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Разпространява се безплатно!

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЗЕ
СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
НА СИСТЕМАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ
И НАМАЛЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА
ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ДЕПО МОНТАНА
Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов
проведе работно заседание с общинско мероприятие
„Комунални дейности“ и инспектор „Околна среда“ в
ОбА. Предмет на срещата бе обсъждане състоянието
на сметосъбирането, включително разделното,
както и предлагане на мерки за оптимизиране
на системата и намаляване на количествата на
отпадъците, предавани в депо Монтана и намаляване
разходите за тези дейности. Предложенията, на
които се спряха и ще бъдат изпълнени са следните:
Преустройство на контейнер – 4 куб.м и поставяне
в непосредствена близост до търговските обекти
в центъра; Преустройство на 5 броя контейнери
тип „Бобър“ за събиране на картонени и хартиени
отпадъци от търговските обекти в кварталите
„Заряница“, „Изгрев“, в района на Трето основно
училище „Иван Вазов“ и зад сградата на ОбА;
Изготвяне
на
график
за
извозване
и
приемане на картонени и зелени отпадъци;
Населението ще бъде информирано чрез сайта
и разлепване на ключови места информация
за
предприети
действия
за
разделно
събиране на хартиени и зелени отпадъци;
Изготвяне на заповед до търговските обекти,
включително и до физическите лица и
учреждения с информация за графика и
задълженията за разделно събиране на отпадъци;
Изготвяне
на
анализ
на
количествата
хартиен
и
зелен
отпадък;
Среща с „Екопак“ за надграждане на проекта за
разделно събиране на отпадъци от опаковки;
Публикуване на допитване до обществеността,
включително училища и детски градини за
повишаване ефективността на разделно събиране
на отпадъци от опаковки – предлагане на проекти,
с които общината да се включи в конкурса на
„Екопак“ – „Най-зелена община“. Избраният проект
ще бъде доразвит от страна на експертите на ОбА
и внесен в „Екопак“, а авторът ще бъде поощрен
чрез финансиране на мерки за озеленяване и
подобряване на състоянието на околната среда.
Обсъжда се и предложението за обособяване на
пункт в града за изкупуване на хартиени отпадъци.
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПИСАНИЕ
НА ВЛАКОВЕТЕ ЗА ГАРА БЕРКОВИЦА
Заминаващи от гара Берковица:
05:50 ч.
13:26 ч.
16:10 ч.
20:55 ч.
Пристигащи на гара Бойчиновци
06:43 ч.
14:20 ч.
17:04 ч.
21:46 ч.
Тръгващи от гара Бойчиновци
09:50 ч.
14:46 ч.
19:50 ч.
22:05 ч.
Пристигащи на гара Берковица
10:42 ч.
15:39 ч.
20:42 ч.
22:56 ч.
Влиза в сила на 12.12.2016 година.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми учители,
културни дейци,
книжовници и просветители,
За нас е удоволствие да Ви поздравим по повод 1
ноември – Ден на народните будители!
На тази дата изразяваме своята почит към
създателите и пазителите на българската
духовност, език и култура. Свеждаме глави пред
първоучителите на Националното Възраждане
и освободителните борби, пред тези, които
завещаха на бъдещите поколения стремеж към
знание, будност и национално самочувствие.
Векове наред светлината на знанието озарява
пътя ни напред и укрепва вярата ни, че можем
да победим злините и да се опазим като народ със
свой език и история. Днес, когато ние, българите,
имаме нужда от духовна упора, примерът
на народните будители е нашият най-верен
нравствен спътник за безкористна служба в
името на добруването на българския народ.
На всички Вас, съвременни просветители, които
запалвате искрата на любовта към книгите
и познанието, пожелаваме здраве, силен дух и
светлина, за да показвате пътя, по който да
върви българския народ.
Честит празник!
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица
Д-р Илиян Тимчев
Председател на ОбС-Берковица
ЗАПОЧНА ИЗКЪРПВАНЕ НА УЛИЧНАТА
МРЕЖА В БЕРКОВИЦА

През месец октомври започна аварийно изкърпване
на улици в Берковица. Във фокус са трасетата,
които са в най-лошо състояние. Сред тях са ул.
„Берковска река“, „Тимок“, „Тракия“, „Ашиклар“,
„Кирил и Методий“ и „Атанас Кюркчиев“. Лошото
време бави строително-ремонтните работи. Лично
кметът инж. Милчо Доцов в края на миналата
седмица инспектира изкърпването по ул. „Тимок“. Той
провери на място работата, спазването на графика
и качеството на работа от фирмата изпълнител –
„Стройко 2002“ ЕООД, гр. Монтана. Изкърпването
на улиците е от важно значение за сигурността
на МПС-а и движението по тях. За аварийните
ремонти са отделени 15 000 лева собствени средства.

БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОРА ЗА
НОВИЯ СИ МИГ

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов
подписа в Министерството на земеделието и храните
договора за „МИГ – Берковица-Годеч“ и изпълнение
на стратегията за Водено от общностите местно
развитие. Общата стойност на проекта е 3 911 660,
00 лв. Предвижда се следващите 5 години да се
финансират проекти на земеделски производители,
неземеделски дейности и др., както следва:
Инвестиции в земеделски с-ва- 850 000.00 -28.97%;
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти-290 000.00 -9.88%;
Инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски
продукти-200 000.00-6.82%;
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности- 935
745.00-31.90%;
Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура-383 000.00-13.06%;
Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа информация и малка по мащаб
туристическа инфраструктура-225 000.00-7.67%;
Съхранение и приобщаване към местното културно,
историческо и природно наследство- 50 000.00-1.70%;
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 2 933 745.00 - 100 %
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено
от общностите местно развити- 977 915.00
ОБЩО: 3 911 660, 00 лв.
5 работни места ще бъдат разкрити за „МИГ –
Берковица-Годеч“, едно за Община Годеч и 4 за Община
Берковица. Предстои обявяване на процедури от
Местната инициативна група за прием на проекти.
На територията на «МИГ-Берковица и Годеч» подходът
ЛИДЕР се прилага от 2009 година с реализирането на
договор с Министерство на земеделието и храните и ДФ
«Земеделие» – Разплащателна агенция за предоставянето
на финансова помощ по мярка 431-2 от ПРСР 2007-2013
г. по проект № 431-2-03-17 „Придобиване на умения и
постигане на обществена активност за потенциална
местна инициативна група на територията на общините
Берковица и Годеч”. «Местна инициативна група –
Берковица и Годеч» ще продължи да се развива на
територията на общини Берковица и Годеч, посредством
прилагането на инструмента Водено от общностите
местно развитие, като част от ПРСР 2014-2020 г. В
изпълнение на договор № РД 50-173/07.12.2015 г. по
мярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» от
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020
година, МИГ е подготвил и вече е одобрена новата
стратегия за водено от общностите местно развитие.
Териториален обхват на Стратегията: Териториалният
обхват на “МИГ – Берковица и Годеч” попада в
административните граници на две области (Монтана и
Софийска) и в два района на планиране (Северозападен
и Югозападен). “МИГ – Берковица и Годеч” включва
цялата територия на Община Берковица (с. Балювица,
гр. Берковица, с. Бистрилица, с. Бокиловци, с. Боровци,
с. Бързия, с. Гаганица, с. Замфирово, с. Комарево, с.
Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Мездрея, с.
Песочница, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина,
с. Цветкова бара, с. Черешовица, с. Ягодово) и
цялата територия на Община Годеч (с. Букоровци,
с. Бракьовци, с. Бърля, с. Връбница, с. Връдловци, с.
Гинци, гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с.
Комщица, с. Лопушна, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище,
с. Ропот, с. Смолча, с. Станянци, с. Туден, с. Шума).
Обща площа на територията: 838,385 кв. км
Население: По данни на НСИ към 31.12.2014 г.,
общото население на МИГ Берковица и Годеч е 22 599
души, от които 11 081 мъже и 11 521 жени. От тях, в
общинските центрове живеят 16 914 човека, т.е. делът на
градско население е приблизително 75 %. Гъстотата на
населението, обхванато от МИГ, възлиза на 37 човека/
км² значително под средната за страната – 64,9 души/ км².
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ
НИКОЛАЙ ЕЛЕНКОВ
ПРОЕКТИ ПО ПРСР
ОТ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА
ЗА 8 Милиона ЛЕВА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
Община
Берковица
внесе
две
проектни
СТАНА КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН
предложения на стойност близо 8 млн. лева
В ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
ОБЩИНА
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Единият
проект на Община Берковица е „Рехабилитация
и/или реконструкция на участъци от общински
пътища на територията на Община Берковица –
(Път MON2008, Път MON1091, Път MON1012,
Път MON2002, Път MON1001, Път MON1013)”:
Път
MON2008
–
II-81-БързияIII-812
от
км.
0+000
до
км.
1+835
Път MON1091 – с. Слатина – граница община
Вършец – участък от км. 3+900 до км. 5+600
Път
MON1012
–
II-81-БоровциIII-815
от
км.
0+000
до
км.
1+870
Път MON2002 – ул. „Котеновско шосе“ –
разклон за язовир, участък 0+000 до км. 3+515
Път
MON1001
–
участък
по
ул.
„Бук“
от
км.
3+260
до
км.
3+810
Път MON1013 – III-815-Гаганица-КотеновциЧерешовица, участък от км. 0+000 до км. 4+790
Обща стойност: 5 843 936,58 лв.
Вторият проект е „Рехабилитация и реконструкция
на улици и тротоари, съоръженията и
принадлежностите към тях на
територията на
гр. Берковица, ул. „Тузлата“ от ОТ49 до ОТ52, ул.
„Здравец“ от ОТ41 до ОТ49, ул. „Райко Даскалов“
от ОТ993 до ОТ382а, ул. „Кестенярска“ от ОТ25
до ОТ886, ул. „Даме Груев“ от ОТ233а до ОТ605,
ул. „Заряница“ от ОТ40 до ОТ8, ул. „Тимок“ от
ОТ939 до ОТ313а, ул. „Мусала“ от ОТ365 до
ОТ698, общ. Берковица и на територията на
с. Бързия, ул. „Артец“ от ОТ109 до ОТ145, ул.
„Ком“ от ОТ43 до ОТ125, общ. „Берковица“.
Обща стойност: 1 955 800,00 лв.
Приоритетни
области
за
одобрение
на проекти по мярка 7.2 от ПРСР :
Изграждане
и/или
реконструкция
на
инфраструктура
в
Северозападен
район;
Изграждане
и/или
реконструкция
на
инфраструктура,
обслужваща
общини с високо ниво на безработица;
Изграждане
и/или
реконструкция
на
инфраструктура, която осигурява транспортна
свързаност на населени места от селските райони
до малките градове от 4-то йерархично ниво
съгласно НКПР (съгласно приложен списък);
Изграждане
и/или
реконструкция
на
инфраструктура, която осигурява директна
свързаност на населено място с втори
и
трети
клас
републикански
пътища;
Брой население, което ще се възползва
от
подобрените
основни
услуги
и
обхвата
на
териториално
въздействие.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
УВАЖАЕМИ
СЪГРАЖДАНИ,
УВЕДОМЯВАМЕ
ВИ,
ЧЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН
РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА
ИМА
ПРОМЯНА В МЕСТАТА НА ГЛАСУВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:
ЗА СЕКЦИЯ 001 В КВ. БЕГОВИЦА – БИЛО ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
НА УЛ. МРАМОР, СТАВА – СТОЛА НА ЗАВОД „МРАМОР“.
ЗА
СЕКЦИЯ
013
–
БИЛО
ИКОНОМИЧЕСКА
ШКОЛА НА УЛ.“АШИКЛАР“ № 16, СТАВА – ПЪРВО
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НА УЛ. „СТ. СТАМБОЛОВ“.
ЗА
СЕКЦИЯ
016
И
СЕКЦИЯ
017
ИМА
ПРОМЯНА
И
В
ОБХВАТА
НА
СЕКЦИИТЕ:
БЛОКОВЕ № 13, 14, 14 ВХ.А И 14 ВХ.Б, 14А, 74
ВХ.А, 74 ВХ.Б И 74 ВХ.В В ЖК. ИЗГРЕВ
ОТ
СЕКЦИЯ
016
ПРЕМИНАВАТ
В
СЕКЦИЯ
017.
УЛИЦИ „КРАЙРЕЧНА“ И „ПРОЛЕТ“ В КВАРТАЛ
РАКОВИЦА
ОТ
СЕКЦИЯ
017
ПРЕМИНАВАТ
В
СЕКЦИЯ 020, КОИТО ЩЕ ГЛАСУВАТ В ЧЕТВЪРТО
ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ
В
КВ.
РАКОВИЦА
.
ЗА СЕКЦИЯ 016 – БИЛО ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА
С
ДЕЦА
В
ЖК.ИЗГРЕВ,
СТАВА
–
ВТОРО
ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ
В
ГРАД
БЕРКОВИЦА.
ЗА СЕКЦИЯ 017 /ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА ЖИВУЩИТЕ В
ЖК.ИЗГРЕВ/ – БИЛО В ЗАВОД “АРКОСМЕТАЛ“, СТАВА
– ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В ГРАД БЕРКОВИЦА.

В Деня на българската община кметът инж. Милчо Доцов
и цялата администрация поднесоха венци в знак на почит
към първия кмет на общината Хаджи Петър Хаджиилиев.
Слово за живота и делото му изнесе краеведът г-жа Мария
Иванова. По стара българска традиция всеки служител на
администрацията и всеки граждани бяха посрещнати с
хляб, мед и китка здравец. Инициативите за отбелязване
на 12 – октомври – Ден на българската община
продължиха с участието на 10 ученици в общинското
управление. Младежите бяха сърдечно посрещнати от
кмета инж. Милчо Доцов, след което се запознаха и със
зам.-кметовете, директорите на дирекции и експерти
в администрацията. Следвайки идеята да опознаят “от
първа ръка” дейността на ключови административни
постове, 10-а ученици седнаха в креслата на кмета,
неговите заместници, началници на кметски отдели и
експерти в администрацията. Николай Младенов Еленков,
ученик от XII „б“ клас на Лесотехническа професионална
гимназия стана кмет на Община Берковица за ден. Негови
заместници бяха Ива Бойкова Иванова, ученичка от XII
„б“ клас от Лесотехническа професионална гимназия и Ася
Сергеева Стоянова – X б клас от Профилирана гимназия
„Д-р Иван Панов“. Главен счетоводител стана Рая Иванова
Гъргова-VI клас от ОУ „Георги С. Раковски“- село Бързия,
секретар на ОбА бе Лора Александрова Каменова – V а
клас от Второ основно училище „Христо Смирненски“,
поста на одитор зае Ася Бориславова Александрова от
VІІ клас от Първо основно училище „Никола Йонков
Вапцаров“, директори дирекции станаха Теди Методиева
Илиева – VII б клас от IV ОУ „Г. С. Раковски“ и Илиян
Любомиров Енакиев- V клас от ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий“- с. Замфирово. Мястото на Гл. експерт
„Образование“ зае Цветелинка Георгиева Георгиева – XI
б клас от Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, а ПР
бе Елина Красимирова Тодорова от VІІ а клас от Трето
основно училище „Иван Вазов“. След като станаха част
от екипа на администрацията учениците се заеха със
задълженията си и след това направиха самостоятелна
оперативка при кмета Николай Еленков, на която
подготвиха предложенията си към инж. Милчо Доцов.
Ето какво предложи младежкото общинско управление:
Екология: Прочистване на дърветата в Община
Берковица от изсъхнали клони; Провеждане на
ежегоден ден за залесяване на гората; Подновяване
на цветните лехи в центъра. Образование: Ежегодни
конкурси в сферата на литературата и изкуството;
Подобряване на материалната база /отопление/. Спорт
и младежки дейности: Ремонт на спортната зала;
Открити спортни площадки, които да са достъпни за
всеки; Създаване на младежки клубове; Постоянно
кино в града. Туризъм: организиране на походи
и ски състезания; почистване на туристическите
обекти в Берковица. Инфраструктура: подобряване
на инфраструктурата в общината; поставяне на
липсващи осветителни тела и поправка на счупените.
Кметът инж. Милчо Доцов прие всички предложения и ги
отчете като „добър резултат“ от работата на младежите.
Той ги поздрави и им пожела бъдещи успехи във все поотговорния живот, който ги очаква. В края на срещата
инж. Доцов отново подчерта, че „Берковица е била, е и ще
бъде духовния и културен център на Северозапада“. Той
връчи на всяко едно от децата „Сертификат за участие
в младежко общинско управление“ и пакет с рекламни
сувенири на общината. Празничният ден продължи с
поредните признания и пожелания. На среща с колектива
на администрацията, кметът инж. Милчо Доцов поздрави
всички служители с професионалния празник и връчи
грамота и том с произведения на Йордан Радичков на
Ирена Атанасова – „Човешки ресурси“ в ОбА за найдългогодишен принос в развитието и дейността на
Общинска администрация – Берковица. Кметът поздрави
и секретаря на общината г-жа Велка Живкова, която днес
освен професионалния празник имаше и рожден ден.
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IN MEMORIAM…

Eдин живот, изживян в упорит труд.
Един живот, извървян честно и достойно.
Един живот – спомени и безкрайна болка.
Един живот достоен за пример ще остане завинаги в
сърцата ви!
Със смъртта на Христо Ташев в организацията на
учителите пенсионери остава още едно празно място,
а те вече са много. Беше съпричастен към дейността
й. Свеждаме глави и изразяваме признателност към
всичко онова, което е направил и постигнал в живота си.
Христо Иванов е роден на 20 април 1930 г. в с. Замфирово
и е втори син в семейството на Митра и Иван Ташеви.
Те са били трудолюбиви и честни хора, привързани
към земеделския труд. В такава обстановка преминават
детството и юношеството на Христо. Мотиката, лопатата
и сърпът са били негов спътник. Основно образование
завършва в Замфирово и после гимназия в гр. Берковица.
През 1951 година постъпва в редовете на БНА, гр. Кърджали.
Отличник е по всички показатели във военната подготовка,
завършва школата за мл. сержант, а в последствие е повишен
и произведен в чин сержант и длъжност помощник
-взводен командир. За сериозното си изпълнение на
задачите става и прицел на военните кореспонденти и до
днес е запазил изрезките от вестниците с дописките до него.
След приключване на военната служба се завръща в село.
Родителите му вече са членове на ТКЗС и той се включва в
младежката бригада на стопанството, избран е за секретар
на ДСНМ, следват отличия и награди. През 1955 год.
дружбата му с учителката Надежда Трифонова приключва
с брак. Ражда им се дъщеря, която след години ще създаде
семейство и ще ги дари с внук. След година и половина
стажуване в киното в гр. Берковица се явява на изпит в
гр. София и получава званието киномеханик. Назначен е
в родното си село и в продължение на 6 години работата
в киното е стабилизирана. Става любимец на зрителите от
селото, уважаван от кинефикация Михайловград и завоюва
званието кино-околийски първенец. През 1963 год. е
назначен за оператор и ръководител на киното в Берковица.
Отново следват отличия – носител е на преходното знаме
на Министерството на културата. През 1971 г. е назначен
в Гимназия „Д-р Иван Панов“ като завеждащ филмотека
учебни филми към училищата в града. Тук развива
ползотворна дейност в много насоки. Открива и обзавежда
фотолаборатория, ръководи кръжок, където учениците с
интерес изучават черно-бялата фотография. В помощ беше
на учителите, а за учениците беше чичо Христо. През тези
години развива и обществена дейност в организацията
на ОФ.Участник е в хор „Балкански звуци“ и 15 години
негов председател. Участва и в групата за стари градски
песни. През 1990 г. се пенсионира. Започва да се занимава
с дървопластика, отначало плахо, но това си му е било в
кръвта, наследено от любимия му дядо. Неговото изкуство
и увлечение не остават незабелязани от обществеността и
ценителите на изкуствата. От името на киноклуб „Грамада“ и
със съдействието на Пламен Керанов се заснема 20-минутен
филм за него, озаглавен „Ръце и звуци“, с който филм
киноклубът се представя на международен кинофестивал в
гр. Трявна. Правил е много изложби. Негови произведения
са изложени в два сувенирни магазина в града и привличат
вниманието на наши граждани и гости.Закупени сувенири
има в Гърция, Сърбия, Румъния, Кипър, Русия, Германия,
САЩ и др. Любимец на малчуганите от детските градини
става и с преобразяването си в Дядо Коледа и Дядо Мраз.
Съгражданите му ще го помнят и като консултант по
облагородяване на дръвчета, рязане на лози и отглеждането
на пчели. Или, както беше писала Елисавета Павлова в свое
есе „Аз не мога да открия какво не може да върши Христо
Ташев“. Член на сдружение „Народен будител“ става още
с учредяването му преди повече от две десетилетия. Бил
е член на ръководството, съдействал е за организацията
и провеждането на мероприятия, свързани с чествания и
празници. Отзивчив и с желание се е включвал в програмите,
подготвяни по различни поводи. Много от дейностите на
Сдружението са запечатани на лентите на фотоапарата му.
Със своето участие той допринасяше животът в клуба да
бъде по-разнообразен, по-весел, да поддържаме връзка
по между си, да преживяваме по-леко. Ще ни липсва, но
няма да бъде забравен, защото човек живее докато има
кой да си спомня за него. Ние ще го помним. Поклон,
дълбок поклон приятелю и спи спокойно вечния си сън!
Никя Анастасова
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ДЕЙНОСТТА
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛИ МЕСТАТА ЗА
НА КРАЕВЕДСКOТО
СВЪРЗАНО С ПОДОБРЯВАНЕ НА
АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
ДРУЖЕСТВО В БЕРКОВИЦА
СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА

Със Заповед № РД-15-533 от 07.10.2016 г. на
кмета на Община Берковица и във връзка
с произвеждане на избори за президент и
вицепрезидент на републиката и за национален
референдум на 06.11.2016 г. са определени
следните места за разлепване на агитационни
материали за град Берковица, както следва:
метално табло в градинката пред пощата;
метално табло в градинката пред паметника
на Замфир Попов на ул. „Николаевска“.
В селата на общината местата за агитационни
материали ще бъдат определени от кметовете
и кметските наместници. За поставянето на
транспаранти и рекламни билбордове ще се
предприемат действия съгласно Наредбата
за рекламната и информационна дейност в
Община Берковица. Съгласно чл. 186, ал. 3 от ИК
партиите, коалициите и инициативните комитети
в срок от 7 дни след изборния ден премахват
поставените от тях агитационни материали.
Припомняме, че съгласно Наредбата за осигуряване
и поддържане на обществения ред и сигурност на
територията на Община Берковица чл. 4 от Глава
втора, т. 11 се забранява лепенето на некролози,
съобщения, обяви и други извън определените за това
места. Съгласно адмнинистративнонаказателните
разпоредби и контрол чл. 27, т. 1 и 2 от същата
наредба – нарушителите ще бъдат наказвани
с глоба от 10 до 50 лева, както и са длъжни да
възстановят нанесените щети. При повторно
нарушение глобата е в размер от 50 до 150 лева.

12 ДУШИ ОТ ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА БЯХА НАЕТИ
НА РАБОТА ПО РЕГИОНАЛНА
ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

На 17 октомври 2016 г. зам.-кметът на общината
Ася Велиславова връчи трудовите договори на 12
души, наети по Регионална програма за заетост.
Г-жа Велиславова изрази удовлетворението си,
че днес тези хора са намерили препитание и ще
могат да изхранват своите семейства. Безработните
лица ще бъдат сметосъбирачи във всички села
на общината на 8-часов работен ден. Наетите ще
работят за срок от пет месеца и половина в сферата
на комунално-битовото обслужване, поддържане
на градинки и тротоари, снегопочистване и др.
В БЕРКОВСКОТО СЕЛО ПЕСОЧНИЦА СЕ
ПРОВЕДЕ ДОПИТВАНЕ ДО МЕСТНОТО
НАСЕЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ
НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ
ДЛЪЖНОСТТА КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

На 12 октомври 2016 г. в село Песочница кметът инж.
Милчо Доцов проведе допитване до местното население
за назначаване на временно изпълняващ длъжноста
кметски наместник. Под формата на общоселско
събрание на местните жители бе дадена възможност
сами да направят предложение кой да заеме поста.
Село Песочница остана без кметски наместник, след
като заемащия тази длъжност Васко Маринов излезе в
продължителен отпуск по болест. Верен на политиката си
за важни въпроси да бъде чут гласа на хората в общината
кметът инж. Милчо Доцов е доволен, че жителите на
селото показват единомислие и съпричастност по този
важен за тях въпрос. Най-значимият критерий, който
трябваше да бъде спазен, е хората сами да направят
избора. Сега предстоят процедури по назначаване на
временно изпълняващия длъжността кметски наместник.

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
Основните критерии, по които ще се оценяват
проектните предложения са
иновативност,
техническа част, устойчивост, ефективност
на представеният проект (в свободна форма
с молба, за изготвяне на кратки, ясни и
изчерпателни като съдържание текстове, даващи
възможност при оценяването на проекта да
бъдат установени и оценени всички изброени
критерии за подбор и класиране на проектите).
Иновативност: с най-висока оценка ще бъдат
оценявани проекти, които използват нови
методи/дейности/ за повишаване ефективността
на системата за разделно събиране на отпадъци
от опаковки, чрез прилагане на нови подходи,
оригиналност на идеите, дългосрочно планирани
дейности, постигане на определени резултати
(като процентно повишение на събираемостта
на отпадъците от опаковки, повишаване
на качеството на събрания отпадък и др.).
Техническа
част:
подробен
и
ясен
план
за
изпълнение
на
проекта;
Брой и вид участници (други организации,
държавни
институции,
подразделения
и
администрации),
дейности
и
технически
съоръжения.
Технически
параметри,
продължителност и срокове за изпълнение.
Устойчивост на проекта: в краткосрочен план ще
се оценява устойчивостта на проекта за период от
минимум 2 години , следващи годината на изпълнение
на дейностите по проекта. В дългосрочен аспект
ще се оценява възможността за доразвиване и
интегриране на проекта с нови дейности. Обхват.
В конкурса могат да участват всички кметства
и кметски наместничества, училища и детски
градини, фирми на територията на Община
Берковица, както и индивидуални инициативи на
сдружения на собствениците на етажна собственост.
Срокът за подаване на проектните предложения
е 17:00 ч. на 30.11.2016 г. Документите следва да
бъдат адресирани до Кмета на Община Берковица.
Специално назначена комисия, ще разгледа и
оцени проектните предложения и избраният ще
бъде подаден за финансиране в конкурса „Найзелена община” на ЕКОПАК-България ООД.
Авторът/ите
на
одобрения
проект
ще
получат
финансови
средства
за
облагородяване
на
зелени
площи.

ЕДИН НЕЗАБРАВИМ ДЕН

Туристите ветерани „Ком“, гр. Берковица бяхме
поканени да посетим приятелите туристи от
гр. Плевен. Програмата за деня беше богата и
разнообразна. 50-те участници в екскурзиятасреща първо се спряхме да посетим Плевенската
панорама. Кое българско сърце не би трепнало,
когато застане лице в лице със защитниците на
град Плевен при обсадата на града от турските
орди по време на боя. Картините пред нас навяваха
съчувствие, а и гордост от тази храброст на героите
по време на Руско-турската освободителна война.
Нашите любезни приятели ни бяха осигурили
и двама подготвени екскурзоводи. За малкото
време до обяд направихме панорамна разходка до
природния парк „Кайлъка“ – едно любимо място
на плевенчани. Посетихме и историческия музей,
който проследява развитието на Плевен през

По инициатива на кмета на общината, инж. Милчо
Доцов, и бившия секретар на читалище „Иван
Вазов 1872” Мария Иванова бе свикано общо
събрание на краеведското дружество в Берковица.
Дейността му бе замряла през последните години, а
по документи се оказа, че то до сега е действало като
клуб, а не като юридическо лице с нестопанска цел.
Повечето членове на досегашни клуб присъстваха
на събранието. В началото на срещата бе почетена
паметта на починали краеведи – Христо Пашкулев,
Петър Найденов, Милан Миланов – Революцията,
Христо Ташев и Кузман Илиев. След гласуването
за учредяване на дружество с нестопанска цел
бе предложен устав на новата организация.
Присъстващите избраха ръководство в състав –
председател – Мария Иванова, краевед и бивш
секретар на берковското читалище, историкът
и директор на берковската гимназия Румян
Горков и Петко Пачев – общественик и автор
на последната краеведска книга, издадена тази
година в Берковица – за кметовете на прехода.
Бяха обсъдени предстоящи събития и най вече –
работа с ученици за възраждане на интереса към
историята на родния край. Като друг съществен
елемент от програмата на краеведите е опазване на
културно-историческото наследство в общината
и запазване на паметта за бележити личности от
историята на берковския край и Северозапада. С
подкрепата на инж. Доцов местните историци се
включиха и в националния конгрес на краеведите,
който се проведе на 8.10.2016 г. в старата столица
Търново. Членовете на дружеството, които по
документи са 26, и през тези години са работили
самостоятелно. Само през 2016 година бяха
издадени три книги по темата – за историята на с.
Боровци /автор Мария Иванова/, за с. Слатина /
автор Илия Петров/ и за кметовете на община
Берковица по времето на прехода /Петко Пачев/.
различните епохи до наши дни. Един час не ни
стигна да разгледаме толкова много експонати и
зали. Преминахме и през центъра на града, осеян
от фонтани – феерия от красота! Отправихме се и
за приятелската среща-обяд със скъпите домакини,
с които ни свързва дълго приятелство. В битова
обстановка бяхме посрещнати по стар български
обичай с питка и китка здравец. Бяхме сърдечно
поздравени от председателя на плевенския клуб,
последваха прекрасни песни от техния богат
репертоар. На акордеона и ръководител на групата
бе духовитата, душата на клуба – Живка. Разбира се и
ние – берковската група отговорихме на поздрава им.
Топли думи към домакините отправи председателят
на нашия клуб – Генка Минчева, а певческата група
изпя две песни за Ком и „Малини“ по текст на Иван
Вазов. Задушевната атмосфера, наздравиците,
хората и танците продължиха до късно. Преживяхме
един осмислен и прекрасен септемврийски ден!
Клуб на туристите ветерани „Ком“

К О М - брой 191(85), Вторник- 01 - Ноември 2016 г.
ФОТОИЗЛОЖБА „РАДИЧКОВИЯТ чудесни места за планинарство, ски и туризъм. „Старият град е
дал гостоприемство на патриарха на българската литература Ив.
СЕВЕРОЗАПАД“
Вазов. Днес още стои непокътната къщата, в която е живял поета.
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„НА КОЯ СТРАНА ДА СЕ ОБЪРНЕ ТОГАВА
ПИСАТЕЛЯТ, СЛЕД КАТО ЗНАЕМ, ЧЕ Е
ОБЪРНАТ
ТОЙ С ВСИЧКИТЕ СИ СЕТИВА
В близост до нея долавяме шумът на буйната планинска
ВЪВ
ВСИЧКИ
ПОСОКИ?…“ – ЙОРДАН
река, която носи водите си към бързотечащата Бързия,
РАДИЧКОВ
а отвъд бреговете й се извисява като купен Калето.”

Магьосникът на словото от Калиманица казва, че „снегът
тук се топи бързо, пролетта пламва внезапно и в няколко
дни озеленява цялата околност. Планината и Ком са
още наметнати с бяло руно, а долу край Калето цъфтят
зарзалиите, а стопаните окопават ягодовите градини.”
„Всички сезони в Берковица са омайни и никъде
другаде поляните не са така
пъстри, сенките
така
дебели,
водата
така
бистра,
както
тука.”
Неповторимият разказвач на истории не е безразличен и към
другите забележителности на Берковския край като Клисурския
манастир, откъдето се виждат сините чела на каменните
Тодорини кукли. С дълбока скръб той ни съобщава, че
„напускането на манастира е съпроводено със съжаление за това,
че човек е изоставил едно прекрасно кътче в Стара планина…,
С представяне на Йордан Радичков, неговото творчество
където дъхти на папрат и въздухът омайва със своята свежест.”
На 24 октомври 2016 г. в къща-музей „Иван Отделя голямо внимание и на курортният град Вършец, и спомените за него започнаха, дните, посветени на
Вазов“ – Берковица бе открита фотоизложба който „от югоизток е заграден от старопланински гребен…”. 87-годишнината от рождението му. Мероприятието се
„Радичковият Северозапад“. Събитието е част от „На неговите чисти улици и почивни домове, зашумени от проведе в Детски център „Камбанка“ и е организирано
мероприятията, посветени на 87-годишнината короните на столетни кестени.” Не скрива възхищението от Община Берковица, библиотека „Йордан Радичков”
си от прекрасната природа на този град и неговата
от
рождението
на
Йордан
Радичков. гордост - лековитите и животворни минерални извори. при НЧ „Иван Вазов 1872” и Сдружението на краеведите.
Гост на събитието бе зам.-кметът Радослав Найденов. В
Представената
фотоизложба
“Радичковият Описва по своя неподражаем начин и хубостите
началото г-жа Анка Апостолова прочете свой материал за
Северозапад“ е от архива на къща- музей “Иван на други две кътчета на Северозападния край. творчеството на Радичков и родния край. Присъстващите
Вазов“ със снимки и материали на големия Първото е град Белоградчик с неговите скали, които са наречени имаха възможност да видят и мултимедийна
негов приятел и сподвижник Милан Миланов – „фантастични фигури наподобяващи величествени обелиски, презентация на Нора Николова „Радичков и Берковица“.
човешки образи и монументални стълбове.” Това велико
Революцията. От фонда на Градската художествена творение на природата, както и останките от стари крепости в Татяна Попова – библиотекар в библиотека „Йордан
галерия “Отец Пайсии“ – Берковица са представени Белоградчик, карат земляка, да напише: „Красотите на нашата Радичков” и Мария Иванова – Председател на сдружение
картини на художниците – Проф. Иван Кирков, страна, нейните гори и планини, нейните поляни и дъхави на краеведите от Община Берковица, прочетоха мъдри
Мария Лугова, Борис Димовски, Христо Михайлов, цветя, чудните пещери и водопади, както и тези мълчаливи цитати от произведения на автора и изказвания за
скулптури, будят възторг, че сме се родили и живеем в страна,
Георги Панов, Венелин Захариев и Митко Марков. за чиито хубости и перото на най-големия поет е немощно.” Радичков от български и чужди автори в областта на
На събитието присъстваха зам.-кметът г-н Чипровци – наречен от Радичков „бисерът на Чипровския литературата. След представянето на Йордан Радичков
срещата премина в разговори и спомени за Радичков –
Радослав Найденов, г-жа Люба Георгиева, съседка балкан”. „Героично селище! Твоите трудолюбиви чада, първи
земляка и приятеля. За него си спомниха и споделиха
на Радичков, която прочете свое стихотворение оросиха българската земя с кръвта си! …И твоите синове, много от присъстващите. Стефан Благоев се изказа за
за писателя и подбрани негови мисли, г-н Петър които юнашката смърт не можеше да стигне, още четири Радичков и родният край. Петър Георгиев Стефанов
пъти посягаха към скритата под сухата стряха пушка.”
Стефанов, който разказа за съвместното им Йордан Радичков казва:
разказа за съвместното им бригадирско време при
бригадирско време, краеведи и общественици. „Аз мисля, че моят роден край е уникален, а хората не строежа на прохода Хаинбоаз. Люба Георгиева, съседка
„Радичков се чете със сърцето, а не с очите“ – знаят за него и аз съм длъжен чрез средствата на прозата на писателя от с. Калиманица прочете стихотворение за
сподели зам.-кметът г-н Найденов – „И въпреки, да мога да разкажа повече за този край, за да могат детството на писателя. Соня Райкова сподели спомените
повече хора да научат за него. Дълбоко в себе си съм
че два пъти е номиниран за Нобелова награда убеден, че когато ние се обръщаме, когато записваме си за Радичков, който е бил приятел на нейния баща.
за литература и не я е получил, аз смятам, че нещо на книга, по този начин ние му даваме безсмъртие.”
МОЖЕШ ДА ПОБЕДИШ!
всеки един от нас, вътре в себе си му е дал Не можем да не се съгласим с великия писател и затова
Нобеловата награда за неговия неподражаем като негови наследници и пазители на българското,
талант и колорит!“- каза в заключение той. отдаваме почит и уважение към безсмъртните му дела.
Дървопластиката „Дървото на живота” в градската градина
„Какъв е Радичковият Северозапад?“ – това разказаха в центъра на Берковица, която напомня за творчеството
уредниците на Музеен комплекс-Берковица. на магьосника Йордан Радичков, е един от символите на
Наричат Радичков – “магьосник на словото“, “ненадминатият нашия град, наша гордост и чрез нея Берковица увековечава
майстор на късия разказ“, “гений от друга планета“, безсмърното му слово. Композицията е дело на дърворезбаря
“неподражаем драматург и сценарист“, ,,неповторим разказвач Чавдар Антов и скулптура Димитър Гоцак. Тя е наречена по
на истории на Северозапада,,. Той е световно признат с името на разказа на твореца „Дървото на живота”, а върху
множество награди и отличия за литература и култура. клоните му авторите са разположили фигури на Радичкови
Със своя стил и мъдрите си думи, Йордан Радичков герои: врабчета, петел, коза, Свети Георги победоносец,
завеща едно уникално творчество не само на нас, който убива змея, православен храм и дори колело от каруца.
българите, но и остави диря в световната литература. Йордан Радичков, който с рядко срещаната щедрост на
Какъв е Радичковият Северозапад?
своя талант и сладкодумие не престана цял живот да
“Скитал съм къде ли не по света и съм виждал какви ли не разказва истории за самобитността на българина, за неговия
чудесии…..” казва писателят, „но по-дивно и по-загадъчно извечен копнеж към хармония с природата в Северозапада.
място от моя роден Северозападен край не срещнах Йордан Радичков е писател, за когото правилата в На 08 и 09.10.2016 г. учениците от 11.б клас на
никъде.“ Той го сравнява с Бермудския триъгълник, “където художествената литература губят своята традиционна роля.
Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“,
изчезват предимно кораби и самолети, тук буквално Той е създаващият алтернативи творец. Затова и интересът към
всяко нещо може да изчезне по необясним за човека неговото творчество е толкова голям. Два пъти е номиниран гр. Берковица посетиха гр. Копривщица, гр.
начин, без да остави, каквато и да е била следа от себе си.“ за Нобеловата награда за литература. Произведенията му са Карлово, Старосел и Пловдив. Екскурзията беше
Радичков пише: “22 години живях в старата Берковска околия, превеждани на 37 езика и са издадени в 50 страни по света. награда от Местната комисия за борба срещу
в бедно село, изтърсило се по невнимание от каруцата на Радичков е удостоен с много отличия и награди, както в противообществените прояви на малолетните
Бога, когато е минавал по нашите земи“ и възкликва “Бедно България, така и в чужбина. Носител е на престижната
и непълнолетните за големите победители
мое родно село! Заличиха го с държавен указ от списъка на международна италианска награда „Гринцане кавур”(1984)
населените места през 1974 г. заради строежа на язовир“. за белетристика и на Кралския шведски орден „Полярна в Конкурса „Клас на годината“ в Община
“22 години живях като постоянно пред очите си имах Балкан, звезда”(1988). През 1996 г. за книгата си „Малки жабешки Берковица за учебната 2015/2016 г. Тази награда
той бавно и постепенно през всички годишни сезони и през истории” е вписан в Почетния списък „Ханс Кристиан даде възможност на учениците да разгледат
всички свои състояния се е просмуквал чрез сетивата ми, Андерсен” на Международния съвет на детската книга.
много културно-исторически паметници, да
за да се утаи лека-полека в мен и да остане там завинаги“. В България е носител на наградите: голяма награда за литература
“Балканът, и като го види човек дори само един „Добри Чинтулов”(1980), награда „Аскеер”(1996) за цялостен се позабавляват, мотивира ги за участие в още
единствен път, той залепва за очите му и остава принос в развитието на театралното изкуство, национална повече конкурси и състезания, за да се борят за
залепен там за вечни времена“, защото той е “сякаш литературна награда „Петко Славейков”(1998), голяма клас на годината и през 2016/2017 учебна година.
току-що роден, повит в най-чистите пелени на света.“ награда за литература на Софийски университет „Св.Климент Наградени бяха и класовете, класирани на второ
“Моят Берковски Балкан хвърля върху живота ми постоянно Охридски”(2001). През 2000 г. Йордан Радичков е удостоен
място (8.б клас на III ОУ „Иван Вазов“) и на трето
хайдушки отблясъци. Неговият синкав контур стои изрязан с орден „Стара планина” I -ва степен за цялостен принос в
завинаги в съзнанието ми. Ту мек и лиричен, ту бунтовен и българската култура. През 2003 г. е удостоен и с държавната място (6. клас на I ОУ „Н.Й.Вапцаров“) в същия
смръщен, пълен с гръмотевици и залят с небесно електричество.“ награда за култура „Паисий Хилендарски”. Ще завършим с едно конкурс – пикник сред природата и голяма цветна
С любов и умиление писателят се изказва и за град обещание на Йордан Радичков, дадено през 1990 г. в гр. Берковица: кутия с изненади. Местната комисия за борба срещу
Берковица. Той го нарича „градът с хубавите сезони, с „Ще продължа и занапред да служа с перото си, докато се
противообществените прояви на малолетните
чисти къщички, със градинки в дворовете, с надничащи изтърка. Аз подобно на грънчаря и воденичаря имам занаят.”
през оградите лозници и цъфнали вишни. Град със свеж и Големият български писател умира в София на 21 януари и непълнолетните при Община Берковица
ароматен въздух по улиците, на който ромолят чешмички.” 2004 г., но наследството, което ни остави, ще живее поощри с голяма кутия шоколадови бонбони
Омайва ни с описанието на околностите на града, които предлагат вечно, както в съзнанието ни, така и в сърцата ни. и всички класове, които участваха в конкурса
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