ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
неделя, 01 май 2016 г., БРОЙ 185(85).
Разпространява се безплатно!

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
ВЕЛИКДЕН - 2016

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЗЕ
УЧАСТИЕ В
XIII-ТО МЕЖДУНАРОДНО
ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
„КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

27 АПРИЛ /СРЯДА/
12:00 ЧАСА – ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА
НА РИСУНКИ “ВЕСЕЛ ВЕЛИКДЕН” И
НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ – Над петдесет български и чуждестранни изложители
ФОАЙЕ НА НЧ “ИВАН ВАЗОВ 1872” – ГР. се представиха на тринадесетото издание на
БЕРКОВИЦА
Международното изложение „Културен туризъм“
от 14 до 17 април 2016 г. във Велико Търново.
28 АПРИЛ /ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК/
Общини, посолствата на ЮАР, Индонезия, Виетнам,
Унгария, Азербайджан и Франция, побратимените
8:30 ЧАСА – ЦЪРКОВНА СЛУЖБА – на Велико Търново градове Твер (Русия), Бурса
ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВЕ
(Турция), Таршин (Малта) туроператори и
10:00
ЧАСА
–
ОТКРИВАНЕ
НА турагенти презентираха на самостоятелни щандове
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА БАЗАР НА в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ нови
ТРАДИЦИОННИ ВЕЛИКДЕНСКИ ЯСТИЯ – продукти, атракции и дестинации за културен
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
туризъм. Форумът бе официално открит в 11,30 часа
13:30 ЧАСА – ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА на 14 април от министъра на туризма Николина
“ПЕРАШКИ ЗА ВЕЛИКДЕН” – ЕТНОГРАФСКИ Ангелкова и кмета на Община Велико Търново
МУЗЕЙ - БЕРКОВИЦА
Даниел Панов. В рамките на изложението, на 14
19:00
ЧАСА
–
ВЕЧЕРНА
СЛУЖБА април се проведе Годишната среща на кметовете
-ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВЕ
на общини в Република България по проблемите
на туризма. Във форума участва министърът на
туризма Николина Ангелкова и кметове на общини
29 АПРИЛ / РАЗПЕТИ ПЕТЪК/
от страната. Същия ден на кръгла маса експерти
от Министерството на културата, Националния
8:30
ЧАСА
–
ЦЪРКОВНА
СЛУЖБА институт за недвижимо културно наследство
–
ПРАВОСЛАВНИ
ХРАМОВЕ (НИНКН), Главна дирекция „Инспекторат за
11:00
ЧАСА
ПЪТЕКА
НА опазване на културното наследство”, представители
ЗАНАЯТИТЕ
И
ВЕЛИКДЕНСКА на музеите и общинските администрации
ТОМБОЛА
–
ОБЩИНСКИ
ПАЗАР дискутираха актуални проблеми, свързани с
19:00 ЧАСА - ЛИТИЯ ОКОЛО ХРАМОВЕТЕ С опазването на културното наследство. В дискусията
ПЛАЩЕНИЦАТА – ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВЕ „Опазване на културното наследство – мисия
възможна“ бе представен и опитът на италианския
30 АПРИЛ /ВЕЛИКА СЪБОТА/
град Матера, избран в партньорство с Пловдив
за Европейска столица на културата 2019, във
11:00 ЧАСА – ДЕТСКИ ВЕЛИКДЕН “ШАРЕНА възстановяване на старинни сгради и обновяване на
ПЕРАШКА” – АТЕЛИЕ ЗА БОЯДИСВАНЕ НА градските пространства. Възможностите за развитие
ЯЙЦА, ИЗРАБОТВАНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКА на туризма и опазване на културното наследство
УКРАСА,
ЛАКОМСТВА
И
ИЗНЕНАДИ със средства от оперативните програми в периода
ЗА МАЛЧУГАНИТЕ - ДЦ “КАМБАНКА” 2014-2020 бе обсъдено на 15 април на конференция
23:45
ЧАСА
–
ВЕЛИКДЕНСКА с участието на експерти от Министерството на
СЛУЖБА
ПРАВОСЛАВНИ
ХРАМОВЕ регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на земеделието и храните и
Министерството на икономиката. В дните на
1 МАЙ /НЕДЕЛЯ – ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО/ Международното изложение „Културен туризъм“
тази година Община Велико Търново съвместно
11:00
ЧАСА
–
“ВЕЛИКДЕНСКО с Регионалната библиотека „П.Р.Славейков“
ПОСЛАНИЕ” НА ПЛ. ЙОРДАН РАДИЧКОВ организира „Великденския базар на книгата“.
КОНЦЕРТ
С
УЧАСТИЕТО
НА: Велико Търново бе домакин и на 12-то издание
БЕРКОВСКАТА
ДУХОВА
МУЗИКА, на Международен фестивал на туристическия
ТАНЦОВ
СЪСТАВ
“МАЛИНАРКА”, филм “На източния бряг на Европа“ за филмови
ОБЕДИНЕНА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА КЪМ и телевизионни продукции, популяризиращи
НЧ “ИВАН ВАЗОВ 1872” – ГР. БЕРКОВИЦА туристически забележителности и Национален
И
ТАНЦОВ
СЪСТАВ
ПРИ
НЧ конкурс „Чети и пътувай” за специализирани
“ИВАН
ВАЗОВ
1911”
–
С.
БЪРЗИЯ печатни и онлайн издания на туристическа тематика.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
ви
Светли и Благословени
Великденски празници.
Тайнството на Възкресението нека изпълни
сърцата ни с мир и любов, и с топла човешка
взаимност.
Христос Воскресе за всички нас, за да бъде
животът ни пълен с радостни мигове и нови
надежди, за да не губим никога вярата си в
доброто и светлина да озарява нашите мисли и
дела.
Бъдете здрави, усмихнати и щастливи!
Честито Възкресение Христово!
Пожелаваме

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица
Д-р Илиян Тимчев
Председател на ОбС-Берковица
Община Берковица се представи на щанда с богат
набор от рекламни материали: два вида брошури –
за Берковица и за Северозападен Балкан; дипляни,
туристическа карта за Северозападен Балкан,
дипляна за Етнографски музей, флаер за културен
и спортен календар на Община Берковица за 2016
г., визитки и дипляни на места за настаняване.
Освен с печатни издания, развитието на общината
бе представено с мултимедийни презентации, както
и с богато украсен щанд с берковска керамика и
дърворезба, тематични банери за Музеен комплексБерковица. Интерес за посетителите бе богатия
асортимент на минерална вода „Ком“, както и
факта, че тя се бутилира в с. Бързия. На гостите бяха
раздавани дискове на Берковската духова музика –
една от емблемите на Берковица и черпени с малини
под формата на сладки. Интерес към Община
Берковица проявиха многобройни туроператори
и туристически агенции; фирми, специализирани
в организирането на ученически почивки; общини,
провеждащи туристически изложения; туристи,
посещавали Берковица и желаещи да видят
града под Ком. При откриването щанда беше
посетен от официалните гости – г-жа Николина
Ангелкова – Министър на туризма, г-н Даниел
Панов – Кмет на Велико Търново, проф. Николай
Овчаров, представители на туристическия бранш,
домакините от Царевгад Търнов, които изразиха
задоволството си от богато подредения щанд. Бе
проявен медиен интерес към Община Берковица и
направена презентация с възможностите за туризъм
пред Канал 1. На втория ден от изложението щанда
бе посетен от Кмета на Община Враца – г-н
Калин Каменов, който изрази желанието си за
бъдеща среща с общините от Северозапада,
на която да бъдат определени обектите
за
общ
културен
туристически
пакет.

К О М - брой 185(85), неделя - 01 - Май 2016 г.
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ утвърждаване на местния продукт чрез добавяне на стойност и
маркетиране;
за Водено от общностите СЦ 1.2 Използване потенциала на местното културно,
и природно наследство за осъществяване на
местно развитие /ВОМР/ на историческо
целогодишен туризъм.
МИГ– Берковица и Годеч
Мерки:

Сдружение «Местна инициативна група – Берковица и Годеч»
достигна заключителен етап на дейностите по Договор № РД50173 за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Срок на договора: 6 месеца, Стойност на договора: 46 945,75 лв.
Извършени дейности:
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА И ПРОЦЕСА по
разработка на Стратегия за ВОМР
Проведени 5 информационни срещи в населени места
Проведени
3
информационни
семинари
Проведени
2
информационни
конференции
Извършени 5 публикации в местни и регионални медии
ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ в съответната територия;
Проучване на икономическите и социални характеристики
на територията на МИГ – Берковица и Годеч и анализ на
възможностите за прилагане на интегрирана и многосекторна
стратегия за ВОМР, финансирана от повече от един фонд.
Проучване на територията на МИГ – Берковица и Годеч
за
идентифициране
на
потенциалните
участници/
бенефициенти към стратегия за ВОМР, финансирана
от повече от един фонд и създаване на база данни.
ОБУЧЕНИЯ
на
местни
заинтересовани
страни;
„Укрепване на административните умения и капацитет на МИГ
за разработване и прилагане на интегрирана и многосекторна
стратегия за ВОМР, финансирана от повече от един фонд”
„Изграждане на комуникационни и презентационни
умения на екипа на МИГ при подготовка и представяне
на информация, насочена към местните общности”
„Разработване и управление на бизнес планове и
проекти,
финансирани
от
ЕСИФ
/Европейските
структурни и инвестиционни фондове/ включени в
стратегия за ВОМР, финансирана от повече от един фонд
ИЗГОТВЯНЕ
НА
СТРАТЕГИЯ,
вкл.
консултации
със
заинтересовани
страни
за
подготовка
на
стратегията, работни срещи, обществени обсъждания;
Проведени 2 работни срещи
Проведени 4 информационни срещи за консултиране с местната
общност
Проведени 4 обществени обсъждания

СТРАТЕГИЯ за ВОМР
Стратегическа цел:
Територията на МИГ Берковица и Годеч да се превърне в
динамична жизнена среда с подобрено качество на живот
чрез стимулиране на предприемачеството, популяризиране на
културното наследство и ефективно използване на местните
ресурси.
ПРИОРИТЕТИ:
1. Създаване на устойчива заетост и използване на местния
потенциал за растеж с оглед подобряване качеството на живот
и доходите на местното население.
2. Повишаване на конкурентоспособността на местната
икономика и възможности за създаване на местен бизнес.
3. Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване
на ресурсната ефективност, вкл. използване потенциала на
културното наследство.
Приоритет 1.: Създаване на устойчива заетост и използване
на местния потенциал за растеж с оглед подобряване качеството
на живот и доходите на местното население.
СЦ 1.1 Развитие на екологично селско стопанство и

4.1Инвестиции в земеделски стопанства;
4.2Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти;
6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности;
7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа
инфраструктура
Приоритет2:Повишаванена
конкурентоспособността
на
местната икономика и възможности за създаване на местен
бизнес.
СЦ 2.1
Развитие на чисти индустриални производства
използващи местните ресурси чрез въвеждане на ефективни
техники на базата на иновации.
СЦ 2.2 Внедряване на съвременни технологии за лесовъдство.
Търговия, преработка и маркетинг на горски продукти.
СЦ 2.3 Разнообразяване на местната икономика и предоставяне
на качествени услуги.
Мерки:
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти;
6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности;
8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти
Приоритет 3.: Съхраняване и опазване на околната среда
и насърчаване на ресурсната ефективност, включително
използване потенциала на културното наследство.
СЦ 3.1 Изграждане на рационална и жизнеспособна социална
среда;
СЦ 3.2
Опазване на природните ресурси. Осъзнаване
проблемите на околната среда и подобряване на природното
наследство и селския пейзаж;
СЦ 3.3 Подобряване познаването и разбирането на културното
наследство за повишаване на привлекателността на територията
на МИГ Берковица и Годеч.

Мерки:
8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти
7.1 Съхранение и приобщаване към местното културно,
историческо и природно наследство - Напред към наследството
/Наследството ни обединява
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура
код
наименование на мярката
бюджет в лв.
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства - 850 000
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти - 200 000
6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 935 745
7.2Инвестиции
в
създаването,
подобряването
или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура - 473 000
7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа
инфраструктура - 225 000
8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти -200 000
7.1 Съхранение и приобщаване към местното културно,
историческо и природно наследство - 50 000
Общо: 2 933 745

2
ПРОИЗВОДСТВОТО И
ОБРАБОТКАТА НА PVC КАТО
ЗЕЛЕН БИЗНЕС

На 26-ти февруари в х-л Кръстева Къща в
град Берковица се проведе пресконференция,
оповестяваща успешното приключване на проект
„Подобряване на производствените процеси
в Пласт Комерс – 93 ООД за по-устойчиво
поведение”. Фирмата-организатор се похвали с
най-иновативното оборудване за производство
на PVC гранулати и PVC продукти у нас, което е
закупено в рамките на проекта. Благодарение на
машините, значително ще намалее негативният
ефект от дейността на предприятието върху
околната среда, като същевременно ще се увеличи
осезаемо
производственият
му
капацитет.
Проектът е осъществен в партньорство с
норвежката организация Norsk Energi, която е
споделила своя над 30-годишен опит и ценно
ноу-хау в областта на ефективното и екологично
използване на енергия. В резултат на това, всички
технологични и производствени процеси в Пласт
Комерс – 93 са подобрени и превърнати в поустойчиви и щадящи околната среда. От компанията
вярват, че устойчивото развитие и политиките
по корпоративна социална отговорност са от
първостепенно значение за успешното развитие
на всеки бизнес и компаниите, които желаят да се
развиват в бъдеще, трябва да се съобразят с това.
„Реализирайки проекта, си поставихме една
основна задача - да докажем, че дори и на пръв
поглед не особено „зелените” бизнеси, какъвто
е производството и обработката на PVC, могат
да бъдат енергийно ефективни и управлявани с
мисъл за околната среда”, заяви Йордан Божков,
Мениджър на продукцията в Пласт Комерс – 93
по време на събитието. От фирмата се надяват, че
и други български компании ще последват примера
им и без значение от техния размер или основна
дейност, ще се обърнат към по-зелени и иновативни
технологии, които осигуряват, както по-устойчиво
функциониране, така и траен растеж на бизнеса.
Проектът е реализиран в периода септември
2015 г. – април 2016 г., а общата му стойност е
383 560 евро, от които 200 000 евро безвъзмездна
финансова помощ. Сред изпълнените дейности
са закупуване и инсталиране на последен клас
оборудване за производство и обработка на PVC,
изготвяне на доклад за енергийна ефективност
и „озеленяване” на производствените процеси
в компанията и провеждане на обучение за
служителите. В допълнение са реализирани
информационни материали и събития за
повишаване на информираността по проекта,
както и за насочване на общественото внимание
към нуждата от увеличаване на енергийната
ефективност на промишления сектор у нас.
Проектът се реализира благодарение на финансовата
подкрепа на Правителството на Норвегия, чрез
Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014, в
рамките на Програмна област БГ10 „Иновации
в зелената индустрия”. В края на събитието
представителите на Пласт Комерс – 93 изказаха
своята благодарност към донора и насърчиха повече
фирми, особено от Северозападния регион, да се
включват по време на следващия прием на проектни
предложения, който е планиран за началото на 2017 г.
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творчество се съхраняваха в бащината му къща. Книги
ПРИЯТЕЛЯТ МИ „ПОСЛЕДЕН
с автограф раздаваше на близки и приятели. Дълги
БОГОМИЛ“
години след дълбоки изследвания, сътвори един том

Осиротя Северозападна България. В края на месец
ноември м.г внезапно ни напусна един голям родолюбец.
Човекът краевед, историк, изследовател, фотограф,
редактор на собствен вестник, работещ безплатно, като
никой друг в България. На неговите книги и диплянки
спонсори му бяха многобройните му приятели от
различен ранг. Той пък от своя страна им се реваншираше
като отпечатваше ликовете им в своите творби. Нищо
не сътвори за себе си, нито вили, имоти, къщи, палати
с манастирски огради, не притежаваше и превозни
средства…Неуморим творец в почетна възраст /87/.
Автор на повече от 20 книги, прави фотоизложби, издава
дипляни за селища, манастири в региона, художествени
галерии в Монтана, Берковица, Чипровци, исторически
изследвания „Калето“, „Лесковско градище“, създател
на един късометражен и един дългометражен филм.
Музеен работник в Берковица, Монтана, 3 години в НИМ
(Национален исторически музей). Бивш агитатор от
окръжен мащаб. Агитатор по време на колективизацията
на земеделската земя в ТКЗС. /В село Горно Озирово
случайно се разминал да бъде убит с манарче от
собственик на воденицата. Спасил го случайно Крум
Бухалски… След години „Революцията“ се среща с
този човек и му припомня случая. Леле, какво щях да
направя! Познавам и баща ти и деда ти!... Болки на
прехода, от частно към колективна обработка на земята.
Наше съвремие./ Той бе изцяло отдаден „в ползу роду“.
Организирал 20-30 новозаписани кооператори от с.
Бързия, казал, че това се прави в името на Революцията.
Вдигат наздравица в селската кръчма „За Революцията“
и така повече от половин век Милан Василев от малкото
село Янчов чифлик /сега с. Ягодово/ ни напусна с
това име „Милан Революцията“. В него нямаше лошо
настроение, злоба, ненавист, земен човек, вглъбен в себе
си, замислен, но приятен събеседник и много общителен.
Ще го запомним като винаги забързан с черно кепе на
глава, фотоапарат и обемиста чанта през рамо пълна с
неговия в. „Северозападен Балкан“ с мото под заглавието
“От Ком до Лом“ и го срещаха неговите съграждани, на
които подаряваше поредния брой на своето издание.
„Революцията“ не пропускаше да отрази нито едно
тържествено събитие с богат снимков материал във
вестника си, проведено в курортния град под връх Ком,
както и различни чествания и изяви на хората от региона.
Поради несъгласия с решения на окръжните велможи
да се разруши част от центъра на Берковица, той бе
изключен за кратко от Партията. По това „време разделно“
срещайки го, зевзеци в града с ирония в гласа го питата:
-Революцио, какво стана с твоята партия?
-Революция без жертви няма! – отговарял мъдрецът от
с. Ягодово.
Отива в ЦРК /Централна ревизионна комисия/, извикан
за снемане на наказанието. Стоян Караджов му казва:
-Революцио, вместо да те наградят с орден, теб те наказват.
Отивай си спокойно и продължавай да работиш!
До края на живота си той бе недолюбван от окръжните
асове, овладяни от местен патриотизъм всичко да бъде
съсредоточено в Монтана, при което Милан често се
противопоставяше, подкрепян от изявени личности в
различни сектори. Монтанчани навремето имаха „своето
силно оръжие“ в лицето на генерал Ив. Михайлов,
така че „борбата бе безмилостно жестока“, но не
сломяваше „Революцията“. В своята неуморна творческа
дейност той създаде движението „Родолюбиво общество“,
в което се печатаха негови и на съдружниците му
творби в „Северозападен Балкан“. Складове от неговото

обемиста книга с много снимков материал „Иван Вазов в
Берковица“. Това е много ценно произведение за региона,
отразяващ краткия престой на Вазов в града ни като
реликва за всеки българин и библиотека в разграбващата
днес злощастна България от съвременни ненаситни
хуни… Незабравими спомени остави с творчеството
си, както и коректност с хората, с които общувал Милан
Революцията. Неговото обкръжение бяха светила в
науката, изкуството от различен ранг, като академици,
професори, писатели, както и обикновени хора, с които
работил в различни сектори. Биографът му Цецка
Бончина в книгата „Милан Революцията“ /667 стр./
обстойно проследява живота на този голям родолюбец
от Северозапада и се отнася с голямо внимание към
подбраните от нея 33-ма от многобройните приятели,
които се възхищават на редица ценни качества в този
„Последен богомил“ и велик родолюбец. С извинение
към писателката, ще си позволя да цитирам само малко от
тях като: акад. проф. Георги Близнашки, непрежалимия
му близък приятел Йордан Радичков, проф. д-р Ангел
Кирков, Цветко Коцев, арх. Костадин Йоцов, доц.
Борислав Великов, Дометиан – Видински митрополит,
инж. Милчо Доцов, трети мандат като кмет на Берковица,
проф. Йордан Василев Зарчев – историк. Нескромно ще
отбележа и близките отношения на двете ни семейства…
повече от половин век. Благодарение на своята голяма
популярност в региона „Революцията“ можеше за един
ден да бъде в Чипровци, Монтана, София, Берковица по
неплануван превоз от водачи на МПС-та, които познаваха
и уважаваха „Милан Революцията“… Неуморим в своето
напрегнато ежедневие и многообразието от идеи, които
го съпътстваха, той неможа да довърши (да „омете“негов израз) книгите си за Петрохан, Илия Антов Илиев
– дългогодишен директор на Берковската гимназия, за
с. Драганица и най-вече да довърши голямото си дело
– овековечаване на приятеля си с „Фондация Йордан
Радичков“ – къща музей в града ни, вече събрал и внесъл
хиляда лева и предмети от бита, дадени от почитателите
на Радичков. Дни преди да ни напусне, при поредното си
посещение при мен, той бе в съвсем друга визия: бастун
в ръка, леко приведен, бледолик със загасващ поглед, но
с фотоапарат и чанта през рамо… Подари ми последната
си книга „Василовци сред Поломието“ с луксозна хартия
и богат от него снимков материал за личности и пейзажи
от това богато село сред Златията. Спонсор му бе проф.
Иван Григоров, жител на селото и изявен дарител в
региона. Мисията на „Милко“ този път при мен пак бе
търсене, изследване… Помоли ме за албума със снимки
от ученическите години в Берковската гимназия 1956/58
уч. години. Започнахме да търсим снимки на Йордан
Димитров Трайков /сега Радичков/ от с. Калиманица,
намиращо се отдавна под водите на язовир „Огоста“. В
7в клас бяхме в паралелката на др. Статков, преподавател
по български език. Човек роден за учител! Негови
ученици от тази паралелка преди 58 години още бяха:
проф. Галилей Симеонов, Неофит Петков – дописник и
двама летци пилоти Балгой Иванов от с. Боровци и Иван
Кръстев от с. Гушанци сега Замфирово.Милан си служеше
с голяма лупа при разглеждане на снимките от нашата
младост. Спря се на една от поредните, които му бях дал
по-рано с лика на Радичков. Неочаквано ме „овековечи“
с фотоапарата си. Това бе последната ни среща –
24.10.2015 г., месец преди да ни напусне. На 25 ноември
в пенсионерския ни клуб бях потресен от злокобната
вест - починал е Милан Революцията. Обадих се на
дъщерята, тя бе вече научила рано сутринта от медиите…
Отиде си един „последен богомил“, голям родолюбец,
достоен българин, почетен гражданин на Берковица,
носител на ордена „Стара планина“ и други отличия.
Дълбок поклон, приятелю, незабравим! Почивай в мир!
Иван Войков /88/
Берковица-София

ПРОЛЕТ МОЯ, НЕНАГЛЕДНА!

Когато Бог е сътворил света – първо е създал пролетта.
Той я оприличава като младо момиче, което ухае на
зюмбюл и свенливо кокиче, напъпила иглика в усмивка
красива и синчец в очите на млада самодива. Тази
приказна картина, която Бог е сътворил се проявява
в нейните пролетни месеци – март, април и май. За
туристите-ветерани пролетта идва да им каже „усмихнете
се“, забравете студените, мразовитите неделни излети
всред природата, за вас настъпва нов живот, тя ще ви
зареди с нова енергия, за да бродите по планинските
хребети, върхове и се възхищавате отвисоко на красотите
на Родината. Отшумяха мартенските празници. И тази
година туристите посрещнаха Баба Марта, отбелязаха
138 години от Освобождението ни от османско иго,
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тържествено отпразнуваха и международния ден на
жената, още по тържествено отбелязаха посрещането на
пролетта в подножието на връх Ком, в гостоприемната
хижа „Ком“. Независимо, че беше се скрила в снежните
планински дерби, ние туристите я почувствахме със
сърцата и мислите си за нея. Това създаде радостно
настроение и от подготвената програма от г-жа Ценка
Каменова. Гост на тържеството ни беше г-н Краси
Статков, който приветства туристите, пожела ни здраве,
все така единни и неплашещи се от планинските студове.
Изненада беше, че двамата с управителя на хижата ни
бяха осигурили жива музика на фона на снега , която
стопли неузнаваемо душите ни. Април – месец отново
на празници. Откриваме го с Деня на хумора, смеха и
шегата. Изнесоха се кратки беседи от Стефка, Тони, Цеца
Ненковска, представиха се много скечове (Виолета и
Здравка). Тони пресъздаде разказ от Чудомир, казаха се
много вицове, шеги, лъжи, закачки. През целия излет,
усмивката не слизаше от лицата ни. От изнесените беседи
извлякохме много поуки като: Смехът е необходим
като дишането; Смехът подпомага храносмилането,
кръвообращението, активира жизнената сила на
всички органи; Смехът премахва умората, освежава
ума; Смехът е израз на радост, удовлетворение, добри
намерения. Затова усмихвайте се, хора! Отзовахме се на
призива да залесим и разкрасим определени места на
територията на града. На 28 април ще вземем участие
в благотворителния великденски базар, организиран
по идея на Община Берковица. До края на месеца
остават да проведем още две априлски мероприятия. Да
отпразнуваме тържествено на 17 април рождените дни
на туристи през първото тримесечие на 2016 г., а на 24
април със специално подготвен ритуал ще честваме един
от най-пролетните празници – Цветница. Заредени с
положителна енергия и емоции, туристите-ветерани са

140 ГОДИНИ АПРИЛСКА ЕПОПЕЯ

Неделния излет на 10 април туристите-ветерани посветиха
на юбилейната годишнина от Априлската епопея. Кратко
докладче „По безсмъртните дири на априлци“ изнесе
г-жа Цветкова, която върна спомените ни от историята
на страшната и окървавена 1876 година. Ето няколко
фрапиращи абзаци от историческата Априлска епопея.
20 април е рожденият ден на безсмъртната епопея, която
със синовно преклонение наричаме Априлска. Епопея
героична! Излетяла из дулата и гърлата на черешовите
топчета срещу петвековната тирания. Епопея страшна!
Написана с остриетата на башибозушките ятагани,
топени в кръвта на възстаналия народ. Епопея велика!
Разнесла по света непокорността на българина и жаждата
му за свобода, за да се изпълнят пророческите думи на
Левски че, „Ще има едно знаме, на което ще пише-Свята
и чиста Република“. За да останат светини за българина
Оборище и Панагюрище, Копривщица и Клисура,
Батак и Перущица. Априлското възстание завършва
с поражение, с жестоки кланета, но то постигна целта
си, като предизвика освободителната Руско-Турска
война от 1877-1878 г. Като се питаме понякога какво би
останало след нас, от нашата национална чест, гордост,
ако не бяха Левски и Ботев, ако не беше Априлското
възстание и неговите организатори и ръководители като
Каблешков, Бенковски, Волов, Захари Стоянов, Антон
Иванов, Райна Попгеоргиева, поп Грую, знаменития
Хаджи Генчо и още стотици бунтовници от Панагюрище,
Батак, Перущица, Клисура, Брацигово и от много други
села и градчета. Можем ли да забравим поробените
батакчани и оня дръвник, върху който, кой знае колко
глави са отсечени в името на свободата. А „кладенецът“
в църквата, копан в онези страшни часове на обсадата,
от изранените пръсти на обезумелите майки, за да
найдат поне капка водица за рожбите си. Не можем да
не си спомним и да не отдадем почит на герои като Кочо
Честименски, Спас Гинев, ИванХаджитилев и на още 23ма перущенци, избрали величава и недостижима смърт,
твърдите родопчани избрали безсмъртието, отправили
по един куршум в гърдите на жените, после на децата,
а сетне и в своите. Има ли в света други като Кочо,
Спас, Иван ? Примерите за безсмъртието на априлци
са хиляди. Подвигът на априлци показва, че чудото,
сътворено през пролетта на 1876 година не трябва
да се забравя от народа ни. Да последваме кървавите
стъпки на априлци, които ни връщат в историята и да
преценим за в бъдеще, че има нещо по-важно от страха,
от инстинкта за самосъхранение, от импулса да предадеш
другия, за да запазиш себе си! След докладчето от всички
присъстващи 40 туристи се изпяха хубави възрожденски
песни като „Песен на панагюрските възстаници“, „Песен
за Райна Попгеоргиева“, „Изворът на белоногата“, а
г-жа Цанова ни представи стих „От Батак съм, чичо“.
Поклон пред героизма и безсмъртието на априлци!
/З.Цветкова/
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35 ГОДИНИ ХОРОВА ШКОЛА И 10
ГОДИНИ ХОР „ЩУРЧЕ“

Това бе поводът за прекрасния концерт, състоял
се на 15 април в залата на НЧ „Иван Вазов-1872“ –
Берковица. Пълният салон с посетители допринесе
за по-голямата тържественост на концерта, който
започна с „Набуко“ от Джузепе Верди в изпълнение
на смесения средношколски хор, първата рожба
на хоровота школа. Записът е направен преди 30
години и заедно с още 5 песни се намира в Златния
фонд на Българското радио. Заредиха се песни в
изпълнение на хор „Щурче“ и солисти от хоровата
школа. На сцената бяха и едни от основателите на
„Щурче“ – Бобка и Влади, Дени и Радинка, вече
студенти в София. Разнообразният репертоар
от български и чужди песни не позволи на
публиката да скучае, показвайки това с бурните си
аплодисменти. В края на концерта, който трая два
часа кмета на града инж. Милчо Доцов поздрави
юбилярите и им подари видеокамера и кошница с
цветя. При изпълнението на последната песен на
сцената се качиха хористи на средношколския хор
и заедно с присъстващите в салона изпяха песента
на Емил Димитров – „Моя страна, моя България“.
Хористите на „Щурче“ неведнъж са показвали
своите прекрасни певчески качества на концерти
и фестивали у нас и в чужбина. На добър час,
Щурчета! Публиката ви се радва и очаква отново!

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ И ГОРСКО
СТОПАНСТВО ЗАСАДИХА БЛИЗО
190 ФИДАНКИ В БЕРКОВИЦА

Екипът на общинската администрация - Берковица
и служители на РДГ и ДГС в Берковица засадиха
близо 190 фиданки в града по повод Седмицата на
гората. На официална церемония в централната
градска част всички лесовъди и горски служители
бяха поздравени от инж. Сашко Каменов –
Директор на РДГ-Берковица и от кмета инж. Милчо
Доцов. След това те се включиха в засаждането на
дръвчета до паметната плоча на Христо Ботев. В
пролетното залесяване се включиха и пенсионерски
клубове, както и граждани. Седмицата на гората
тази година се провежда под мотото „Подобри
гората”. От това се разбира, че празникът не е само
за горските работници, а за всички, които обичат
българската гора и най–вече за поколенията след
нас. Горите на България са част от световното
природно богатство и отговорност на всички нас
е да го съхраним и да го предадем на нашите деца.

45 ГОДИНИ ОТБЕЛЯЗА
ЕТНОГРАФСКИЯТ МУЗЕЙ В
БЕРКОВИЦА

Изложба, проследяваща богатата и разнообразна
дейност на Етнографския музей в Берковица, бе
уредена по повод 45 години от основаването на
културната институция. Директорът на музея
Ивайло Пешков изрази признателността на всички
към основателите, благодарение на които и до днес
се съхранява културно-историческото наследство
на града. Той благодари и на всички дарители, без
които би било трудно да се обогатява музейния
фонд, благодари и на Община Берковица за
подкрепата. Празничната програма включваше
изпълнения на детски хор „Щурче“ и пенсионерски
певчески състав. Специални гости на юбилейното
тържество бяха Председателят на ОбС – д-р Илиян
Тимчев, зам.кметовете Радослав Найденов и
Роберт Фидосиев, директори на музеи в областта,
читалищни дейци и общественици. Зам.-кметът
Радослав Найденов поздрави всички от името на
кмета инж. Милчо Доцов, връчи поздравителен
адрес и подарък за културната институция, а
бившата служителка на музея Петя Гергова получи
грамота за дългогодишна работа. Събирателската
дейност за откриване на Етнографски музей
започва още в края на 50-те години на 20 век. През
1966 г. с решение на Комитета за култура и изкуство
Етнографския музей е профилиран като единствен
специализиран за тогавашния Михайловградски
окръг (сега област Монтана). На 04.04.1971 г.
се открива Етнографски музей – Берковица в
Коновата къща. След реституцията, от 90-те години
на 20 век музеят е уреден в Сърбинската къща.
Тя е автентичен представител на старата градска
архитектура с характерен елемент ориентираната на
юг външна софа. Къщата е архитектурно-строителна
недвижима културна ценност от местно значение.
Музеят издирва, събира, съхранява, опазва,
документира, изучава, представя и популяризира
движими културни ценности свързани с
традициите на града и региона. Във фондовете му се
съхраняват над 15000 движими културни ценности.
Сред колекциите се открояват: „Керамика”, „Медни
съдове”, „Свилени платна”, „Накити”, „Костюми”,
„Чипровски килими”, „Каракачански костюми”,
„Градски рокли от 20-те години на миналия век”
и др. Експозицията запознава с традиционната
материална и духовна култура на града и региона.
Представени са най-характерните за миналото
занаяти – грънчарство, медникарство, свиларство
и др. Отделено е място на народните носии,
килими, градски бит. Удивление сред посетителите
предизвиква вътрешната баня с интересния си начин
за затопляне на водата и наличието на керамична
канализация за отвеждане на мръсната вода от
нея, и от „мийката” (мястото за миене на съдовете)
в кухнята. Освен посещенията на постоянната
експозиция и временните тематични изложби,
Етнографски музей използва и редица други форми
за популяризирането на богатата традиционна
култура. Музеят е организатор и домакин на
концерти, ревюта, промоции на книги, демонстрации
на занаяти и др. допълнителни атракции за
посетителите. Той е единствен представител за
област Монтана под № 34 в движението „Опознай
България – 100 национални туристически обекта”.

10 ГОДИНИ СПОРТЕН КЛУБ ПО
БИАТЛОН „КОМ-БЕРКОВИЦА“

На 23 април 2016 година Спортен клуб по биатлон
„Ком-Берковица“ отбеляза своя 10-годишен
юбилей. За да уважат берковските биатлонисти,
европейската шампионка Павлина Филипова
и Вероника Григорова в местен ресторант се
събраха треньори, спортни звезди, представители
на Българската федерация по биатлон, кметът
на Община Берковица инж. Милчо Доцов и
много приятели на Павлина и Вероника. Двете
дами получиха пожелания за здраве, сили, за да
продължават да помагат на младите надежди и
да създават велики имена от град Берковица в
този страхотен спорт. Тържеството продължи с
много настроение и подаръци. Биатлонът е един
от спортовете, които прославят Берковица. Тук се
намира единственият в Северозападна България
клуб, който развива този спорт. Изминалата 2015
година бе изключително успешна за състезателите.
Децата от клуба завоюваха 35 медала от Държавни
първенства /13 златни, 13 сребърни и 9 бронзови/
и 9 медала от Балкански купи/ 2 златни, 5
сребърни и 2 бронзови/. В момента клубът има
5 национални състезатели, от които четирима
младежи /Петьо Иванов, Кристиян Стоянов,
Християн Георгиев и Борислав Яврийски/ и една
девойка /Мария Здравкова/. Трима младежи /
Кристиян Стоянов, Християн Георгиев и Борислав
Яврийски/ и една девойка /Мария Здравкова/
участваха в Младежкия олимпийски зимен
фестивал в Лихтенщайн, четирима младежи /
Петьо Иванов, Кристиян Стоянов, Християн
Георгиев и Борислав Яврийски/ и една девойка /
Мария Здравкова/ взеха участие в Световното
първенство, а Петьо Иванов и в Европейското
първенство за младежи. Клубът има все повече
състезатели, участва и в инициативата на
Министерството на младежта и спорта „Спорт в
свободното време“. На 19 януари състезателите
участваха на световно първенство за юноши и
девойки в Румъния, а през месец февруари в
Лилехамер във втората Младежка олимпиада,
където Берковица имаше двама участнициМария Здравкова и Кристиян Стоянов, който
развя българския трибагреник.
Клубът
участва във всички състезания от Държавния
спортен календар на Българска федерация по
биатлон (БФБ). Задачите пред Клуб по биатлон
„Ком-Берковица“ са популяризирането на
биатлона в общината, привличане на повече
деца в този спорт и в същото време създаване
на състезатели, които да ни представят и
класират на международни състезания. Честит
празник и още много успехи за Берковица !
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