услуга е основана и на визията 
за пълноценен живот на хората с увреждания и 
хората от трета възраст в общността при зачитане 
на тяхното достойнство и право на избор. Голяма 
част от потребителите на социалната услуга са в 
невъзможност да се самообслужват, имат хронични 
заболявания и множество здравословни проблеми.
Към 01.12.2015 г. общия брой лични асистенти 
обхванати в рамките на проекта в Община 
Берковица са 75 души, обслужващи 75 
потребителя в гр. Берковица, с. Замфирово, 
с. Гаганица, с. Бързия, с. Слатина, с. Боровци, 
с. Ягодово, с. Котеновци, и с. Костенци
Съгласно приетата методика за всеки месец се изготвя 
план за извършване на мониторинг на място от екипа 
за организация и управление на проекта на общинско 
ниво. От ЕОУПОН, извършващ проверките и 
срещите с потребителите не са констатирани 
несъответствия, няма сигнали от потребителите 
за некачествено предоставяне на услугата.

„ЖИЗНЕНИ  И С БОДЪР ДУХ“
„Жизнени и с бодър дух“ – берковските  ветеран-
туристи изпращат старата и ще посрещнат новата 
2016 г. Изтичащата 2015 г. беше наситена с много 
природни и политически катаклизми. Оцеляхме 
и издържахме с мизерните си пенсии, защото 
сме жилави и носим в сърцата си българския 
дух, който нашите велики революционери ни 
завещаха, а любовта ни към природата, красотите 
на Берковския балкан, дишането на чистия 
планински въздух, пиенето на чистата планинска 
вода укрепват здравето ни – затова сме винаги 
жизнени и бодри. Излетите, походите, екскурзиите  
и тържествата, честванията по различни поводи 
правят живота на туристите по смислен, по 
пълноценен, по задружен и допринасят за нашето 
дълголетие. Тази  година туристическата и 
културно-масова дейност беше подчинена на две 
юбилейни годишнини: 120 години организиран 
туризъм в България и 165 години от рождението 
на Патриарха на българската литература Иван 
Вазов. В тяхна чест се проведоха незабравими 
мащабни мероприятия. На 4 септември се проведе 
голям концерт в салона на читалище „Иван 
Вазов - 1872“ пред берковската общественост, 
по случай 120 години организиран туризъм. В 
него взеха участие певческа група при клуба 
на „Ветеран-туристите“, детска певческа група 
„Щурче“ под ръководството на маестро Петър 
Петров и гости от Монтана – „Турлашки напеви“. 
Присъстващите в препълнения салон останаха 
възхитени от изпълнението на съставите. 
Другото мероприятие, което имаше национален 
аспект бе празника на „Малината“ през месец 
август. На него присъстваха представители от 27 
туристически клуба от близки и далечни краища 
на родината. Празникът се организира съвместно 
с Община Берковица. Искрено ви благодарим! 
Гордост и признание за труда и желанието на 
певческата група да пеят и прославят красивото 
си градче Берковица в страната и извън пределите, 
бе участието й в Международния фестивал 
в Гърция, който се проведе в олимпийските 
градчета – Паралия, Катерини и Олимпий. Групата 
се завърна със заслужена награда – Грамота за 
участие във фестивала на тема „Морето и песните“. 
Там-горе в подножието на величествения Ком, 
под мелодичните звуци на Берковската духова 
музика, в искриците светлина от туристическия 
огън се сляха сърцата на стотиците туристи 
в едно. Обичат ни нас берковските туристи! 
Обичат да ни идват на гости от другите 
клубове, защото ние сме по планински чисти и 
гостоприемни, с открити сърца ги посрещаме и 
със забавни програми изненадваме. Не по-малко 
важни останаха мероприятията в чест на 165 
години от рождението на Вазов. Проведе се поход 
„По стъпките на Вазов“. Голяма група туристи 
покориха Тодорини кукли, друга група се изкачиха 
на връх Ком, където Вазов заедно с берковски 
смелчаги поставят началото на организираното 
туристическо движение в Берковица. Най-
мащабно си остана мероприятието, което се 
проведе от „Приятелите на поезията“  под 
ръководството на г-жа Кирилка Каменова. Бяха 
подбрани извадки от поеми, стихотворения, песни 
от творчеството на Вазов. В сценария намериха 
място и мисли на подрастващите за творчеството 
на Вазов. Така ученичката Моника Цветкова 
прочете част от есето си на тема „Вазов и ние“. 
Направи ни впечатление мисълта в него, в която 
пише, че не можем да си представим бъдещето без 
творчеството на Вазов. Гордеем се с него. Всички 
присъстващи останаха приятно удовлетворени. 
Пожелавам на всички туристически членове, 
които са повече от 130, весело изкарване 
на коледните и новогодишни празници. С 
нови сили дерзайте през новата 2016 година !
З. Цветкова

ДЪБЪТ НА ЙОРДАН РАДИЧКОВ 
СПЕЧЕЛИ ПРИЗА „ВЕКОВНИТЕ 

ДЪРВЕТА ГОВОРЯТ”

144 българи са гласували за него в конкурса на фондация 
„Екообщност”. Вековно дърво край язовир „Огоста”, 
известно като дъбът на Йордан Радичков, спечели приза 
„Вековните дървета говорят” в конкурса за дърво на 
годината на фондация „Екообщност”. Дъбът е номиниран 
за участие от Бойка Серафимова, секретар на читалище 
„Разум” в Монтана. Дъбът се намира на мястото на 
бившото родно село на Йордан Радичков Калиманица. То 
не съществува, тъй като през 1984 година е било изселено 
заради строежа на язовира. От него са останали три 
следи – дъбът, един войнишки паметник и недостроената 
селска черква. Дъбът, който е от вида летен, е на 385 
години. Висок е 27 метра, а обиколката на ствола му е 3,50 
м. Когато идвал на лов по тези места, Йордан Радичков 
се спирал под дървото и разказвал разни истории, 
които са се случили под него. През последните 6 години 
културни дейци от Монтана и Берковица се събират под 
дъба на 24 октомври – рождения ден на писателя. Под 
сянката му те четат негови произведения, а миналата 
година жени от село Гаганица изнесли концерт. Дъбът 
на Йордан Радичков участва за втори път в конкурса 
на фондацията. Първият път не се е класирал, но тази 
година оглавява дърветата в категорията „Вековните 
дървета говорят”. Предпочетен е от 144 българи заради 
величествения си вид, но и заради историята си.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 18 декември  2015 година се проведе заседание 
на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 21 
общински съветници. Преди работата по дневния 
ред нов общински съветник, издигнат от листата на 
местна коалиция „С инж. Милчо Доцов за хората от 
Община Берковица“ положи клетва. Румян Горков 
Иванов  зае мястото на Димитранка Георгиева 
Витанова, която бе назначена за гл. счетоводител в 
ОбА- Берковица. Съветниците гласуваха и внасянето 
на 6 извънредни докладни в дневния ред. 60 бяха 
докладните записки, които разгледа общински съвет. 

„ПРИЕМИ МЕ 2015 „

На 01.12.2015 г. между Министерство на труда 
и социалната политика и Агенция за социално 
подпомагане /АСП/ е сключен договор „Приеми 
ме 2015“ № BG05M9OP001-2.002-0132-C01, по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми 
ме 2015“ – Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Берковица 
е сред 82-те общини, одобрени като партньор 
на Агенция за социално подпомагане и сключи 
партньорско споразумение с АСП на 11.12.2015 г. 
Проект „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда проект 
„И аз имам семейство“, операция BG051РО001-5.2.11 – 
„Приеми ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
2007-2013 г., чиито срок на изпълнение е до 31.12.2015 г.
Община Берковица, в качеството си на партньор, 
има отговорността да реализира проекта на 
общинско ниво чрез планиране, организиране, 
координиране и отчитане пред АСП.
Обща цел на проекта: Да се усъвършенства 
модела на предоставяне на социалната услуга 
„приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, 
както и по отношение на целевите групи.
Специфични цели:
•Да продължи и да се надгради устойчив модел за 
развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа 
на процеса на деинституционализацията на деца.
•Да се развие иновативен модел на организация 
и управление на предоставянето на приемната 
грижа на национално ниво с активното 
участие на всички общини с идентифицирана 
потребност от развитие на тази услуга.
•Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца 
от 0 до 3  годишна възраст, както и „специализирана 
приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на 
насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци;
•Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа 
и извършване на оценка на въздействието на услугата 
да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща 
развитието на детето в приемното семейство; по-
голяма сигурност и ефективност на работещите.
Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане 
на основната цел на Националната стратегия за детето 
2008  - 2018 г., осигуряването на условия за ефективно 
упражняване на правата и подобряване качеството 
на живот на децата като условие за свободното и 
пълноценното им личностно развитие. Развитието на 
услугата „приемна грижа" и постигнатите до момента 
проектни резултати идентифицират необходимостта 
от надграждане, като при проект „Приеми ме 2015“  
ще бъде използван опита и добрите практики с цел 
осигуряване на приемственост и плавен преход на 
дейностите, свързани с предоставяне на социалната 
услуга от единия програмен период в другия. 
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КМЕТЪТ  ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ  

НАГРАДИ  ФИНАЛИСТИТЕ В 
КОНКУРСА „ДОБРИТЕ ДЕЛА“  И 

ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

На 17.12.2015 г. от 16.00 часа в детски център 
„Камбанка“, на специална церемония, кметът инж. 
Милчо Доцов, д-р Илиян Тимчев – Председател 
на ОбС и зам.-кметът Радослав Найденов 
наградиха отличените ученици в конкурса 
„Добрите дела“, организиран от Местната 
комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните в 
Община Берковица и ученици с изявени дарби. 
Празникът на доброто се организира за втора 
поредна година. Той е израз на нашата убеденост 
и вяра в това, че ежедневно сред нас, около нас, 
десетки непознати, млади и стари добротворци, 
хора с големи сърца, вършат добри дела. Тази година 
след проведени вътрешноучилищни кръгове до 
финалния кръг достигнаха 17 деца и един цял клас. 
На събитието присъстваха освен финалистите, 
техните родители и близки, техните съученици, 
приятели, директори на училища и детски градини,  
учители, и всички граждани на Община Берковица, 
които  се запознаха с добрите дела на нашите 
деца и празнуваха заедно  вършенето на добро. 
Специални грамоти бяха  връчени и на децата, 
достигнали до вътрешноучилищните кръгове.

Добротворците – финалисти в Конкурса „Добрите 
дела“:
1.ИЛИЯ ИВАЙЛОВ ГРИГОРОВ (ученик в I ОУ „Н. 
Й. Вапцаров) – номиниран за това, че намерил и 
върнал изгубени голяма сума пари и документи на 
своя съученичка.
2.ГЕРГАНА КОСТОВА КОСТОВА и 3. НИКОЛ 
ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА (ученички в I ОУ „Н. 
Й. Вапцаров“) – номинирани за това, че отрязали 
и дарили дългите си коси за направа на перука на 
онкоболно дете.
Гергана за втора поредна година получава отличие в  
конкурсa ! 
4.АЛЕКСАНДРА ВЕСИСЛАВОВА КОЦОВА 
(ученичка в I ОУ „Н. Й. Вапцаров“) – номинирана 
за това, че помогнала на паднало от колело дете 
със счупен крак като му оказала първа помощ и го 
завела до дома му.
Александра също получава за втори път отличие в  
конкурсa !
5.ПАВЛИНКА АНАТОЛИЙЕВА ЕЗЕКИЕВА 
(ученичка в I ОУ „Н. Й. Вапцаров“) – номинирана 
за това, че спасила приятелката си, която била 
нападната и ухапана от улично куче като я завела до 
дома й, за да й се окаже първа помощ.

6.РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЖОНОВ (ученик във 
II ОУ „Хр. Смирненски“) – номиниран за това, 
че намерил в училищния двор загубен портфейл, 
издирил на кого е и го върнал.
7.БИЛЯНА РОСЕНОВА ВИТАНОВА (ученичка 
във II ОУ „Хр. Смирненски“) – номинирана за 
това, че в училище забелязала гладно дете, което не 
разполагало с пари за закуска. Вместо да се нахрани, 
тя дала своята току що закупена закуска на него. 
Биляна за втори път получава отличие в  конкурсa !
8.АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА 
АЛЕКСАНДРОВА (ученичка във II ОУ „Хр. 
Смирненски“) – номинирана за това, че намерила 
бездомно коте със счупен крак, погрижила се за 
него и му осигурила дом.
9. ТЕОДОР ДАНИЕЛОВ БОГДАНОВ (ученик във II 
ОУ „Хр. Смирненски“) – номиниран за това, че в час 
по физическо единствен се отзовал и помогнал на 
свой съученик, който се контузил, като го изправил, 
придружил до класната стая и го успокоил.
10. МИКАЕЛА ИГНАТОВА МАВРОВА (ученичка 
във II ОУ „Хр. Смирненски“) – номинирана за 
това, че предотвратила пътен инцидент като подала 
сигнал на преминаваща кола, че на пътя има паднал 
от колело човек. Микаела се притекла и помогнала 
на падналия мъж.
11.СОФИЯ ТОШКОВА ТОДОРОВА (ученичка 
в III ОУ “Иван Вазов“) – номинирана за това, че 
помогнала на свой съученик, който бил паднал и 
наранил коляното си, завеждайки го на лекар.
12.ПЕТЯ ВЕНЕЛИНОВА ЛЮБОМИРОВА 
(ученичка в III ОУ “Иван Вазов“) – номинирана за 
това, че намерила малко бездомно кученце, цялото в 
рани, за което се погрижила първоначално сама, а в 
последствие го завела на ветеринар.
13.РАЯ ГЕРГАНОВА ВАЛЕРИЕВА И 14. ПЕТЯ 
НИКОЛАЕВА ПЕНКОВА (ученички в III ОУ 
“Иван Вазов“) – номинирани за това, че намерили 
изоставени 4 малки кученца, за които се грижат и в 
момента.
15.ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ (ученик в III ОУ 
“Иван Вазов“) – номиниран за това, че спасил малко 
коте от яростта на по-големи котки и го отглежда 
като домашен любимец.
16.РАЛИЦА ТИХОМИРОВА КАМЕНОВА 
(ученичка в III ОУ “Иван Вазов“) – номинирана за 
това, че дарила на своя съученичка дрехи, чанти и 
портфейл.
17.КРИСТИЯН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ (ученик 
в Лесотехническа професионална гимназия) – 
номиниран за това, че намерил портфейл с пари и 
документи на футболния делегат Боян Гергов, а също 
така помогнал на инж. Костадин Йоцов – архитект 
и почетен гражданин на гр. Берковица, когато му 
прилошало, като извикал бърза помощ и полиция.

Последната и най-голяма статуетка отиде при един 
много специален финалист в  конкурса – това е целия 
7а клас на III ОУ „Иван Вазов“ с класен ръководител 
Екатерина Григорова.
За извършени добри дела през 2015 год., за проявена 
доблест и хуманизъм и във връзка с получени 
номинации на училищен кръг в конкурса „Добрите 
дела“ отличени  със специални грамоти бяха и 
следните деца: 

1. Радослав Димитров Михайлов –II ОУ „Хр. 
Смирненски“;

2. Елица Момчилова Тараланска –II ОУ „Хр. 
Смирненски“;
3. Мария Димитрова Ангелова –II ОУ „Хр. 
Смирненски“;
4. Габриела Мирославова Митева - II ОУ „Хр. 
Смирненски“;
5. Теди Тихомирова Тодорова - II ОУ „Хр. 
Смирненски“;
6. Карла Красимирова Асенова - II ОУ „Хр. 
Смирненски“;
7. Виктория Сергеева Петрова - II ОУ „Хр. 
Смирненски“;
8. Деница Димитрова Славкова - II ОУ „Хр. 
Смирненски“;
9. Ванеса Кирилова Станкова - II ОУ „Хр. 
Смирненски“;
10. Моника Добромирова Йоцова - II ОУ „Хр. 
Смирненски“;
11. Сияна Емилова Янева -     III ОУ 
„Иван Вазов“;
12. Ивана Костадинова Димитрова -  III ОУ
 „Иван Вазов“.

Същността на човешката природа се корени 
в десетките хиляди най-обикновени прояви 
на добро, които съпътстват нашите дни.  
БЛАГОДАРИМ ВИ, ДЕЦА, ЗА 
ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ВАС ДОБРИ 
ДЕЛА!
В съответствие с Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 
от общински училища, доказалите се берковски 
ученици получиха еднократно финансово 
подпомагане. 7 са изявените момичета и момчета, 
които в зависимост от своите постижения  
получиха награди. Те са спечелили призови места 
от състезания на национално и регионално ниво.
Тези деца от Берковица, с които града ни се гордее  
са млади, талантливи, силни и упорити.  Всички 
те  получиха  едно признание, което са заслужили. 
За втори път през тази година кметът на Община 
Берковица награди децата с изявени дарби, 
доказали                     своите  таланти в областта 
на образованието, науката, културата, 
спорта и изкуствата. Имената на  талантите :
БОРИС МЛАДЕНОВ ИВАНОВ- Трето място – 
Държавно лятно първенство по ски-бягане
АЛЕКСАНДРИНА МИРОСЛАВОВА 
ГЕОРГИЕВА Трето място- Държавно лятно 
първенство по ски-бягане
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЗДРАВКОВА - 
Първо място- биатлон
МЕЛАНИ ДИМИТРОВА ЦЕНОВА - 
Трето място- Държавно първенство по биатлон
ХРИСТИЯН АНАТОЛИЕВ ГЕОРГИЕВ- Първо 
място – биатлон  
ВАНЕСА АНАТОЛИЕВА ГЕОРГИЕВА - Второ 
място – Държавно лятно първенство биатлон
ЕЛЕНА ИВАЙЛОВА КРЪСТЕВА - Първо 
място- Държавно лятно първенство биатлон
В края на тържеството всички се насладиха на 
прекрасните изпълнения на талантливите деца 
от ЦДГ „Пролетна дъга“, „Звънче“ и „Малина“. За 
всички имаше приготвена и много сладка изненада 
– неустоима шоколадова торта.
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БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА 
138 ГОДИНИ ОТ 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ

На 4 декември 2015 година Берковица отбеляза 
138 години от изгонването на турците от града. 
Мероприятията започнаха с тържествено 
шествие от пл. Радичков до паметника на 
загиналите в Руско-турската война,  под 
звуците на Младежкия духов оркестър при 
Второ основно училище „Христо Смирненски“. 

На церемонията присъстваха д-р Илиян  Тимчев – 
председател на ОбС Берковица, кметът на Община 
Берковица инж. Милчо Доцов със своя екип, 
представители на администрацията, ученици, 
граждани и общественици. Поднесени бяха венци 
пред Паметника на загиналите в Руско-турската 
война. Директорът на Гимназия „Д-р Иван Панов“ 
Румян Горков разказа за освободителните действия 
на руските войски в Берковско, а Нина Анастасова 
– председател на местната организация на Съюза 
на ветераните и техните наследници изнесе 
слово за светлата дата. В празничната програма 
участие взеха и ученици от Първо основно 
училище „Никола Вапцаров“. Освобождението 
на Берковица е  на 4 декември 1877 година, когато 
няколко руски отряда навлизат в града от Враца 
и Кутловица. Символичния край на османското 
владичество поставя един руски войник, който 
се качва на върха на Часовниковата кула, сваля 
намиращия се там полумесец и го заменя с кръст.

ПЪРВО МЯСТО ЗА 
БЕРКОВСКОТО ПЪРВО 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

 „Н. ВАПЦАРОВ“

Четвърта поредна година Второ СОУ „Никола 
Вапцаров“, град Монтана, чества рождението на 
своя патрон с рецитал на Вапцарови стихове, 
в който рецитал участват ученици от цялата 
област, класирани след конкурс в своето училище.
Първо основно училище „Никола Вапцаров“, 
град Берковица, участва за трети път на този 
конкурс и за втори път печели първо място във 
възрастова група V – VII клас. Тазгодишният 
победител е Бояна Георгиева Николова от VII клас 
със стихотворението „Спомен“. Тя се състезава с 
още 23 участници в своята група. Поощрителна 
награда (четвърто място) взе и малкият участник 
на Първо училище – Марлен Димитрова Генова от 
III клас със стихотворението „Пролет“. Тя беше в 
конкуренция с други 16 ученици на същата възраст. 
Бояна и Марлен получиха грамоти и материални 
награди от ръководството на II СОУ, Монтана.

НАГРАДА  ЗА  КОМПОЗИТОРА 
КАМЕН ПУНЧЕВ  ОТ  

БЕРКОВИЦА

Камен Пунчев и Васил Бележков са победителите 
в Четвъртия конкурс за създаване на нови творби 
за духов оркестър - Монтана 2015. Композиторът 
Камен Пунчев е от Берковица. Той работи като 
преподавател по музика в СОУ „Иван Вазов“ 
- Вършец. Създател и диригент е на успешната 
вокална формация JOY. Неговият марш “Планинец” 
бе оценен от журито с 89 точки от 90 възможни. 
Васил Бележков впечатли комисията с “Димчева 
ръченица”. Той е популярен като китарист на 
група “Епизод”, композитор, аранжор и музикален 
педагог. Въпреки, че е само на 31 г., е завоювал 
отличия в много престижни конкурси. Втора 
награда в категория „Марш” печелят “Под флага 
на Родината” от Орлин Бебенов и “Фестивален 
марш” от  Юлиян Слабаков. Композиторът Орлин 
Бебенов е доктор на музикалните науки, с богата 
творческа биография. Той е служил в Гвардейския 
духов оркестър, по-късно завършил оперно 
пеене. Той работи в Бидгошч – Полша.  Юлиян 
Слабаков е сред редовните участници в конкурса. 
Той е изявен композитор, чиито произведения са 
изпълнявани в много европейски страни - САЩ, 
Австралия, Япония и Китай. На трето място са 
класирани творбите на майор Ради Радев - главен 
диригент на Българската армия и началник на 
Гвардейския представителен духов оркестър, и на 
33-годишният Ивайло Цвятков от Горна Оряховица.
В категория „Хоро” втората награда спечели 
Христофор Раданов. Известният кларинетист, 
композитор и диригент от две десетилетия е 
ръководител на Oркестъра за народна музика на БНР. 
Композирал е детска, джаз и камерна музика. Той 
се представи със Стефанино хоро (Дайчово хоро). 
Трета награда си поделят Ангел Добрев и Елисавета 
Иванова. Ангел Добрев е изпълнител в Оркестъра 
за народна музика при БНТ и преподавател в СУ 
„Св. Климент Охридски”. Елисавета Иванова за 
трети път печели награда от конкурса. Според 
комисията нейното хоро “На Цветница” е 
подходящо за изпълнение от младежки оркестър.
Творбите оцени комисия с председател  проф. 
д-р Жорж Бонев – композитор, преподавател по 
хармония в Националната музикална академия, 
член на ръководството на Съюза на българските 
композитори. Заедно с него работиха  Стефан Илиев 
– композитор и педагог, и Елиянка Михайлова – 
диригент, и.д. директор на дирекция „Сценични 
изкуства и художествено образование“ и гл. 
експерт по музика в Министерство на културата. 
Комисиятата оцени произведенията въз основа 
на следните критерии: степен на оригиналност, 
професионално ниво на изложение, степен на 
присъствие на фолклорен елемент (за хоро) и 
степен на оригиналност в оркестрацията (за марш).
Отличените произведения ще бъдат включени 
в репертоара на формациите, участващи в 
ХV международни празници на духовите 
оркестри “Дико Илиев” през май 2016 г.

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В 
ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 1872“ 

– БЕРКОВИЦА

В навечерието на Коледа – един от най-любимите 
семейни празници, самодейците при Читалище 
„Иван Вазов – 1872“ изнесоха коледен концерт. 
Тържествена коледна музика и празнично 
украсеният салон на читалището гостоприемно 
посрещнаха берковчани. С феерия от танци, музика 
и пъстроцветни костюми бе изпълнена вечерта. 
Всички участници, малки и големи, бяха щедро 
възнаградени от публиката с бурни аплодисменти. 
В края на концерта от името на кмета инж. 
Милчо Доцов бе поднесена кошница с цветя.


