ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
петък, 02 декември 2016 г., БРОЙ 192(85).
Разпространява се безплатно!

“Проф. Петко Наумов” към Народно
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ЗА
КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ читалище „Иван Вазов 1872” – Детски
център „Камбанка”
ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
20 декември
10:00 часа – Откриване на изложба на
картини, рисувани от пенсионери от
Община Берковица – Пенсионерски
клуб “Берковски кестен”
18:00 часа – Коледен концерт на
Обединена школа по изкуствата “Проф.
Петко Наумов” към Народно читалище
„Иван Вазов 1872” – Голям салон на
читалището
6 декември
17:15 часа – Запалване светлините на
Коледната елха с участието на Детска 21 декември
вокална група „Щурче“ – пл. „Йордан 10:30 часа – Изложба на сурвачки,
коледни картички и играчки –
Радичков”
Етнографски музей – Берковицa
7 декември
18:30 часа – Концерт на Национален 23 декември
ансамбъл за народни песни и танци 10:30 часа – Коледен базар с томбола –
„Филип Кутев“ – НЧ “Иван Вазов 1872” Общински пазар
25 декември
11:00 часа – “Ой Коледо, мой Коледо“
- празник на пл. “Йордан Радичков” с
участието на:
- Духов оркестър “Здравец”
- Коледари и танцов състав от Танцова
школа „Берковска китка“ при Гимназия
“Д-р Иван Панов”
-Танцов състав ”Бързия” към НЧ “Иван
15 декември
17:00 часа – Церемония по награждаване Вазов 1911” - с. Бързия
на победителите от конкурса на - Фолклорен клуб “Танцувай за здраве”
МКБППМН
„Добрите дела-2016“– към НЧ “Иван Вазов 1872” – гр.
Берковица
Детски център „Камбанка“
- Дядо Коледа с подаръци за децата
16 декември
17:00 часа – “Музикална приказка” 11:00 часа – Коледно тържество в село
–продукция на класа на Ирина Замфирово с участието на:
Николаевна при Обединена школа по - Група за автентичен фолклор, детска
изкуствата “Проф. Петко Наумов” към фолклорна група и танцов състав към
Народно читалище „Иван Вазов 1872” НЧ “Развитие 1928” – с. Замфирово
-Гушанската духова музика
– Детски център „Камбанка”
18:00 часа – Коледен юбилеен концерт -Представяне на традиционна Коледна
на група за стари градски песни “Сладък трапеза
спомен” към Народно читалище - Дядо Коледа и Снежанка с подаръци
„Иван Вазов 1872” - Голям салон на за най-малките
читалището
31 декември
00:30
часа
–
Новогодишно
19 декември
17:30 часа – “Коледни вълшебства” – веселие с участието на Духов
продукция на класа на Лариса Симова оркестър “Здравец”, вино и заря –
при Обединена школа по изкуствата пл.
„Йордан
Радичков”
9 декември
11:00 часа – Запалване светлините
на Коледната елха в центъра на село
Замфирово
17:30 часа – Запалване светлините
на Коледната елха в центъра на село
Бързия

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Скъпи съграждани,
В тези празнични дни, когато на прага е Новата
година, всички ние си правим равносметка – за
успехите и пораженията, за радостта и тъгата.
Измина една нелека година. Но мислим, че колкото
и да е било трудно, ние, берковчани успяхме.
Нашият град, макар и по-бавно върви напред,
става по-красив, по-привлекателен, по-уютен.
Надяваме се, че всеки един от нас през последните
години по- често е имал повод да се гордее, че живее
в Берковица. Бихме желали поводите за тази
гордост да се увеличават успоредно с новите
успехи на града ни. А те ще бъдат факт, само ако
продължаваме да работим здраво, ако увеличим
усилията и обединим енергията си за развитието
на града ни. Няма как дори в навечерието на тези
празници да премълчим това, което е притеснение
за всеки един от вас. В условия сме на политически
промени и кризи. Все повече хора нямат работа,
имат ниски доходи
и се притесняват за
бъдещето. 2017 година няма да бъде лесна за
никого. Общинската администрация вече реално
усеща това. Знаем, че е трудно, но бихме искали
да ви кажем: ще направим всичко по силите си, не
само, за да запазим скоростта, с която градът
ни се развива, но и да я увеличим. Ще използваме
всяка възможност, за да осигурим за общината
ни инвестиции и европейски средства. Ще бъде
много по-трудно, но няма да допуснем градът ни да
изпуска възможности. Финансовата дисциплина
ще бъде максимално стегната, и тук ще очакваме
и вашата подкрепа, за да се справим заедно. Ще
продължаваме да разчитаме на енергията ви и
на всички хора, които обичат Берковица. Ние
имаме няколко големи предимства – можем да
се обединяваме в трудни ситуации, можем да
работим здраво. Всяко нещо си има начало и
край. Финансовите трудности ще отминат.
Колкото и да е тежка следващата година, в
Община Берковица ще продължат да се правят
водопроводи, пътища и да се благоустроява.
Максимално ще използваме възможностите
за регионално развитие чрез европейските
финансови ресурси.
Знаем, че все повече надежди ще се сбъдват в този
град и все повече страхове ще бъдат опровергани.
Днес, в очакване на благодатния огън на Рождество
Христово, нека сърцата ни се изпълват с топлота
и обич, с благодарност и уважение. Защото Коледа
е надежда и обещание за щастие и добри дела.
Скъпи съграждани,
В навечерието на Новата година приемете
нашите сърдечни пожелания за здраве и късмет
във всеки дом, за благополучие и успехи във
всяко ваше начинание. Нека има искреност и
взаимност в семейството, между приятелите, в
обществото.
Да посрещнем щастливи и уверени в силите си
настъпващата 2017 година!
Честита Коледа!
Благодатна Нова година!
С уважение,
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица
Д-р Илиян Тимчев
Председател на ОбС-Берковица

К О М - брой 192(85), Петък- 02 - Декември 2016 г.
РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
НА ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦИТЕ
ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА
„РАЙКО ДАСКАЛОВ“ И
САНИРАНЕ НА ОЩЕ 10
„МУСАЛА“ В БЕРКОВИЦА
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ СЪС 120
ДОМАКИНСТВА

Община Берковица направи основен ремонт
и рехабилитация на водопровод по улиците
„Райко Даскалов“ и „Мусала“ в град Берковица.
Стойността на строително-ремонтните дейности
е 45 460,81 лв. с ДДС от капиталови разходи.
Изпълнител е фирма „ПЕП ГРУП“ ЕООД – София.
На двете улици в града са подменени етернитовите
тръби, за да се предотвратят загубите на вода
от амортизацията на сегашната водопроводна
мрежа в този участък. Проектът третира и
подмяна на прилежащите сградни водопроводни
отклонения. Възстановяването на пътното
платно се предвижда да се изпълни по друг
проект, като временно ще бъде засипан с баластра
и чакъл. Ремонтните дейности са продължение
на последователната и целенасочена политика
за подобряване на пътната инфраструктура и
благосъстоянието на водопроводната мрежа
в изпълнение на Инвестиционната програма
2016 на Община Берковица. Месец септември
приключи и подмяната на водопровода на улиците
„Синчец“, „Оборище“ и „Кочо Честименски“,
които след това бяха изцяло асфалтирани.

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА „МИГ –БЕРКОВИЦАГОДЕЧ“

На 23.11.2016 г. от 16:00 часа в Общинска
администрацията Берковица се проведе редовно
заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел
,,МИГ – Берковица и Годеч”, при следния ДНЕВЕН РЕД:
Обсъждане
и
приемане
на
индикативно
разпределение на средствата по мярка 19.2 за
прием на проектни предложени за периода на
изпълнение на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020 г.;
Обсъждане
и
приемане
на
индикативно
разпределение на средствата по мярка 19.2 за
прием на проектни предложени за периода на
изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2017 г.;
Приемане Вътрешни правила за управление
на
цикъла
на
обществените
поръчки
на
Сдружение
МИГ
–
Берковица
и
Годеч;
Разни; Вземане решение по предложението от WWF
за сключване на партньорско споразумение във
връзка с реализирането на схема за плащания за
екосистемни услуги (ПЕУ) на територията на Западна
Стара планина, в частност Община Берковица и
Община Вършец по проект „Да свържем опазването на
природата с устойчивото развитие на селските райони “.
Вземане
на
решение
за
включване
на
МИГ – Берковица и Годеч в Лидер мрежа;
Управителният съвет се събра в пълен състав, както
следва: инж. Милчо Доцов – председател на УС на
МИГ, Радослав Асенов, Весислава Методиева, Иван
Димитров и Красимир Райков – членове на УС на МИГ.
На заседанието присъстваха и служителите на
МИГ: Латинка Симова – изп. директор, Петя
Димитрова и Дарина Петкова – експерти по
СВОМР, Бориславка Костова – счетоводител
и Диляна Иванова – технически асистент.
Заседанието протече с изказване на мнения, становища
и предложения във връзка с дневния ред. УС на
МИГ-а прие и гласува направените предложения по
т. 1, т. 2 и т. 3 от него. Изпълнението на дейностите по
Стратегия за водено от общностите местно развитие
от служителите на МИГ- Берковица и Годеч стартира
от 24.10.2016 г. с адрес на офиса в гр. Берковица,
ул. Д-р Иван Панов № 1, http://www.mig-bg.org/

Община Берковица подписа договор за проект
„Повишаване на енергийна ефективност на
жилищни сгради в град Берковица“ по ОП Региони
в растеж на стойност 3 161 962, 98 лв. Проектът
е насочен към повишаване на енергийната
ефективност на 10 жилищни сгради на територията
на град Берковица със
120 домакинства.
Санирани ще бъдат сгради на следните
сдружения на собствениците: СС „Еделвайс“Здравченица бл. 5,13“; СС „гр. Берковица, ул.
„Добруджа“ 7, ет. 1 и ет. 2“; СС „Берковска малина
– гр. Берковица, ул. „Александровска“ 41“; СС
„Берковица, бул. „Мрамов“ 2, бл. Бор 1“; СС
„Изгрев 14 – гр. Берковица“; СС „Александровска
27-Ален мак 35, гр. Берковица“; СС „Мрамор
бл. 5 – гр. Берковица“; СС „Шабовица 34 –
Берковица“; СС „Незабравка – ул. „Здравченица“
4, гр. Берковица“ и СС „Димитрови и
сие, ул. Николаевска 31, гр. Берковица“.
Сградите са избрани след проведена разяснителна
информационна кампания. Дейностите за
енергийно обновяване ще удължат живота на
сградите, ще намалеят разходите за поддръжка и
ще стимулират хората да останат да живеят в града.
Подобряването на енергийната ефективност ще
има и важен допълнителен ефект, свързан със
създаването на нови работни места (най-вече
за местните малки и средни предприятия от
строителния сектор), конкурентноспособността,
енергийната
сигурност,
адаптирането
на
градската среда към очакваните климатични
промени, като крайният резултат е наличието на
достъпни и атрактивни жилища. Основна цел на
проекта е подобряване качеството на живот в град
Берковица, като част от периферните райони по
отношение на намаляване на неравенствата между
периферните и централни райони на страната.
С този проект подписаните договори на
Община Берковица за финансиране през 2016 г.
възлизат на стойност 11 200 000 лева. Внесени
за одобрение са проекти за близо 25 млн. лева.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
БЕРКОВИЦА

На 17 ноември 2016 година се проведе извънредно
заседание на ОбС-Берковица. В началото на
заседанието с едноминутно мълчание бе почетена
паметта на общинския съветник Красимир Тошев.
Председателят на ОбС д-р Илиян Тимчев връчи
благодарствено писмо на общинския съветник
Борис Цветков за направено дарение /климатик/
на Пенсионерски клуб „Берковски кестен“. На
сесията присъстваха 20 общински съветници.
Във връзка с предсрочното прекратяване на
пълномощията на общинския съветник Красимир
Тошев Иванов и Решение № 259-МИ/10.11.2016
г. на Общинска избирателна комисия Берковица
бе избран общински съветник Анатолий
Валериев Павлов, следващ в листата кандидат
от БСП. Новоизбраният общински съветник
положи клетва на извънредното заседание.
Общински съвет – Берковица прие и промяна в
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ОЩЕ ЕДИН СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ
ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В
СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Одобрено е
проектно предложение на
Община
Берковица
„Образованието
в
подкрепа на приобщаването, многообразието
и активното гражданство“ по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M20P001-3.002
„Образователна
интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили
международна закрила“, Приоритетната ос 3.
„Образователна среда за активно социално
приобщаване”
на
Оперативна
програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“.
Настоящата процедура е насочена към
постигането
на
значими
и
устойчиви
резултати в сферата на образователната
интеграция в рамките на цялата община.
Проект „Образованието в подкрепа на
приобщаването, многообразието и активното
гражданство“, предложен от община Берковица
в партньорство с училищата от общината
ще допринесе за постигане на реални и
устойчиви
резултати
в
образователната
интеграция на 100 ученици от общината
до завършване на средно образование.
Основната
цел
на
проекта
е
да
подпомогне
учениците,
произхождащи
от етнически малцинства, да постигнат
успешна
социална
реализация.
Основните дейности по проекта са насочени
към: допълнително обучение по български език
за ученици, за които не е майчин, осигуряване
на подходяща образователна среда за включване
на учениците от ромски произход в училища
извън ромския квартал, подобряване на
образователната среда в приемащите училища,
дейности, насочени към съхраняване и развиване
на културната идентичност на учениците от
етническите малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда. Друга група
дейности включва насърчаване участието на
родителите в образователния процес, разясняване
ползите от образователната интеграция и
приемането на различието, работа с родители от
ромски семейства, които възпрепятстват децата
си от редовно посещаване на учебни занятия и др.
Изпълнението на проекта в рамките на 24
месеца ще доведе до подобряване на условията
за равен достъп до качествено образование
на учениците, произхождащи от етнически
малцинства
и
изграждането
им
като
пълноценни граждани на община Берковица.
Размерът
на
безвъзмездната
финансова
помощ,
която
ще
бъде
предоставена
на община Берковица, е 283 356,66 лв.
състава на постоянната комисии по икономика,
приватизация, инвестиционна политика и
следпреватизационен контрол, комисия по Местно
самоуправление, обществен ред, сигурност,
граждански права, молби и жалби на граждани
и комисия по предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси. Местният парламент
взе и следното решение, относно одобряване
на партньорско споразумение по проект
„Образованието в подкрепа на приобщаването,
многообразието и активното гражданство“:
На основание чл. 61 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
одобрява сключеното на 16.11.2016
г.
споразумение във връзка с изпълнение на проект
„Образованието в подкрепа на приобщаването,
многообразието и активното гражданство“ по
процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
BG05M20P001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“, Приоритетната
ос 3. „Образователна среда за активно социално
приобщаване”
на
Оперативна
програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“.
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„МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И
НЕЗАБРАВИМИ МОМЕНТИ
БЪДЕЩЕ НА НАШИЯ ЛЮБИМ
ОТ ЖИВОТА НА СДРУЖЕНИЕ
ГРАД БЕРКОВИЦА“
„НАРОДЕН БУДИТЕЛ“

Събрали се в малкия салон на пенсионерския
клуб, който ежедневно посещават, туриститеветерани от Берковица показаха своята любов
към града под Ком с рецитал „Минало, настояще и
бъдеще на нашия любим град Берковица“. Темата
за него е подготвена и разработена от Йорданка
Цанова и Цеца Замфирова. Присъстващата
многобройна публика се върна назад във времето
с легендите и историческите данни за Берковица,
представени от певческата група към Клуба на
туристите-ветерани. За хората от трета възраст
времето се дели на минало, настояще и бъдеще.
Миналото е историята, бъдещето е това, което
ще се случи, но какво е настоящето? Настоящето
за тях е един вечен миг, който се намира между
миналото и бъдещето, но и взима част от тях. И в
този вечен миг са и техните, съграждани, които са
допринесли за развитието на този толкова красив
подбалкански град. За да стигнат до бъдещето те
се замислиха какво са постигнали до момента и
отправяйки поглед напред видяха Берковица като
едно добро място за живеене с по-добри условия
и повече добрини. А това според пенсионерите
ще се случи с реализацията на всички проекти,
които разработва Община Берковица и
реализира. И така рецитирайки и пеейки песни за
Берковица туристите-ветерани за миг забравиха
грижи и болки. За пореден път те доказаха, че
възрастта и годините не са пречка за веселие.

ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА

1 ноември – Ден на народните будители. Имен
ден на сдружение „Народен будител“, гр.
Берковица и на клуб „Будители народни“, гр.
Монтана. Два клуба, обединили в себе си учители
и интелигенция от двата региона. Събрали в
редовете си хора, отдали сили и младост, раздали
много обич и знания на много поколения деца,
защото да си учител не е само професия. Да си
учител е призвание, съдба. Празника си двата
клуба отпразнуваха, както винаги заедно с много
настроение в ресторант „Житомир“, гр. Монтана.
За прекрасното настроение допринесе словото
на господин Злати Живков – кмет на Община
Монтана и песните, с които лично поздрави
присъстващите. Сдружение „Народен будител“ не
подмина и още един празник – 21 ноември – Ден на
християнската младеж и семейство. С колективно
посещение на черквата „Рождество Богородично“,
а след това с тържество в клуба на сдружението,
празникът се превърна в хубаво преживяване
за всички присъстващи. Беседата, подготвена от
Данчето Иванова и легендата, разказана от Нина
Анастасова, припомниха митове, легенди, обичаи
и поверия за този ден. Върхът на тържеството бе
поставен от двама основатели на клуба – Милева
и Ангел Данчеви, които изненадаха всички с
почерпка за техния половинвековен юбилей.
И, както каза господин Данчев: „Половин век
отминал живот с радости и напрежение, с болки
и удовлетворение не можем да върнем назад, но
можем да върнем спомените, а те са прекрасни.“
Поздрав за тях и за всички присъстващи бе
стихотворението „Семейството е всичко“,
прочетено от Цеца Петрова. Празникът приключи
с почерпка с домашно приготвени лакомства
от жени, членки на клуба и хубаво домашно
червено вино, произведено от семейство Данчеви.
Цеца Петрова

55 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО
НА ПРЕДПРИЯТИЕ
„КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“

На 22 октомври 2016 г. се състоя юбилейна,
незабравима среща на набор 1946 година в с.
Замфирово, Берковско. Това са първите ни
ученици след дипломирането ни с колежката
Надежда Трифонова. Бяха 2 паралелки по 46
деца в клас. Но ние с колежката успявахме да
ги овладеем и да ги запалим за учене. Моите
първокласници бяха добри, старателни,
емоционални,
възпитани.
С
отворени
очи попиваха всяка моя дума. Израстнаха
изградени личности, реализираха се в живота.
Вече са пенсионери, но не са забравили своите
съученици. Спомниха си весели случки в
училище. Споделиха своите грижи, проблеми
и успехи. Не са забравили и своята първа
учителка. Поздравяват ме за празниците,
обаждат се по телефони и по скайпа, за което им
благодаря. Обещахме си нови срещи. Пожелахме
си здраве, дълъг живот и благоденствие.
Миланка Ангелова – учителка на 1.а клас

Навършват се 55 години от основаването на
предприятие „Комунални услуги“, с предмет на дейност
– сметосъбиране, сметоизвозване и снегопочистване
на гр. Берковица. Преди това тази дейност е била към
Общината. За целта е закупена необходимата техника.
След време по решение на тогавашното ръководство,
към предприятието са разкрити и други странични
дейности. От Общината са прехвърлени двете
обществени хигиенни бани и обредни дейности.
Открит е бръснаро-фризьорски салон, построена
и оборудвана е обществена пералня. Изградена е
оранжерия за производство на цветя. Сформирани
са строителна и бояджийска бригада. Открит е цех
за оплитане на стъклени дамаджани и дървестни
и пластмасови плитки. Извършват се железарски
и дърводелски услуги. Работи и бубиньорски цех.
Поради многото реорганизации през годините, част
от дейностите са закрити, а останалите минават под
ръководството на други ведомства. Така през 1978
година е закрито и предприятието. То е придадено
към тогавашното БКС и е вече отдел „Чистота“ към
него. Това обаче не пречи да се занимава с основните
си дейности. Закупена е нова техника, като миячна
и метачна машина. Улиците в града се метат и мият
редовно от кв. Беговица и к-с Стара планина до
бензиностанцията и обратно. Но, когато всичко е
хубаво не е на хубаво. Идват политическите промени
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НА ГОСТИ В БЪЙЛЕЩ –
РУМЪНИЯ

Хубаво приятелство свързва Община Берковица
с Община Бъйлещ – Румъния. Разбрал за нашия
пенсионерски клуб „Берковски кестен“, кметът на
град Бъйлещ решава да открият и те подобен клуб
на възрастните хора. Речено – сторено. Две години
вече, ние взаимно си гостуваме с тези прекрасни
румънски приятели. На 22 октомври 2016 г. в град
Бъйлещ се провежда общински празник на гроздето
„Зайбер“, виното и празия лук. Поканата не закъсня.
29-е членове на клуба имахме щастието да преживеем
една румънска традиция, да поиграем румънско хоро и
опитаме виното „Зайбер“. В Дома на културата по стар
обичай румънска девойка в красива носия ни посрещна
с питка, мед и голяма кошница с есенни плодове,
бутилка вино, но не липсваше и праза. Председателят
на клуба г-н Мирча топло и сърдечно ни приветства,
последва почерпка. Имахме и преводач г-жа Драгана
Ефремова от Берковица. Румънските приятели бяха
осигурили и екскурзоводи с надпис „Делегация
България-Берковица“.
Такова
високо
почетно
място ни бяха отредили нашите сърдечни приятели.
Разходихме се до новия парк-градина по европейски
проект, бяхме на открития пазар с най – разнообразни
стоки, видяхме много монументи, паметници на
герои. Нашата разходка завърши с посещение на
голям покрит селскостопански пазар, построен по
европейски проекти. В 14:00 часа домакините ни
бяха организирали обяд в хубав ресторант. Последва
поздравление от председател на нашия клуб г-н Тодор
Кръстев. Подарихме им бъкличка с червено вино,
красива есенна хризантема в саксия и прочутото
берковско бяло сладко, за да им напомня за нас –
приятелите от Берковица. Времето неусетно, бързо
мина. Не ни се тръгваше и разделяше с любезните
домакини. В 17:00 часа потеглихме за България. Чакаше
ни дълъг път, но хубавите преживявания, топлите
отношения и новите запознанства остават завинаги.
ПК „Берковски кестен“
Ц. Ненковска

през 1989 година и настъпват трудни години за работа.
Общината има финансови затруднения. Поради
липса на средства се спира миенето на улиците и
саденето на цветя. Реституирани са земята и сградите
на помпата за водата от реката, оранжерията и
стопанския двор. Започва разпад на предприятие
„Благоустройство и комунално стопанство“, към
което е отдел „Чистота“. Въпреки подобреното
финансиране от Общината след 1995 година, парите
за отдел „Чистота“ не достигат. Средствата отиват
в бездънния общ джоб на предприятие „БКС“.
По предложение на Управителя през 1997 година
тогавашното ръководство на Общината решава да
отдели отново отдел „Чистота“ като самостоятелно
предприятие. Така на 01.08.1997 година е образувано
и до сега съществуващото Общинско мероприятие
„Комунални дейности“. С подобреното финансиране
предприятието се стабилизира. През тази година
се закупува необходимата техника. Разкрити
са ремонтни звена, които поддържат пейките,
уличното осветление, дребни ремонти на тротоари,
изкърпване на улици и други. Закупуват се цветя и
се поддържат цветните лехи в града. Извършва се
сметосъбиране и сметоизвозване от всички населени
места в Община Берковица. През ония критични
години има няколко опита за приватизация на
предприятието. Хвала на всички кметове, че не
се поддадоха и не сгрешиха. Сега имат работещо
предприятие, на което могат да разчитат. Тази
дейност няма изчерпване, така че предприятието
ще го има, независимо под каква форма. Дано се
запази сегашната, като най-изгодна за Общината.
Илия Петров – бивш Управител
на „Комунални дейности“
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ЕДНА ГОДИНА БЕЗ МИЛАН
ден на памет! Книгата пък излиза от печат
благодарение на спомоществователството
МИЛАНОВ – РЕВОЛЮЦИЯТА

Преди една година от този свят си отиде Милан
Миланов – Революцията. Човек–епоха, чешит,
луда глава, божие зърно, закъснял богомил,
възрожденец, историк, писател-краевед, издател,
общественик – това са само част от определенията
за него. Мнозина го помнят като вечно търсещия,
чиято усмивка и глас присъстваха на всяка
приятелска беседа на маса с видни историци,
писатели, краеведи, журналисти… Бай Милан,
който винаги казваше: „За Революцията!“
Мечтата на Милан Миланов-Революцията
за Берковица и Северозапада бе да има едно
истинско работещо Сдружение на общините от
Северозапада, което да тегли за общото благо.
Той казваше: „Трябва да се възобнови поне малко
от промишлеността и да се работи за туризма. „
Не помниш ли Революцията, не знаеш нищо за
българския Северозапад и за най-истинските
българи. Един от тях е Бай Милан – Революцията!

ОЖИВЯ ИМЕТО НА БАЙ МИЛАНРЕВОЛЮЦИЯТА
/историк, писател, краевед,
издател, народобудител,
емблемата на
Северозапада/

на неговия добър приятел и родолюбив
последовател - проф. д-р Иван Гаврилов.
На срещата проф. Гергова /негова снаха/
сподели, че бай Милан е оставил "гигантски
масив" от архив, надлежно подбран и
подреден от нея и синът му Василий, и
е предаден вече в Държавния архив в
Монтана, за да е достъпен за общо ползване.
Милан е оставил, каза тя, няколко
книги, които не успя да довърши и
издаде - за прохода "Петрохан", за
Берковската гимназия и нейния директор
- Илиев, за село Копиловци и др.
Дълг, както техен, така и на историците
и краеведите от Берковица е тези книги
да се довършат и видят бял свят, защото
това е огромен труд и важна част от
историята на Северозападния край.
Този възпоменателен ден бе не само ден на
почит, а и повод да се "възбудят" отново негови
идеи: За тунела под прохода "Петрохан",
който да свързва Северозапада със столицата
и всички присъстващи се подписаха на
подготвената за целта подписка от Ванина
Стоянова /Директор дирекция в Общинска
администрация-Берковица/,
която
тя
ще предаде на кмета инж. Милчо Доцов.
Остана недовършена и голямата му мечта
- да се открие музей на Йордан Радичков.
И за двете е необходимо сериозно
ангажиране от много и сериозни хора.
На този паметен ден почетоха своя приятел и
двама известни художници - проф. Галилей
Симеонов и Найден Кирилов /резбар от
Слатина, живеещ в София/. В разговор с него,
той сподели, че е участвал в съвместен пленер
с художници от Северозапада /включително
и от Лом/ и, че му предстои откриване на
изложба по дървопластика в Художествената
галерия
на
крайдунавския
град.
Там бе и неговата биографка Цецка Бончина.
Петя Генова от радио "Видин", кореспондент
в Берковица сподели скъпи спомени с бай
Милан и съобщи, че още в началото на
идващата седмица ще се организира среща в
НЧ "Иван Вазов" - в Берковица, на която ще
се набележат предстоящи идеи за дейност,
свързани с името на Милан Миланов, на която
ще бъдат поканени историци, краеведи,
писатели и творци от целия Северозапад.
Да, от Берковица трябва да се продължи
"Революцията" и да не се позволи от нас
живите това име да потъне в забвение, защото
бай Милан работеше неуморно и с любов за
Отечеството и няма да ни прости! Ние няма да
си простим! Поколенията няма да ни простят!
И по този повод ще завърша с
думите на Петър Димков - войнът,
лечителят,
европеецът,
който
казва:
"Ако е сладко да умреш за Отечеството
си, то не е по-малко сладко да живееш за
него, да му посветиш своето време, своите
сили и най-добрия дял от сърцето си!"
Да се вслушаме в тях и да ги следваме!

И Бай Милан вече си има паметник!
Достойно
отразяващ
името
му!
Направи го неговото семейство, нищо че той
живееше, милееше повече и до последен дъх
за обществото, за Северозапада, за България!
Отдаден беше изцяло и не забравяше
думите на Вазов, който той увековечи
с книгата си "Вазов и Берковица":
"Стресни се, племе закъсняло!
Живейш ли, мреш ли, ти не знайш!
След теб потомство иде цяло - какво ще да
му завещайш! “
И той нямаше миг покой, да не пропусне
ден, да работи в Ползу Роду и така преди
една година издъхна на път да свърши
поредната
народополезна
работа.
Този ден /17.11/, ден на памет и почит
към тази невероятна личност, ни събра
пред "вечния му дом" в Берковица.
Имаше представители от Община Берковица,
от Архива в Монтана, от Видин, Лом, Вършец,
Гаврил Геново, Гаганица, Слатина, Бели мел и
другаде. Хора, с които е работил, хора, в чиито
домове е замръквал и осъмвал по своя път на
историк и изследовател, на народобудител.
И всички те скъпи спомени разказаха и
така оживиха мигове от неговия живот...
От София чл.-кор.проф.д.изк. Иванка
Гергова подари на присъстващите своята
последна книга за църквата "Рождество
Богородично" в Берковица в памет на Милан
Зоя Апостолова
Миланов, с който заедно са работили по
нея. И... какво по-подходящо за него в този историк-изследовател-Лом

4
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ЕКСПЕРИМЕНТ „ДЕН БЕЗ
ТЕХНОЛОГИИ“

Осмокласници от Второ ОУ „Христо
Смирненски“ – гр. Берковица взеха участие в
първия етап от провеждането на психологически
експеримент в училище, наречен „Ден без
технологии“. Експериментът е част от пилотната
реализация на т.нар. Интегриран технологичен
план (ИТП). През учебната 2016/2017 година
в 16 български училища експериментално
ще бъдат реализирани иновативни планове
за въвеждане на образователни технологии,
резултат от селективна обучителна програма,
осъществена в Центъра за технологии в
образованието и училищна промяна към
Педагогическия факултет на Колумбийския
университет в Ню Йорк, САЩ. Програмата се
администрира от Института за международно
образование и се финансира от Фондация
Америка за България. На територията на Област
Монтана такъв ИТП се осъществява в СУ
„Иван Вазов“ – гр. Вършец, в рамките на който е
планиран психологическият експеримент „Ден
без технологии“. Проучването вече се провежда
паралелно и във Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“
– гр. Монтана, Професионална гимназия по
техника и електротехника „Христо Ботев“ – гр.
Монтана, Второ ОУ „Христо Смирненски“ –
гр. Берковица, както и в Основно училище №
14 в гр. Елбльонг, Полша. За реализацията на
този експеримент е ангажиран екип от Центъра
за приложна психология на Фондация ХЕЛТ,
а след приключване на експерименталните
процедури ще бъде изготвен Доклад-анализ
на резултатите, който се очаква да бъде
представен на световното изложение на
образователни технологии – BETT в Лондон
през 2017 г. За целите на експеримента,
след инструкции от РУО – Монтана, са
получени необходимите декларации за
съгласие от родителите за участие на децата
им в планираното проучване. Методиката
на психологическия експеримент „Ден без
технологии“ включва използване на Въпросник
(към учениците) за оценяване на тревожността
като състояние или черта (по адаптирания
метод на проф. Чарлз Спийлбъргър: STAIY), както и въпросник (към наблюдаващите
педагози) за обща оценка на груповото
поведение в клас и в училище. В продължение
на шест учебни часа учениците, участващи
в експеримента, бяха лишени от достъп до
дигитални и комуникационни технологии –
смартфони, таблети, лаптопи, компютри и др.
В зависимост от получените резултати, могат
да се планират допълнителни извънкласни
дейности,
минимизиращи
евентуалния
негативен ефект от използване/неизползване
на дигитални технологии в училище. Това ще
стане след приключване на втория етап от
експеримента, планиран за пролетта на 2017 г.
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