
ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
петък, 06 януари 2017 г., БРОЙ 193(85).      Разпространява се  безплатно! 

РОЖдЕСтВЕНСКИ     
БЛАГОСЛОВ

„Ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за 
всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов 
Спасител, Който е Христос Господ” /Лук. 2:10-11/
Възлюбени в Господа братя и сестри, 
членове на Светата ни Православна Църква и 
чеда на скъпата ни Родина – 
Майка България, 
Честито Рождество Христово!
Отново сме преизпълнени със сияйна радост 
от небесното благовестие на ангелските сили: 
„Слава във висините Богу, и на земята мир, 
между човеците благоволение!” /Лук. 2:14/. 
Всички заедно отбелязваме великото събитие в 
световната история - Рождеството на Господа наш 
Иисус Христос, Сина Божий, Който прие човешки 
образ, та в това естество да спаси човечеството от 
робството на врага и осъждането на вечна смърт. 
Провиденото велико тайнство от старозаветния 
пророк Исаия: „ето, Девицата ще зачене в 
утробата си и ще роди Син, и ще му нарекат 
името Емануил”, което ще рече: С нас е Бог” /
Мат. 1:23/ се изпълни. Хвърлен е оня спасителен 
мост, който незримо съединява Бога с човека, 
небесното със земното, за да ни направи синове и 
дъщери на светлината, съпричастни на Божията 
любов и промисъл в живота. Дългоочакваният 
от множество поколения Месия се роди, за да 
отстъпи мракът от света, да повали гордостта, 
омразата да обезсили и безверието да съкруши. 
Роди се Хрисос! Родилият се Богомладенец донесе  
мир, любов, истинност и справедливост в света! 
Роди се Спасителят на човешкия род! Няма я вече 
бездната, която по-рано отделяше човека от Бога 
и небето, греховете на човечеството са изкупени 
от Христос, и всички ние имаме открит достъп 
към престола на благодатта Божия /Евр.4:16/. 
И тъй, братя и сестри, нека  в този дългоочакван, 
изпълнен с благодат, радостен и спасителен за 
цялото човечеството ден да хвалиме Господа, 
всички и да Го прославяме; защото Неговата 
милост към нас е велика /Пс. 116/. Нека  да Го 
славим и хвалим за всичко, както направиха 
и пастирите, които последваха чудната звезда 
в тихата и свята Рождественска нощ, която ги 
отведе във витлеемската пещера. Нека да носим 
в сърцата си родилия се Младенец-Предвеченя 
Бог, да слушаме и изпълняваме Господните слова, 
които са пълни с благодат, защото това е верният 
път за духовно съвършенство и прозрение 
за истината, която ни прави свободни. Нека 
през настъпващата нова година, виждайки и 
чувствайки великата Божия любов към нас, да 
бъдем преизпълнени  с християнски добродетели – 
вяра, надежда и любов, да бъдем по-добротворни, 
да бъдем единни. Нека и с усърдие да се трудим 
на благо народа и на пользу Церкви и Отечества. 
С отеческа обич честитя на любезните 
читатели на вестник „ К о м “  светлото 
Рождество Христово и Новата 2017 година!
Молитствам от родилия се Богомладенец да дарува 
мир, здраве, спасение и във всичко преуспяване 
на всички наши чеда, живеещи в Родината 
ни и онези, които са извън нейните предели! 
На многая и благая лета!
Честито Рождество Христово!
Честита 2017 година!
С благословение и неизменна обич в Господа,
+ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДОМЕТИАН

ПОЗдРАВИтЕЛЕН  АдРЕС

Скъпи съграждани, 
Честита Нова година! Нека си пожелаем градивна, 
добра и успешна 2017 година, в която с лекота 
и задружност ще преодоляваме изпитанията и 
предизвикателствата на времето. Нека дните 
ни бъдат пълни с поводи за усмивки и обич. Бъдете 

здрави, смели и вярвайте в доброто.
Нека 2017 година да сбъдне всички ваши мечти и 

да ни донесе повече доброта!
Честита Нова година!

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Д-р Илиян Тимчев
Председател на ОбС-Берковица

ЧЕСтИт ЙОРдАНОВдЕН!
ЧЕСтИт ИВАНОВдЕН!

Скъпи именници, 
Богоявление и Ивановден са едни от 
най-древните и светли християнски 
празници, затова пожелаваме на Вас и 

Вашите семейства здраве и вяра!

Следвайте примерите на добро, вяра, 
човещина, истина! Отстоявайте 
честта на Вашите имена и ги носете 
с гордост, самочувствие, като 

победители!
Бъдете пример за поколението след 

Вас!

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Д-р Илиян Тимчев
Председател на ОбС-Берковица
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ 

ПРОЕКт ЗА МЕдИЦИНСКО 
ОБОРУдВАНЕ НА БОЛНИЦАтА И 

МЕдИЦИНСКИ ЦЕНтЪР
Пореден спечелен проект от Община Берковица 
за медицинско оборудване на болницата и 
медицински  център. На 15 март 2016 г. Община 
Берковица внесе проекта по  Програма In-
terreg VA Румъния-България за медицинско 
оборудване на болницата и Медицинския 
център. Проектът е по Приоритетна ос 5 – 
Ефективен регион „Повишаване ефективността 
на здравеопазването в трансграничния регион“ 
–закупуване на медицинско оборудване за 
МБАЛ – Берковица и е на обща стойност  1 
421 519,36 евро, състояща се от 1 232 950,47 
евро ЕРДП и 188 568,89 евро национално 
съфинансиране. Разпределението на средствата 
ще е 50 на 50 за двете общини Берковица и 
Бъйлещи. За МБАЛ-Берковица и Медицински 
център се предвижда следната медицинска 
апаратура: Мобилен кардиологичен 
кабинет, Рентгенов апарат, Монитори 
за наблюдение на жизнени показатели, 
Ехограф, Кувьоз, Стерилизатор, Инхалатори 
Мобилен дихателен апарат. Очакваната 
продължителност на проекта е 24 месеца. До 
момента внесените и одобрени проекти за 
2016 година възлизат на стойност 14 млн. лева.

ОБЩЕСтВЕНО ОБСЪЖдАНЕ
На 15 декември 2016 г. кметът инж. Милчо Доцов 
проведе обществено обсъждане с граждани на 
проект:“Реконструкция и рехабилитация на  
водопроводна и канализационна мрежа на улици 
в град Берковица“  и улици /общински пътища/ 
в село Слатина и Котеновско шосе на Община 
Берковица. Кметът подчерта, че общината усилено 
работи по европейски програми и проекти. Само 
за 2016 година са внесени за над 30 млн. лева, а 
с последния спечелен проект за оборудване на 
болницата привлечените средства са в размер 
на 14 млн. лева. Това, според инж. Доцов е близо 
50 %  успеваемост и е един много добър резултат.
На срещата кметът поясни, че е необходимо да се 
изтегли кредит в размер на 500 000 лева. Освен 
това сподели, че общината ще задели 300 000 лева 
капиталови средства. Така с общата сума от 800 
000 лева ще бъдат реализирани следните дейности:
1.Реконструкция и рехабилитация на  
водопроводна мрежа и изграждане на 
канализационна мрежа на улица „Заряница“ в град 
Берковица от  ОТ 24 до ОТ 41 с дължина 131 м.
2.Реконструкция и рехабилитация на  
водопроводна мрежа на улица „Здравец“ 
в град Берковица с дължина 130  м.
3.Реконструкция и рехабилитация на  
водопроводна мрежа на Път MON 1091 – 
с.Слатина от ОТ 39 до ОТ 49  с дължина 396  м.
4.Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна 
мрежа и изграждане на канализационна  мрежа на Път 
MON 1001 –ул. „Бук“ град   Берковица с дължина 370  м.
5.Реконструкция и рехабилитация 
на  водопроводна мрежа на Път MON 
1001 -Котеновско шосе с дължина 200 м.
Кметът обобщи, че водопроводите, които предстои 
да бъдат изградени и реконструирани, се намират 
на улици, за които общината е кандидатствала 
с два проекта за цялостно асфалтиране. Инж. 
Доцов подчерта, че преди да се асфалтира е 

важно и логично да се подмени или изгради 
водопровода, за да бъде общината добър 
стопанин на своята инфраструктура.
Други основни цели на проекта са:
Намаляване загубите на вода по 
съществуващите амортизирани водопроводи 
и подобряване качеството на водоснабдяване;
Предотвратяване разкопаването на 
съществуващата инфраструктура в следствие 
на аварии по амортизирания водопровод.
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НЕВЕНА ГРИГОРОВА ВСтЪПИ 
В дЛЪЖНОСт УПРАВИтЕЛ НА 

“ОБЩИНСКИ ПАЗАР 99“ ЕООд – 
БЕРКОВИЦА

На заседание на ОбС-Берковица на 28 октомври 
2016 г. бе утвърдено решение на комисия за избор 
на кандидат за Управител на  ”Общински пазар 
99” ЕООД, гр.Берковица. С протокол  от 10.10.2016 
година на комисията, назначена със Заповед № РД-
15-481/09.09.2016 год. класира и определи  Невена 
Тодорова Григорова за спечелила конкурса за избор на 
Управител на  „Общински пазар 99” ЕООД, гр.Берковица.
Общински съвет-Берковица на основание чл.22 
ал.16 от Наредбата за реда за учредяване на 
търговски дружества и за упражняване на правата 
на  собственост на общината в търговски дружества, 
утвърди Невена Тодорова Григорова за  Управител на 
общинско дружество “Общински пазар 99” ЕООД гр. 
Берковица.  От 5 декември г-жа Григорова встъпи в 
длъжност управител на дружеството. Тя е завършила 
висше образование, специалност „зооинженерство“. 
Работила е в Ликвидационен съвет при заличено ТКЗС-
Берковица, след това в Общинска служба „Земеделие и 
гори“ и във фирма Виад Инженеринг, занимавайки се 
с арендуване на земеделска земя в Община Берковица.
В разговор Невена Григорова сподели, че работата и ще е 
в насока изкарване на разумна печалба от дружеството и 
добро отношение към търговците и привличане на такива, 
както и разговори със земеделски производители. Много 
е важно, допълни тя, да се направи равносметка след 
приключването на финансовата година за дружеството.
В бизнес програмата на новия управител 
за периода 2017-2019 година са заложени: 
Подобряване надеждността и сигурността на услугите 
Засилване партньорството  с  Община Берковица. 
Създаване на благоприятни условия за привличане на 
наематели.Целта на дружеството е  да  предлага качествени 
услуги – съвременни помещения, облагородени райони, 
добро отношение към клиентите. По този начин чрез 
създаване на добри търговски условия, допринася за 
развитието на малкия и среден бизнес в Община Берковица.
Основните стратегически цели на „Общински пазар 99” 
ЕООД гр. Берковица за периода 2017 – 2019 година са:
Да се развива независимо от финансова и икономическа 
криза. Увеличаване на общата конкурентоспособност 
чрез водене на гъвкава политика. Да се подобряват 
условията на работа. Да се води активна инвестиционна 
политика. Да се следи икономическата среда при отдаване 
на обекти под наем. Да осигури реда, организацията на 
работа и обслужването на потребителите. Да се осигурят 
равноправни условия за извършване на търговска 
дейност. Да си сътрудничи с Общинска администрация 
Берковица, относно кандидатстване по проекти и 
програми за финансиране на строителни дейности, 
свързани с външния вид на търговските обекти.
Да участва в различни общински мероприятия и празници.
За поддържане на общинския пазар в гр. Берковица 
като устойчива и непрекъснато развиваща се система 
приходите от наемателите трябва да покриват изцяло 
разходите за дейността и да осигуряват възможността 
системата като цяло да формира разумна печалба, 
осигуряваща възможността за инвестиции, с които ще се 
поддържа и повиши качеството на услугата. За целта е 
необходимо постоянно да се осъществяват контакти със 
земеделски производители и да се сключват договори с 
клиенти, които дългосрочно ще ползват дадено търговско 
място. За подобряване финансовото състояние на 
дружеството ще бъде необходимо търсене на нови клиенти 
и наематели с цел постоянна заетост на всички обекти.
Дружеството трябва да работи в сътрудничество с 
Община Берковица и в партньорство с наемателите  за 
обновяване  външния вид на павилионите. Необходимо 
е добро познаване на видовете извършвана търговия и 
поддържането и в състояние да отговори на търсенето 
на клиентите. Независимо от трудностите, пазара трябва 
да продължи дейността си, за да се даде възможност 
гражданите да се снабдяват с екологично чисти и пресни 
плодове, зеленчуци, както и с промишлени стоки.

В ОБЩИНСКА АдМИНИСтРАЦИЯ 
– БЕРКОВИЦА БЕ ИЗВЪРШЕН 

РЕСЕРтИФИКАЦИОНЕН ОдИт НА 
СИСтЕМАтА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

КАЧЕСтВОтО И ИНФОРМАЦИОННАтА 
СИГУРНОСт

В ОбА- Берковица бе извършен ресертификационен 
одит на Системата за управление на качеството 
(СУК), съобразно стандарта за качество ISO 
9001:2008 и информационната сигурност ISO 
27001:2013. Одитът  включваше  преглед на основни 
процедури, отнасящи се до административно-
правното и техническо обслужване на гражданите, 
на процедурите, регламентиращи управлението на 
входящите и изходящи документи, комуникацията 
с клиентите, както и на социалните и здравни 
дейности, предоставяни от  администрацията на 
гражданите. Чрез одита на  информационната 
сигурност се извърши цялостна проверка на 
системите за управление и контрол в рамките на 
IT инфраструктурата. Ресертификационният одит 
даде оценка за ефикасността на процесите, които 
се извършват в организацията,  както и ефективно 
и сигурно функциониране на приложенията и 
системите в администрацията. Община Берковица 
успешно е ресертифицирана по двата стандарта и в 
следващите дни ще ги получи за период от 4 години.
Резултатите от одита показват, че документираната 
система за управление на качеството е в 
съответствие с изискванията на стандарта ISO 
9001-2008.  Информационната сигурност също 
е с внедрени механизми за контрол съобразно 
стандарта ISO 9001-2008. Ясно са определени ролите 
и отговорностите на общината. Констатирано е, 
че ОбА-Берковица си е поставила ключови цели 
и задачи за изпълнение, като следи за тяхното 
спазване и контролира процеса на постигането им. 
Вътрешните одити, извършвани в администрация, 
гарантират ефективност при поддържане 
и подобряване на системата за управление. 
Разбира се, процесът на подобряване качеството 
на административно обслужване продължава, 
защото той е непрекъснат и неговата най-важна 
цел е да гарантира действена и резултатна 
администрация. През 2017 г. Община Берковица 
ще премине към новата версия на ISO 9001-2015.

ОБЩЕСтВЕНИЯт СЪВЕт НА 
БЕРКОВИЦА СЕ СРЕЩНА С 

КМЕтА ИНЖ. МИЛЧО дОЦОВ

На  20 декември се проведе среща на кмета на Община 
Берковица с представители на Обществения съвет. Те 
представиха на инж. Доцов широк кръг от въпроси, 
обсъждани в Обществения съвет и публичното 
пространство – лекар за село Балювица, състоянието 
на пътя до селото, обществените тоалетни, 
транспорта на ученици, конкурсите, провеждани 
в общината, някои жалби на граждани и др.
Кметът  благодари за активната гражданска позиция 
на представителите на съвета и допълни, че публично-
частните партньорства, каквото е настоящото, са 
едно от основните му направления в мандатната 
програма.  Взаимният обмен на информация е 
особено полезен и за него като градоначалник, и за 
хората. Инж. Доцов заяви, че администрацията е 
тук, за да работи за хората и да е в тяхна услуга. За 
него законът е над всичко и принципите в работата 
му са законосъобразност и целесъобразност.
В отговор на поставяните му въпроси инж. Милчо 
Доцов увери присъстващите, че подкрепя всяка 
идея, която е добре обмислена, мотивирана и 
икономически обоснована. Кметът разясни на 
Обществения съвет проблемите по транспорта 
на ученици от кварталите на града и селата.
Инж. Доцов отговори и на въпроси за конкурса 
за избор на управител на ВиК, и възможността 
на всеки да участва. Специално назначена 
комисия, в която участват и общински 
съветници, ще излъчи спечелилия кандидат 
в законоустановените срокове и той ще бъде 
предложен за одобрение от Общински съвет.
На въпроса за кадровите назначения кметът 
отговори, че общината не е каса за разпределение на 
пари, а двигател във всички направления и трябва 
да работи агресивно, находчиво и бързо, за да 
успее. Разисквани бяха въпроси и за обществения 
ред, за отбелязването на 2017 като годината на 
Васил Левски, състоянието на болницата и др.
В края на срещата  инж. Доцов благодари на 
представителите на Обществен съвет Берковица  
за усилията, които полагат и призова за 
толерантност  в името на ползотворния, прозрачен 
и конструктивен диалог между администрацията, 
Обществения съвет и гражданите.

ЗАСЕдАНИЕ НА ОБЩЕСтВЕН 
ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕт

На 20 декември 2016 г. в ДЦ „Камбанка“ 
се проведе заседание на Обществения 
икономически съвет на Община Берковица. 
На срещата присъства и кметът инж. Милчо 
Доцов. Обсъдени бяха следните въпроси:
-Статута на Халите.
-Конкурс за атрактивни туристически събития.
-Представяне изгледа на външния вид на 
Общински сгради, предложени за саниране.
-Предложения за изграждане на  Общински 
земеделски  пазар.
-Попълване ръководството  на  Обществения  
Икономически съвет-избор на зам.председател,  
секретар.
-Разни.
За заместник-председатели на Обществения 
икономически съвет са избрани Росен 
Красимиров Георгиев и Гроздан Генов.

КМЕтЪт ИНЖ. МИЛЧО дОЦОВ 
ПОСРЕЩНА СЛУЖИтЕЛИ НА 

АдМИНИСтРАЦИЯтА От ОБЩИНА 
МЕЗдРА

Служители на Общинска администрация-Мездра, 
заедно с кметът инж. Генади Събков посетиха 
Берковица и обмениха опит с колегите си. Делегацията 
бе посрещната от кмета инж. Милчо Доцов и неговия 
екип. Инж. Доцов представи работата в Община 
Берковица, като преди това сподели, че с Община 
Мездра ги свързва старо приятелство. Той започна с 
проблемите на общината и начините за решаването 
им. След това кметът разказа за проектите на Община 
Берковица, които за тази година са за 31 млн. лева. 
Одобрените до този момент, заедно с проекта, който 
общината внесе скоро, са за над 14 млн. лева. Инж. 
Милчо Доцов със задоволство сподели за създаденото 
добро публично-частно партньорство. Община 
Берковица има основан Обществен съвет и Съвет за 
икономическо развитие. Служителите на Община 
Мездра имаха възможност да разберат за голяма 
част от работата на администрацията в Берковица.
Кметът на Община Мездра инж. Генади Събев също 
накратко представи  общината. Стана ясно, че проблемите 
на общините са идентични. Експертите на Община 
Мездра имаха възможност да се запознаят със своите 
колеги от Берковица и да обменят полезни практики.
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„СЕВЕРОЗАПАдЪт ИГРАЕ ШАХ“

На 30 ноември  за втора, поредна година  в Берковица 
се проведе шах турнир „Северозападът играе шах“ 
за пенсионери от клубовете в областите Видин, 
Враца и Монтана.  Организатори на мероприятието 
са Община Берковица и ПК „Берковски кестен“. 
Турнирът започна с химна на България и изпълнения 
на певческа група към пенсионерския клуб. 
Официален старт на събитието даде зам.- кметът 
г-н Радослав Найденов, който бе официален гост. 
„Община Берковица се гордее с Вас и младежкия  
дух, който имате при организацията на тези 
инициативи“ – каза зам.-кметът – „Благодаря Ви от 
сърце, че ви има. Вие сте пример за нас. Бъдете живи 
и здрави!“. Над 30 участници от Вършец, Монтана, 
Враца, Белоградчик, Владимирово, Замфирово, 
Берковица, Гаганица и Оряхово запретнаха ръкави 
за шахматната битка. Главен съдия на срещите 
бе Генади Матев от град Монтана, а помощник-
съдия Истатко Минчев  от Берковица. Турнирът 
се проведе по швейцарската система в 6 кръга. 
Времето за обмисляне бе 10 мин. на състезател. 
Председателят на ОбС-Берковица д-р Илиян Тимчев 
награди победителите от турнира. На първо място  
се класира Валери Петров от Враца, втори стана 
Димитринчо Младенов  и трети Валери Цветков от 
Берковица. Съответно на четвърто място се класира 
Иван Еленков от Белоградчик, пети Пенчо Стоянов 
от Монтана и шесто място за Истатко Минчев. 
Наградният фонд– медали, грамоти и парични 
награди бяха осигурени от Община Берковица.

КОЛЕдНА ИЗЛОЖБА

На 20 декември в пенсионерски клуб „Берковски 
кестен“ бе открита изложба на берковски художници. 
Свои творби представиха Петър Бабачев, 
Рашка Панова, Георги Цветанов, Илия Костов, 
Борис  Стаменов, Габриел Георгиев, Красимир 
Тодоров, Мариус Стаменов и Румен Първанов.
Присъстващите се насладиха на меката живописна 
гама на Бабачев, цветните натюрморти на 
Рашка Панова, малките кътчета на стара 
Берковица на дългогодишния учител Илия 
Костов, който е пресъздал града под Ком с 
богато живописно чувство и любов. Интерес 
представляваха платната на продуктивния 
художник с богат опит Румен Антонов, както и 
на Георги Цветанов, Баща и син Борис и Мариус 
Стаменови, Габриел Георгиев и  Красимир Тодоров.
Заместник-кметът Радослав Найденов официално 
откри изложбата. Всеки автор получи почетна 
грамота. Изложбата продължава до 20 януари 
2017 г. в пенсионерски клуб „Берковски кестен“.

тУРИСтИтЕ – ВЕтЕРАНИ 
ПРАЗНУВАт КОЛЕдНО И 

ПРЕдНОВОГОдИШНО

Предновогодишно веселие изпълни салона на 
берковско заведение. Над 100 пенсионери от Клуба 
на туристите – ветерани и техните гости от Видин, 
Лом, Враца и Монтана се включиха в тържеството.  
Празничното събитие откри председателят на клуба 
г-жа Генка Минчева, която пожела на всички здраве, 
веселие и незабравими Коледни и Новогодишни 
празници. Председателят на ОбС-Берковица 
д-р Илиян Тимчев от името на общинското 
ръководство поздрави пенсионерите с кратко слово. 
„ Община Берковица продължава да се грижи за 
хората от третата възраст“, каза д-р Тимчев.  …
„Увеличени са субсидиите за пенсионерските 
клубове тази година, а в Бюджет 2017 се предвижда 
отново завишение на тези средства. Пожелавам 
ви здраве и дръзновение и весело посрещане на 
празниците!“, допълни в заключение председателят 
на ОбС-Берковица. Поздрав към туристите-
ветерани отправи и председателят на Туристическо 
дружество-Берковица Красимир Статков. Много 
усмивки и празнично настроение създадоха и 
талантите от вокална група „Щурче“ с ръководител 
Петър Петров. Тържеството продължи с много 
настроение, песни, хора и благопожелания 
за здрава и щастлива Новата 2017 година.

КОЛЕдНО И НОВОГОдИШНО 
тЪРЖЕСтВО НА 

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ 
„БЕРКОВСКИ КЕСтЕН“

На 29 декември 2016 г. в местно берковско заведение 
се състоя Коледно и Новогодишно тържество, 
организирано от пенсионерски клуб „Берковски 
кестен“ – Берковица. На празника присъстваха всички 
членове на клуба, както и много гости и приятели 
от селата Бързия и Ягодово. Клубът развива своята 
дейност пълноценно и адекватно, като внася в сърцата 
на пенсионерите  радост, доверие и сигурна грижа. 
Община Берковица изпълнява поетия ангажимент 
за специално отношение към хората от третата 
възраст като облекчава разходите на клуба и създава 
по-голяма стабилност и сериозност в работата. 
Официални гости на празника бяха Председателят 
на ОбС-Берковица д-р Илиян Тимчев и зам.-кметът 
Радослав Найденов. Д-р Тимчев поздрави всички 
присъстващи с празниците и им пожела здраве, 
дръзновение и благоденствие. С голям ентусиазъм, 
радостно настроение и бурни аплодисменти всички 
пенсионери посрещнаха красивите танцьорки от село 
Бързия, малката Нейджъл, която показа своя талант в 
народното пеене и певческата група към Пенсионерски 
клуб „Берковски кестен“. Изненадата за всички бяха 
берковските сурвакарчета, които сурвакаха всички 
с пожелания за здраве и благоденствие. На празника 
присъстваха 170 човека, които под звуците на жива 
музика искрено се забавляваха, пееха и танцуваха.

ИЗЛОЖБА НА ЕЛЕНА КОСтОВА

Изложба натюрморт на Елена Костова бе открита 
в Детски център „Камбанка“ на 20 декември. 
Събитието е по случай 65-годишния юбилей на 
художничката. Посетителите и гостите имаха 
възможност да видят 28 творби.  Елена Костова 
е родена и живее в гр. Берковица. С рисуване се 
занимава от малка, а от 1983 година започва сериозно  
да твори. Тя рисува с лявата ръка, а вдъхновението 
й идва внезапно, взима четката и започва да 
рисува цветя, които не можеш да помиришеш, но 
можеш да усетиш тяхната душа. Художничката 
е имала изложби в Пловдив, Монтана, Плевен, 
Берковица и Дубай. Днес освен с рисуване тя пее и 
в групата за стари градски песни „Сладък спомен“.

ИЗЛОЖБА НА дОНЧО 
ПЛАНИНСКИ И НАЙдЕН 

КИРИЛОВ
С ретроспективна изложба Дончо Планински и 
Найдеен Кирилов отбелязаха 70-годишния си 
юбилей. Те подредиха творбите си в художествена 
галерия „Отец Паисий” в Берковица за радост 
на почитателите на приложното изкуство. „В 
името на дълголетното ни творческо приятелство 
трябваше да го направим.”- каза за слушателите 
на радио Видин Дончо Планински. Изложбата 
отразява целия творчески път на двамата автори. 
Дончо Планински твори в областта на приложните 
изкуства, пространственото оформление и 
керамиката. Работил е като реставратор на 
стенописи към Националния институт по 
паметниците на културата. Последните му 
творчески търсения са свързани с компютърната 
графика. Той е сред основателите на дружеството 
на художниците „Тенец“, както и на Пленера 
по рисувана керамика в Монтана и Пленера 
по дървопластика в Бързия. Найден Кирилов 
е пленен от дървото вече 50 години. Резба, 
дървопластика, предмети за бита са неговата 
стихия. Създател е на пленера по дървопластика 
и живопис в родното си село Слатина.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИНЖ. 
МИЛЧО ДОЦОВ ЛИЧНО ПОЗДРАВИ ХОРАТА 
С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕХНИЯ ПРАЗНИК
Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов лично 
поздрави хората с увреждания на техния празник. Той бе 
сред официалните гости на организираното на 3 декември 
2016 г. тържество от клубовете от Берковица, Бързия, 
Слатина и Замфирово. „Община Берковица винаги е 
подкрепяла хората в неравностойно положение“ – каза 
кметът в своето изказване – „Нашата политика е социално 
ориентирана. Доказателство за това е увеличението на 
субсидиите на пенсионерските клубове и клубовете на 
инвалидите, помощите за раждане на деца, помощите за 
болни хора, субсидиите за спортните клубове. В бюджет 
2017 се предвижда още увеличение, което ще нараства с 
годините. Вие знаете, че тази година Община Берковица 
реализира проект за социални асистенти на болни и 
инвалиди. Предстои реализиране на проект за асансьор 
в Общинска администрация за улеснение на хората. Аз 
като кмет и общината винаги ще помагаме и облекчаваме 
живота на възрастните хора и хората с увреждания“. 
Инж. Милчо Доцов пожела здраве и благоденствие 
на всички празнуващи и още дълги години да са 
заедно, да се сплотяват в радостни и тъжни моменти.



К О М - брой 193(85),  Петък- 06  - Януари 2017 г. 4

Издава екип на Общинска администрация - Берковица
Адрес : 3500 гр. Берковица, пл. “Йордан Радичков“- 4, сграда на администрацията

тел.: 0953/ 960 13, GSM 0886 199602
E-mail: ivanova.t@berkovitsa.com Печат “ПОЛИМОНА” ООд - гр. Монтана
Редакцията не носи отговорност за съдържанието  на рекламите и обявите.

Всеки автор носи отговорност за 
публикацията си. Неподписани 

материали не се публикуват. 
Ръкописи не се връщат.

139 ГОдИНИ СВОБОдНА 
БЕРКОВИЦА

4 декември – ден като всички останали, но за 
Берковица той е специален. Този ден ни връща 
далеч в миналото, защото „Народ, който не 
помни миналото си е обречен да няма бъдеще!“
„Едно славно минало на борческия Берковски край, 
запазило всички ценности на нацията, служи за 
основа на бъдещето ни“ – казва Геройко Милчев.
1396 г. пада Видинското царство на Иван Срацимир 
и с това цяла България, в това число и Берковския 
край, са вече под османско владичество. Черни 
времена настъпват за българския народ – 5 века 
разрушения, избивания, отвличания, насилия, 
робство, верска и политическа дискриминация. 
Край на тиранията слага Руско-турската 
освободителна война. Така на 4 декември 1877 г. 
Берковица е свободна. За събитията през тези 5 
века робство и освобождението на родния край 
разказа Цветана Сотирова от сдружение „Народен 
будител“. Стихотворението „4 декември“ декламира 
Донко Росенов от 4 клас при Трето ОУ „Иван Вазов“, 
гр. Берковица. Певческа група „Здравец“ към клуб 
„Берковски кестен“ изпълни песните „България“ 
и „Мраморна Берковица“. В знак на почит и 
признателност към тези, които с цената на своята 
младост и своя живот извоюваха свободата на 
Берковица, общинското ръководство на града под 
Ком, граждани, ученици, родители и общественици 
сведоха глави и поднесоха венци и цветя пред 
паметника на загиналите във Руско-турската война.
Тържественото честване на този важен ден започна 
и завърши с изпълнения на Младежки духов 
оркестър-Берковица с ръководител Иван Павлов.

25 ГОдИНИ “СЛАдЪК СПОМЕН”

С празничен коледен концерт групата за стари 
градски песни „Сладък спомен” при НЧ „Иван 
Вазов – 1872” отбеляза 25 години от своето 
създаване. Юбилейния спектакъл уважиха 
десетки почитатели на старите шлагери от 
различни поколения. Сред тях бе председателят 
на ОбС-Берковица д-р Илиян Тимчев, който 
поздрави юбилярите, връчи поздравителен адрес 
и кошница с цветя от името на кмета на Община 
Берковица инж. Милчо Доцов. Концертната 
програма включваше  песни, утвърдили се 
през годините като запазена марка на „Сладък 
спомен”. Прекрасните изпълнения на певците 
върнаха спомени с аромат на малини и бяло 
сладко. Многобройните им почитатели имаха 
удоволствието да чуят, както утвърдени песни 
от техния репертоар, така и нови стари градски 
и шлагерни изпълнения на берковския състав.
Групата е създадена към Читалище „Иван 
Вазов” през 1991 година. Първата голяма изява 
е в Копривщица на Националния събор на 
народното творчество – групата е единствена 
по рода си и буди огромен интерес. Българското 
национално радио веднага прави запис на 
четири песни, многократно излъчвани в ефир. 
Ласкави оценки за таланта на берковчани правят 
професорите Георг Краев и Николай Кауфман. 
През 1995 г. на поредния концерт в Берковица 
сред публиката е и незабравимият Драган Тенев. 
Следва незабавна покана за предаването „Минаха 
години” в Националната телевизия, където 
единствено „Сладък спомен” прави тематичен 
запис от 8 песни. Групата е и неизменен участник 
във фестивала „Златен кестен” в гр. Петрич. 25  
години са напълно достатъчни, за да има днес 
групата богата творческа биография.  Това обаче 
е и възраст, която е основа  за още по-богато и 
зряло развитие, към нови, недостигнати висини. 
Многобройни участия, богат песенен репертоар, 
ентусиазъм и талант…. Всичко това е щрих, 
в колорита на Берковския културен живот. 
Това е една 25-годишна история, реализирана с 
постоянни репетиции и концерти. Ръководството  
на Община Берковица им пожелава все така с жар 
и обич към музиката да творят и пренасят през 
поколенията красотата на творчеството си. Всички 
споделят радостта от юбилея им, като им желаят 
здраве и успехи по пътя на вечното изкуство.

ПРИЛОЖНОтО КОЛОЕЗдЕНЕ 
В БЕРКОВИЦА С 15-ГОдИШНА 

ИСтОРИЯ

На 2 декември 2016 г. с вълнуващо тържество Клубът 
по приложно колоездене отбеляза своя 15-годишен  
юбилей. Началото е поставено на 28.11.2001 година. 
През тези години в клуба са били обучени много деца, 
станали медалисти и шампиони. Главната заслуга за 
това да го има приложното колоездене толкова години, 
да развива уменията на подрастващите и да ги учи 
на дисциплина имат треньорите Цветана Петкова и 
Вячеслав Трендафилов, които са основателите на Клуб 
по приложно колоездене – Берковица. Велосипедът 
е първата и най-забавна възможност за детето да 
се научи да управлява превозно средство, а покрай 
това – да опознае правилата за уличното движение 
и да осъзнае, че спазването им е важно най-вече за 
неговата собствена безопасност. Идеята на приложното 
колоездене е именно в това: да развие уменията на 
подрастващите в майсторското владеене на колелото 
и да ги научи на пътна безопасност. Официални гости 
на събитието бяха председателите на СБА-София, 
Монтана, Берковица, Председателят на Националното 
движение по приложно колоездене, Председателят 
на ОбС- Берковица д-р Илиян Тимчев, кметът на 
Община Берковица инж. Милчо Доцов, зам.-кметът 
Радослав Найденов, общински съветници, приятели и 
спомоществователи на клуба. В поздрава си към всички, 
инж. Милчо Доцов подчерта, че Община Берковица се 
гордее със своите шампиони по Приложно колоездене 
и техните неуморни треньори. В продължение на своята 
социално-ориентирана политика кметът допълни, че 
за следващата година общината предвижда увеличение 
на средствата за спорт, защото децата са бъдещето й. 
Инж. Доцов многократно изказа благодарности към 
усилията и волята на Цветана Петкова и Вячеслав 
Трендафилов, на бившите и настоящи състезатели на 
клуба и техните родители, както и на  благодетелите, 
които през годините са помагали той да съществува 
и да жъне тези успехи. Кметът дари и свои лични 
средства по случай 15-годишнината на Клуб по 
приложно колоездене – Берковица. Последваха още 
много поздравления и благопожелания, подаръци и 
скъпи спомени. Гостите на празника се насладиха и 
на демонстрация на деца от клуба, както и изгледаха 
мултимедийна презентация с историята на приложното 
колоездене в Берковица. За своята 15-годишна история 
клубът има завоювани 27 първи места. Музикален 
поздрав към присъстващите отправи чаровната 
Божидара Сергеева и танцьорите от „Малинарче“ към 
НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица. Чрез приложното 
колоездене децата спортуват и са активни. Освен това се 
учат на пътна безопасност. Практиката е показала, че те 
са толкова добре подготвени теоретично, че на по-късен 
етап от живота си без проблем решават листовките 
на шофьорските изпити и взимат книжка. Тези деца 
изграждат у себе си и съвсем друга култура на поведение 
на пътя, защото още от малки знаят какви могат да 
са последиците, ако например пресичаш на червено.
Равносметката днес е, че тази дейност продължава 
да съществува най-вече заради усилията на 
Община Берковица, СБА и желанието на неговите 
деятели да я държат „жива” и да я развиват.
С благодарност към: Инж. Милчо Доцов, Димитранка 
Каменова, Петър Якимов, Петър Каменов, Борис 
Цветков, Данаил Райков, Вячеслав Трендафилов, 
СБА-София, Монтана и Берковица, Ротари 
клуб, Иван Димитров, Иван Веселинов, Младен 
Кузманов, Румян Горков, „Крос“ ООД, БУН- 
Берковица и всички родители на състезателите.

БЕРКОВИЦА
В полите на Берковския Балкан
далеч от шумотевици и слава,

мой роден град, от багри есенни облян,
от древни траки населяван…

Тук има пролет теменужна
с късче небе – портала към Всемира.

И Ком – където „окото волно
прегради не намира“!

Хайдушки притчи реди водопад,
Балкана стар крепи небето,

край него вихри листопад
пази потайности на битието!

От летен зной на ручей
се рекичката превърна.

И капят жълъди за дивите прасета
навред спокойствието шета…

В зимен мраз пронизват ветрове,
от студ дърветата се пукат.

До месец май белеят снегове
и подранили щъркели се лутат…

-Забравен рай
на изтерзаната планета! 

Такъв си остана докрай
и сохрани го, на многая лета…

Румен Антонов – художник
2014 г.

Гр. Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ 
ПРОЕКт ЗА ИЗГРАЖдАНЕ НА 
МИНЕРАЛЕН ВОдОПРОВОд

На 16 декември 2016 г. Община Берковица внесе 
проект „Изграждане на водопровод за минерална 
вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до 
минералната баня гр. Берковица“ по Пилотна схема 
на инвестиционната програма минерални води 
към Национален Доверителен ЕкоФонд (НДЕФ). 
Общата стойност на проекта е 1 040 109,82 лв.


