ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
сряда, 01 февруари 2017 г., БРОЙ 194(85).
Разпространява се безплатно!

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МАНДАТНАТА ПРОГРАМА
НА КМЕТА НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

През 2016 г. Община Берковица преодоля
много трудности, но като цяло считам,
че точната оценка е, че това беше една
трудна, но същевременно и успешна година.
КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ЗА 1 ГОДИНА?
Като имам в предвид, че през месец декември
се представи годишният отчет за работа на
администрацията,
както
и
представянето
на отчети по програми и проекти, бюджет,
туризъм и др. ще акцентирам на найважното
от
изпълненото
през
2016
г.
1. ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ
И ПРОЗРАЧНОСТ
1.1.Възстановихме
от
собствени
приходи
84 000 лв. на сметка Програми и проекти
и
66
000
лв.
на
Снегопочистване;
1.2.Върнахме
около
300
000
лв.
от
заемите
към
банки
и
ПУДООС;
1.3.
Намалихме
неразплатените
разходи
с
над
300
000
лв.;
1.4.
Общо
разплатени
стари
недобори,
наследени от предишното управление, за над
750 000 лв., което е равностойно на цялостно
асфалтиране на около 5 км. улици при 6 м.
ширина – около 10 средни улици в Берковица;
1.5. Постигнахме 2% ръст на събираемост
на
собствените
приходи
като
увеличението е в размер на 84 000 лв.;
1.6. В
условията на финансови затруднения
въведохме по-добър ред и контрол на финансовата
дисциплина - всички училища, детски градини,
социални заведения, детска ясла, комунални
дейности, социален патронаж, музей, администрация
и кметства функционираха нормално през годината;
1.7. За подобряване партньорството с гражданските
организации
се
изградиха
Обществен
съвет и Съвет за икономическо развитие;
1.8. Провеждат се регулярни срещи с двата съвета,
клубове, организации и граждани за взаимно
информиране и поставяне на важни проблеми;
1.9. Съвместно с гражданското общество
преодоляхме трудностите по запазване дейността
на Болницата и общинска фирма ВИК-Берковица;
1.10. Ежемесечно се провежда съвещание
- „Ден на кмета“ с кметове и кметски
наместници
за
информиране,
поставяне

на
задачи
и
обсъждане
на
проблеми.
2. СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ОБЩИНСКА
ПОЛИТИКА ПРЕЗ 2016 Г.
В условията на финансови затруднения и изплащане
на над 750 000 лв. стари недобори Общината успешно
изпълни първия етап от социалната си програма.
2.1. Не са увеличени местни данъци и такси;
2.2. На спортните клубове се предоставиха
12 000 лв. повече субсидии – от 53 000
лв. през 2015 г. на 65 000 лв. през 2016 г.;
2.3. Увеличи се от 150 лв на 200 лв.
еднократната помощ за раждане на дете;
2.4. Увеличи се от 10 000 лв. на 15 000 лв. социалното
подпомагане за лечение на нуждаещи се жители;
2.5.
Субсидиите за пенсионерските клубове
се увеличиха от 20 000 лв. на 24 000 лв.;
2.6. През цялата година и в момента се изпълнява
проект за социални асистенти, като по
проекта се обслужват 86 жители на общината,
а финансирането е на стойност 500 000 лв.;
2.7. По проект „Социална трапезария“ през годината
са получавали обслужване над 70 нуждаещи се;
2.8. Разкри се и „Семейно-консултативен център“ за
консултиране и оказване съдействие за населението.
3. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА
3.1. В структурата на Общинска администрация
се създаде отдел Икономическо развитие,
който
работи
по
всички
въпроси
свързани
с
икономиката
на
Общината;
3.2. Съвместно с бизнеса се създаде Съвет
за икономическо развитие, съставен само
от представители на бизнеса, който проведе
няколко заседания за взаимно информиране
и
обсъждане
на
различни
проблеми;
3.3. Изготви се анализ на заетостта по
отрасли
на
територията
на
Общината.
3.4. Допълни се списъка на атрактивните
общински имоти за привличане на инвеститори;
3.5. Общината разработи и спечели проект „Местна
инициативна група Берковица - Годеч“, чрез
който предприемачи, земеделски производители
и НПО могат да реализират малки проекти за
развитие на бизнеса за над 2 900 000 лв. През месец
март 2017 г. предстои първи прием на проекти;
3.6.
През годината
са открити над
100
нови
постоянни
работни
места;
3.7. През годината по различни програми са
реализирани над 130 временни работни места;
3.8. Подобри се работата по предоставянето
и използването на Общинския поземлен
фонд
от
земеделските
производители.
4. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ПО ПРОЕКТ „ Ком“
4.1. Проведоха се няколко срещи с партньорите
от „Главбулгарстрой“ АД по съвместната работа
и проблеми по проект Спортно-туристически
комплекс „Берковски Балкан“. Водят се преговори за
ускоряване изпълнението на 1-ви етап на проекта;
4.2. Продължихме процедурите по придобиване
и промяна на предназначение на имоти,
попадащи в обхвата на Писта №1 и Лифт №1;
4.3. Съвместно с Регионална дирекция по
горите – Берковица
се извърши оценка на
компенсаторното залесяване за засегнатите имоти;
4.4 Водят се преговори с „Главбулгарстрой“
АД
за
заплащане
стойността
на
компенсаторното
залесяване;
4.5. Пътят за хижа „Ком“ е включен в Целенасочена
инвестиционна програма
за развитие на
Северозападна България, която се очаква
да се финансира от националния бюджет;

ПРОЕКТ „ МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД – С.
БЪРЗИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА“
4.6. Изплатиха се по проект „Минерален
водопровод
- Бързия-Берковица“
240
000
лв.
за
сервитута
на
водопровода;
4.7. Допълни се проекта за водопровода съгласно
изискванията на Басейнова дирекция – Плевен;
4.8. Издаде се строително разрешение за проекта;
4.9.
Проектът
е
внесен
за
финансиране
50%
по
програма;
4.10.
Водят се преговори с партньорите за
съфинансирането на проекта – 520 000 лв.;
ДРУГИ
4.11. Разработиха се и кандидатствахме с проекти за
туристически и културна инфраструктура и събития;
4.12.
Редовно се провеждат заседания на
Консултативен съвет за развитие на туризма;
4.13. Работи се по разнообразяване и развитие
на Културния и Спортен календар като през 2016
г. за тази цел са предоставени 15 000 лв. повече;
4.14. Активно се участва в Туристически борси и
изложения и подобряване рекламата на Общината.
5. КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА ПРОГРАМИ
И ПРОЕКТИ
Един от основните акценти в дейността на
Общинска
администрация
през
годината
беше работата по програми и проекти за
реконструкция и доизграждане на общинската
инфраструктура, като използвахме почти всички
възможности на отворени програми и мерки,
представляващи
интерес за нашата Община.
5.1. През годината са разработени и внесени по
различни национални и европейски програми общо
47 проекта на обща стойност над 30 милиона лева;
5.2. От внесените проекти през 2016 г. са одобрени и
подписани договори за финансиране на 14 проекта
на обща стойност около 13 млн. лв., както следва:
- Проект МИГ – „Местна инициативна група
Берковица – Годеч“ на стойност 3 911 000 лв.;
Енергийна
ефективност
Народно
читалище „ Иван Вазов – 1872“ - 1 468 000 лв.;
Енергийна ефективност сграда Общинска
и Държавна администрация - 1 001 000 лв.;
Енергийна
ефективност
ДГ
„Звънче“
–
453
000
лв.;
Енергийна
ефективност
сграда
РУ
Полиция
–
239
646
лв.;
Енергийна
ефективност
на
многофамилни
жилищни
сгради
за
3
152
000
лв.;
Проект по програма „Наука и образование
за предучилищна интеграция“ – 205 000 лв.;
Проект по програма „Наука и образование
образователна интеграция“ – 283 000 лв.;
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Потребителски кредити
от 150 до 3000 лв.
Сега с отстъпка от всяка
вноска!
За кандидатстване и
повече информация 0888702927.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ
Проект ТГС България - Румъния
ИМА СИЛНО СОЦИАЛНО
– Медицинско оборудване за МБАЛ и
ОРИЕНТИРАН БЮДЖЕТ ПРЕЗ
МЦ Берковица – 1 400 000 лв. – предстои
2017 ГОДИНА
подписване на договор за финансиране;
Социални
проекти
–
асистенти,
Обществена
трапезария,
Семейноконсултативен център, „Приеми ме“ – 750 000 лв.;
Административен
капацитет
Общинска администрация – 35 000 лв.;
Част от проектите се изпълняват, а по
останалите
се
провеждат
процедури
по
ЗОП
за
избор
на
изпълнители;
5.3 Изпълнено строителство и обекти през 2016 г.
Енергийна
ефективност
бл.10,
12,
13ж.к.
„Заряница“
–
650
000
лв.;
Енергийна
ефективност
бл.18,
19,
20 – ж.к „ Заряница“ – 636 000 лв.;
- Подмяна водопроводна мрежа ул. „Синчец“ , ул.
„Оборище“, ул. „Кочо Честименски“ – 236 000 лв.;
- Асфалтиране ул. „Синчец“, ул. „Оборище“,
ул. „Кочо Честименски“ – 110 000 лв.;
Подмяна водопроводна мрежа ул. „Райко
Даскалов“ и ул. „Мусала“ – 33 492 лв.;
- Енергийна ефективност Детска ясла – 223 000 лв.;
- Асфалтиране общинска пътна мрежа – 123 000 лв.;
- Ремонт Консултативен център – 22 000 лв.;
Други
обекти
–
50
000
лв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считам, че на база посоченото в отчета и
всички останали изпълнени неща може да
бъдем доволни от постигнатото и да отчетем,
че 2016 г. беше една трудна, но и успешна
година за Община Берковица. Независимо от
постигнатото сме задължени да отбележим,
че темповете по изпълнението на задачите,
свързани с безработицата и развитието
на туризма най-вече проект Спортнотуристически комплекс „Берковски Балкан“
не ни удовлетворяват и има какво да се желае.
Накрая държа да отбележа, че постигнатите
успехи са плод на колективните усилия на
Общинска администрация – ръководство
и всички служители на всички поделения и
мероприятия - второстепенни разпоредители
и съвместната ни работа с Общински съвет,
бизнеса, държавните ведомства, клубове
и НПО и всички граждани от Общината.
Благодаря на всички за партньорството!
Кмет на Община Берковица
Инж. Милчо Доцов
РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ
ПО ПРОЕКТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
„ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЙНОКОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР“
На 17 януари 2017 г. в Заседателната зала на ОбАБерковица се проведе работна среща на партньорите
по проекта на Община Берковица „Изграждане на
Семейно-консултативен център“. Услугата Семейноконсултативен център работи вече 10 месеца на
територията на Берковица и Вършец. В края на
януари приключва първия етап на финансирането
й от УНИЦЕФ. Това бе повод за равносметка и
коментар на успехите и предизвикателствата пред
екипа на СКЦ и двете общини. Участие в работната
среща взеха зам.-кметът на Община Берковица
Радослав Найденов, зам.-кметът на Община Вършец
Петър Стефанов, представители на УНИЦЕФ,
Дирекция Социално подпомагане-Берковица,
Отдел „Закрила на детето“ и др. представители на
социални институции. От месец март 2016 г. в кв.
Раковица работи Семейно –консултативен център
– интегрирана социална услуга – проект на Община
Берковица в партньорство с Община Вършец, под
ноухауто и финансирането от УНИЦЕФ. Проектът
е на стойност 153 000 лева. Дейностите в Центъра
са насочени към превенция и подкрепа на найуязвимите семейства с деца в риск на територията
на Община Берковица и Община Вършец.

Проекта за бюджет на Община Берковица обсъди на
10 януари 2017 кметът инж. Милчо Доцов с местната
общност. Присъства и председателят на ОбС д-р
Илиян Тимчев. Присъстващите бяха запознати с
основните параметри на проекта за бюджет 2017.
На прага на една по-благоприятна бюджетна година
Община Берковица ще стартира с бюджет 11 677
232 лева, който подчерта инж. Милчо Доцов тази
година ще е силно социално ориентиран. В него има
ръст 6 % спрямо 2016 година, който идва от ръста на
общата допълваща субсидия 9 % и по-малко ръст в
общинските дейности – 2 %. В новата 2017 година
общината влиза с подобрено финансово състояние,
с намаление на неразплатените разходи спрямо
предходната година и с нови потенциални трудности
при преодоляване на предизвикателствата през
бюджетната година. Основна задача за настоящата
2017 година е запазване и поддържане на
финансовата стабилност и работа чрез привличане
на средства и изпълнение на проекти по различните
оперативни програми. Кметът предвижда 5 %
ръст на собствените приходи. За поредна година
общината няма да увеличи размера на местните
данъци и такси, наеми и такси битови отпадъци.
Увеличават се субсидиите за спортните клубове от
70 000 лв. на 84 000 лв., за социално подпомагане
от 15 000 лв. на 20 000 лв., от 200 лв. на 250 лв. за
всяко новородено дете през 2017 г. и за подпомагане
дейността на клубовете за възрастни и увредени
хора от 24 000 лв. на 28 800 лв. Разпределението на
субсидиите за спортните клубове ще бъде на база
детско-юношеския спорт, а за пенсионерските
клубове въз основа на дейността, която извършват.
Целевата субсидия за капиталови разходи е 680 400.
В капиталовата програма на Община Берковица е
заложено за 2017 година смяна водопровод на ул.
„Заряница“ и ул. „Здравец“, а с подаден проект по
ПРСР е предвидено цялостното им асфалтиране.
Ако не бъде одобрен проекта през 2018 година
Община Берковица ще ги заложи за асфалтиране.
На общественото обсъждане бяха поставени
въпроси за снегопочистването, за грижите
за бездомните хора и разкриването на нови
работни места. Кметът обстойно отговори
и прие отправените му предложения по
тези въпроси
като реално изпълними.
И през 2017 година общината ще продължава
да привлича допълнително средства за ремонти,
строителство и инвестиции чрез използване на
Еврофондовете и други програми и проекти, като се
очаква да се надвиши постигнатото за 2016 година.
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗМА
На 19 януари 2017 година Консултативния съвет
по въпросите на туризма проведе заседание. От
името на кмета инж. Милчо Доцов, заседанието бе
водено от Радослав Найденов, зам. -кмет на община
Берковица. Дневният ред на заседанието включваше
следните точки: Програма за развитие на туризма
за 2017 г. – идеи и предложения; Други въпроси.
Участниците в Консултативния съвет обсъдиха и
приеха Програмата за развитие на туризма за 2017 г. с
някои допълнения. Тя ще бъде внесена на заседание
на Общински съвет на 27 януари 2017 г. за приемане.
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БИЛЯНА ТОДОРОВА Е НОВИЯТ
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Със заповед на кмета на Община Берковица инж.
Милчо Доцов, за негов трети заместник е назначена
Биляна Ангелова Тодорова. Г-жа Тодорова е родена
на 11.11.1976 г. в гр. Берковица. Семейна с две
деца. Средно образование завършва в 32-СОУ „Св.
Св. Климент Охридски” с разширено изучаване
на английски и руски език. Висше образование
завършва в Софийски университет „Св. Св. Климент
Охридски”, Юридически факултет, специалност
„Право”. От 2001 г. до 2010 г. е главен експерт – юрист
в Комисия за финансов надзор, Управление „Надзор
на инвестиционната дейност”, отдел „Емитенти на
ценни книжа”. От 2010 г. до 2011 г. е юрисконсулт
– “Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ, отдел „Правна
дейност” – Покупко-продажба на недвижими
имоти. От 2011 г. до 2013 г. – Вътрешен контрол –
юрисконсулт – УД “Райфайзен Асет Мениджмънт”
ЕАД – Борсова търговия с ценни книжа и управление
на портфейли на клиенти на управляващото
дружество. От 2014 г. до настоящия момент е
юрисконсулт в Управление „Правно” в централата
на банка в гр. София. Приемният ден на зам.-кмета
Биляна Тодорова е сряда от 13:30 ч. до 16:00 часа.
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
На 10.01.2017 г. между Община Берковица и
Министерство на образованието и науката е
подписан договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
по
спечелен
проект
„Образованието в подкрепа на приобщаването,
многообразието и активното гражданство“, по
процедура 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“.
Размерът
на
безвъзмездната
финансова
помощ,
която
ще
бъде
предоставена
на Община Берковица, е 283 356,66 лв.
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.
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ПРИЗИВ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА СНЕГА ОТ ТРОТОАРИТЕ
И ЛЕДЕНИТЕ ВИСУЛКИ ОТ
ПОКРИВИТЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с навлизането в зимния сезон, обилните
снеговалежи и натрупването на големи количества
сняг по тротоарите и покривите на сградите, на
основание чл. 19, ал. 2 от Наредбата за осигуряване
и поддържане на обществения ред и сигурност на
територията на Община Берковица, Ви уведомяваме,
че почистването на тротоарите от сняг и лед
пред магазините, офисите, фирмите, заведенията,
жилищни кооперации и домовете е задължение на
собствениците, управителите и ползвателите на тези
обекти.
Складирането на почистения сняг
и л ед с е и з въ р ш ва т а ка , ч е д а н е п р еч и
н а д в и ж е н и е т о н а М П С и п е ш е ход ц и т е .
Големия обем на снега по покривните конструкции
създава опасност от падане на големи блокове със
сняг и ледени висулки, които могат да нанесат
щети върху живота, здравето и имуществото на
гражданите. Снегът по тротоарите затруднява
придвижването на пешеходците. В тази връзка Ви
молим своевременно да почиствате надвисналите
блокове сняг и висулки от покривите на сградите,
ка кто и с н е г а п о п р и л е ж а щ и т е т р ото а р и .
Община Берковица предупреждава да бъдете
внимателни при движение покрай сгради с натрупан
сняг и висулки и при възможност да ги избягвате, а
водачите на автомобили, преди да паркират, да се
уверят, че няма опасност от падане на ледени късове.
Общинска
Администрация
–
Б е р ко в и ц а , п р е д в а р и т е л н о В и бл а год а р и
за проявеното разбиране и съдействие.

ОТИДЕ СИ ПОЛКОВНИК РАЙКО
ПЕТРОВ

25-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
„ЛАЧЕНИ ОБУВКИ“

Започна подготовката за 25-то юбилейно
издание на Международния детски фестивал
на изкуствата „Лачени обувки“ в Берковица.
Той ще се проведе от 1-4 юни 2017 г. Детският
форум се организира от Община Берковица и
НЧ „Иван Вазов – 1872“. Фестивалът ще е с
конкурсен характер и в него могат да участват
деца до 16-годишна възраст. Детският форум
на изкуствата ще има четири раздела – забавна
песен, модерни танци, детски театър и рисунка.
Три възрастови групи за индивидуалните
изпълнители и конкурс за вокални състави ще
има в раздела за забавна песен. Участниците тази
година ще рисуват на тема „Детско царство “ като
рисунките се изпращат до 15 май. 8 май 2017
г. е крайният срок за изпращане на заявките за
участие във фестивала. Изпълнителите ще бъдат
оценявани от професионално жури и в четирите
раздела. Гала концертът ще е вечерта на 3 юни.
Организаторите предвиждат съпътстващи прояви,
които ще бъдат посочени в програмата. Подробна
информация за регламента на фестивала,
бланка за участие и контакт с организаторите
може да се получи от официалния сайт на
Oбщина Берковица– www.berkovitsa.bg, раздел
„Култура“ – НЧ „Иван Вазов-1872“ Берковица.

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА
КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА
СРЕДА“

Роден е на 7 юли 1927 г. в село Долна Вереница. По
собствено желание става граничар – съдба за цял живот.
От 1950 г. е офицер в Гранични войски. Продължава
трудовия си път, свързан с много рискове и отговорности
от застава на застава. Завършва генерал-щабната Академия
в София. За предана служба в опазване на границата е
удостоен с ордени и медали от правителствените военни
институции. През целия си живот печели уважение, почит
и доверие от хората, с които е работил. Желан събеседник
и добър приятел Райко Петров продължава да работи
като инспектор в Народна Просвета – Монтана към отдел
Начално военно обучение. След пенсионирането си от
армията е избран за председател в Общинския комитет на
борците против фашизма и комунизма. Постига значителни
професионални успехи и като председател на ТПК „Дойчо
Димитров“. Страстта му към лова го свързва с ловната
дружина в Берковица, на която председателства дълги
години. Постоянна негова спътница е била съпругата
му Цветанка. Като глава на едно сплотено семейство
в атмосфера на разбирателство и любов възпитават и
образоват син Владко и дъщеря Елена. Има достоен принос
и в отглждането на петима внуци, за които ще остане
пример за доброта и човечност. Дарил ги е с много обич и
им е завещал житейския си опит и мъдрост.
Мир на праха му!
Един специален спомен от Боби

За поредна година Министерството на околната
среда и водите обяви официалния старт на
националната кампания „За чиста околна среда“,
в която общини, кметства, училища и детски
градини могат да участват с проекти за озеленяване,
изгражданe на детски площадки, зони за отдих и
други. Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се
финансира от Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Тази година срокът за подаване на предложения от
училища и детски градини в ПУДООС е 17 февруари
2017 г., а за общини и кметства е 2 март 2017 г.
Класираните проекти ще бъдат обявени на 14 април.
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59-и МЕЖДУНАРОДЕН
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
“БАЛКАНЪТ ПЕЕ И ТАНЦУВА”

Започна подготовката на Международния
фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“, който
ще се проведе на 2 и 3 септември 2017 г. в Берковица.
Организатори на фестивала са Община Берковица
и Народно читалище “Иван Вазов 1872”. Целта на
събитието е популяризиране на българския фолклорградски, автентичен и обработен.
РАЗДЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ:
Градски фолклор – стари градски песни, показ на
градски костюми;
Духови, жанрови и сватбарски оркестри;
Фолклорно танцово изкуство;
Народни песни;
Народни обичаи, легенди, гатанки;
Показ на народни носии;
Фолклор на етнически групи;
Обработен фолклор.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Фестивалът няма конкурсен характер.
2.Художествените ръководители сами определят
програмите за участие.
3.Желателно е изпълненията да включват
песни, мелодии, хора и танци, които са характерни
за фолклорната област, регион или селище на
изпълнителите.
Времетраене:
– вокални групи – 2 песни;
– индивидуални изпълнители – 2 песни;
– танцови формации – до 15 минути;
– разказвачи и свирачи – до 10 минути;
– показ на обичаи – до 15 минути.
В с борнат а програма могат да участват
художествени колективи и индивидуални изпълнители
от всички фолклорни музикално-сценични и танцови
жанрове. Няма ограничение на възраст и етническа
принадлежност.
Необходимо е участниците да носят табели и/или
транспаранти с герба на населеното място или лого за
дефилето. Всички групи и състави е необходимо да
изпратят най-късно до 14 август 2017 година заявка
за участие.
Пълната програма ще бъде изготвена след
приключване на заявките и ще бъде изпратена на
посочения в талона за участие е-mail.
Финансовите разходи са за сметка на участниците.
Организаторите осигуряват едно хранене в деня на
участието. Няма такса за участие.
ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ:
3500 Град Берковица
Обл. Монтана
пл. ”Йордан Радичков” № 4
Общинска администрация
ТЕЛ: 0953 / 89 144
GSM: 0886853438
ФАКС: 0953 / 88 405
e-mail : ob@berkovitsa.com
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СПОРТСМЕНСТВО И ТАЛАНТ
НА „БЕРКОВСКИ ОЛИМПИЕЦ“

Двудневният празник на спорта „Берковски
олимпиец“ събра в града под Ком млади таланти
в биатлона от цялата страна. Състезанието се
организира от берковския клуб по биатлон „Ком“
и Община Берковица. Участие взеха 71 деца от 8
клуба в страната. Сред тях „Аякс” и „Амбарица”
от Троян, Сепарева баня, „Ихтиман” – с. Бодрово,
„Боровец” – Самоков, „Рожен” и „Рилски спортист”
– Чепеларе и домакините от спортен клуб по биатлон
„Ком- Берковица”. Програмата включваше спринт и
индивидуален старт в четири възрастови групи за
деца до шести клас включително. Организацията на
състезанието бе на много добро ниво. Състезателите
показаха упоритост и борбеност. Победителите
бяха наградени с медали, грамоти и предметни
награди от зам.-кмета Радослав Найденов и
Вероника Григорова – треньор на берковския клуб.
От федерацията по биатлон присъстваха главният
секретар Васил Сивков и Надежда Алексиева – член
на УС на БФБ и технически делегат на състезанието.
Община Берковица изказва специални благодарности
на родители и големи състезатели, които бяха
съдии на състезанието. Очаквайте подробности от
сътезанието и резултатите от крайното класиране.

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ
ФОЛКЛОРНИ ТРАДИЦИИ В СЕЛО
КОТЕНОВЦИ

В съботния зимен слънчев ден, Бабинден, жителите
и гостите на село Котеновци посрещнаха деца от
Второ основно училище „Христо Смирненски“ –
Берковица, участници в групата „Творим за нашите
празници“ по проект „Твоят час“ с ръководител Валя
Крумова – дългогодишен преподавател по български
език и литература в училището. Талантливите
артисти пресъздадоха български фолклорни обичаи
и традиции, представиха ритуали, свързани с
бита на нашия народ, драматизации от български
народни приказки, пословици и поговорки. Те
завладяха гостите на събитието с цялата пъстрота и
богатство на родния ни фолклор, събран в красотата
на българските шевици, в омайните звуци на
народните песни, в кръшните хора, в умотворенията
и обичаите, в мъдростта на народа ни. Младите
театрали получиха много аплодисменти за своето
изпълнение, с което създадоха добро настроение
и много усмивки по лицата на присъстващите.

СЕДЯНКА В СЕЛО СЛАТИНА

Както всички села и градове в скъпата ни Родина
и китното подбалканско село Слатина е покрито
със сняг. Студът обезлюди улиците и площада.
Случайният минувач през Слатина ще си помисли –
„и тук няма живот.“ За голяма радост на слатинчани
действителността не е такава. Те си избраха за кмет
Славейко Давидов, който наред с другите си служебни
задължения, търси начини за разнообразяване живота
на своите съселяни. По негово настояване преди
две години беше сформирана певческа група, която
представи селото на десетки фолклорни фестивали.
През миналата година групата възпроизведе обичая
„седянка“ и други мероприятия, с които зарадваха
своите съселяни. Още от началото на 2017 година
певческата група започна своята активна дейност.
Със собствени сили групата подготви сценарий
за провеждане на седянка при днешните условия.
Времето за подготовка беше кратко, но амбицията
и упоритостта на сплотения колектив даде добри
резултати. На 20 януари 2017 година луксозното
„кафе-пивница“ на Замфир Радойков беше празнично
украсено. По стените и барплота бяха окачени
народни носии и ръчни изработки на жените. На
малка масичка бяха наредени баници, сладки, пуканки
и разни други вкусотии. Към 13 часа помещението
се изпълни с народ. Певиците и певците насядаха на
малки трикраки столчета около масичката. Започнаха
разкази за весели случки от седенки в миналото,
легенди и събития от живота на слатинчани. По
някое време се отправяха „закачки“ и „подмятания“
за изяви на певците. Под ръководството на Николина
Сергеева певческата група изпълни 10 песни.
Индивидуални песни изпяха Владимир Георгиев,
Лидия Здравкова и Николина Сергеева. Публиката
топло аплодира изпълненията. След завършване
на официалната част на „седянката“ масите на
заведението се отрупаха с мезета. Присъстващите
се насладиха и на вкусните кюфтета и кебапчета,
приготвени от Замфир и съпругата му Кева. Замфир
влезе в ролята на диджей. Познавайки вкусовете
на своите съселяни, той беше подбрал любими
песни и мелодии, които повдигнаха настроението.
Прозвучаха изпълненията на Берковската духова
музика и присъстващите, все хора от третата възраст,
за миг забравиха болежките и се хванаха на хорото.
Начело на играещите беше кмета, ръководителят на
певческата група, 83-годишният бай Иван и други.
Веселието продължи до късно вечерта. Присъстващите
останаха доволни от видяното и си пожелаха скоро
пак да има подобно мероприятие. Членовете на
певческата група последни напуснаха седянката ,
радостни, че успяха да развеселят своите съселяни.
Хвала на всички тях!
Кирил Иванов
с. Слатина

ИЛИЯ ПЕТРОВ ЗА СЕДМИ
ПЪТ ВАДИ КРЪСТА НА
БОГОЯВЛЕНИЕ В БЕРКОВИЦА

27-годишният Илия Петров се пребори и улови
кръста в ледените води на басейн „Св. Георги
Победоносец” в Берковица. Младият мъж за седми
път вади кръста на Богоявление. В светия ритуал
по спасяване на кръста се включиха 11 младежи,
един от които именик. Празникът Богоявление /
Йордановден/ започна с водосвет на отец Петър,
който благослови младите мъже. Според народното
поверие, който извади кръста от водата ще е
честит и здрав през цялата година. Илия Петров
бе награден от Председателя на ОбС- Берковица
д-р Илиян Тимчев с парична награда в размер на
100 лева и подаръци. По 40 лева получи всеки
участник, престрашил се да скочи в ледените води
на басейна. Сред присъстващите на празника бяха и
зам.-кметът г-жа Ася Велиславова и Ангел Ангелов.
Община Берковица че стити празника на
всички именици като им пожелава 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!

ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ОТ
БЕРКОВИЦА С ШАМПИОНСКА
ТИТЛА

На 17 декември 2016 г,. Боен клуб –WEREWOLF участва
в едно от най- популярните състезания по ’’граплинг ’’ на
БЪЛГАРСКА ГРАПЛИНГ АСОЦИАЦИЯ. Един от найдобрите състезатели на Берковския клуб Георги Филипов
е шампион в ‘’Българска Граплинг Лига’’ в категория до
77 кг. и в абсолютната при юношите. Той взе участие в
престижното състезание в категория 72+, като направи
два мача. Така Георги Филипов стана шампион и златен
медалист във всички граплинг органицазии в България.
Треньорът Пламен Илиев сподели: „ Готвихме се 4 месеца
за състезанието, работихме на високо ниво – технически
влизания и събаряния на противника, както и контрол в
близък бой, работихме също така и в повишаването на
кондицията и силата като я покачихме с 15, 20 %. На
състезанието бяхме класа над противниците и това си
пролича от цялата зала. Подготовката премина без контузии
и така излязохме в най- добрата си форма. Сега започваме
много сериозна подготовка за състезание през февруари,
което ни предстои в БФММА по правилата на ММА. „
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