
ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
сряда, 01 март 2017 г., БРОЙ 195(85).      Разпространява се  безплатно! 

ОБЯВА
Потребителски кредити 

от 150 до 3000 лв. 
Сега с отстъпка от всяка 

вноска! 
За кандидатстване и 
повече информация - 

0888702927.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО 
СЛУЧАЙ 3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН 

ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ

Уважаеми  съграждани,
Скъпи общественици и гости,

За нас е удоволствие да Ви приветстваме 
по повод  Националния празник на 
Рeпублика България - 3 март и 139 години 
от Освобождението на страната ни от 
турско робство! В ден като днешния 
повече от всякога сме горди, че сме потомци 
на славен и борбен народ.  Длъжни сме да 
тачим своята история и да не забравяме 
тези дни, носещи дух на патриотизъм. 
Прекланяме  се пред геройския подвиг на 
борците за свобода, които с върховна 
саможертва и любов към отечеството, 
с храбър  и непреклонен български дух, 

извоюваха  СВОБОДАТА  ни!

Нашите наследници  трябва да знаят 
и тачат спомена за славните бойци 
и революционери, които чрез своята 
преданост и нечувано себеотрицание 
отдадоха живота си в името на  
Родината! Нека засвидетелстваме своята 
безгранична синовна почит и уважение 
в името на силна и щастлива България, 

пожелавайки си мир и ясно бъдеще!

Вечна слава и дълбок поклон към всички 
безсмъртни  и велики герои, осеяли с кости  
родната земя, за да бъдем свободни и 

щастливи НИЕ и НАШИТЕ деца!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Д-р Илиян Тимчев
Председател на ОбС-Берковица

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
ПО ПОВОД 8 МАРТ-

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 
ЖЕНАТА 

МИЛИ ДАМИ,      
Честит празник!

Приемете нашите сърдечни поздрави и 
пожелания по случай 8 март-Международен 
ден на жената. Един красив ден, озарен 
от Вашите усмивки, ентусиазъм и ведро 

настроение.
Приемете нашата признателност и 
уважение за безкрайната Ви отдаденост, с 
която отстоявате традициите и духа на 
българското семейство, за силата, с която ни 
подкрепяте в трудните моменти, за нашето 

мъжко самочувствие.
Вие сте благословени да дарявате живот, 
да отглеждате и възпитавате децата ни. 
Вашата всеотдайност ни прави по-добри и 
милосърдни. Вие сте нашето вдъхновение, 
копнеж и сила, благодарение на Вас изживяваме 

по-пълно красотата на света.
Осми март е чудесен повод да отдадем 
дължимото признание и уважение към всички 
дами. И ако преди повече от 150 години 
жените се бореха за равни права, за правото 
на труд и професионално развитие, днес Вие 
заслужено сте  заели своето пълноправно 
място във всички сфери на обществения 
живот – в управлението, образованието, 
строителството, науката. Но това, което 
прави жените специални и незаменими, 
далеч надхвърля качествата и успехите им в 

професионалната сфера.
Бъдете до нас във всеки един момент от 
живота ни, защото имаме нужда от Вас. 
Желаем  Ви здраве, прекрасни мигове, мечти и 

пролетно настроение.
  

С уважение,

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Д-р Илиян Тимчев
Председател на ОбС-Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНИ 
НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ 
ПО-СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ 

ПРАЗНИК 3-ТИ МАРТ
Уважаеми съграждани и гости на Берковица,
на 3 март заповядайте на пл. „Радичков“, 
където заедно ще отбележим Националния 
празник на Република България. От 10 
часа на 3 март 2017 г. /петък/ започват 
тържествения ритуал по издигането на 
националното знаме, празничната програма 
и поднасянето на венци и цветя. Специално 
участие е отделено за Младежки духов 
оркестър - Берковица, който ще свири 
празнично за населението на общината. 
Организатори на събитието са Общинска 
администрация – Берковица и НЧ „Иван 
Вазов -1872”. Община Берковица ще подари 
българско знаме на всяко дете за празника.

ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ НА КОМ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА 

ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – 
БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРА ФАКЕЛНО 
ШЕСТВИЕ НА СКИ ПИСТА “КОМ” НА 3 МАРТ 

2017 Г. ОТ 18.00 ЧАСА.
ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА 
БЪЛГАРИЯ Е ПРЕДВИДЕНА И ПРАЗНИЧНА 

ПРОГРАМА.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТРАДИЦИОННАТА КУШИЯ ЗА 
ТОДОРОВДЕН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 

КРАЙ БЕРКОВИЦА
Традиционна кушия за Тодоровден  ще се 
проведе край Берковица. Народният празник 
ще бъде открит на 04 март 2017 г. от 11.00 
часа в местност Чепраза – пътя за с. Ягодово, 
след рибарника. Организатор е Общинска 
администрация – Берковица. Записванията 
ще започнат от 10.00 часа на мястото на 
състезанията, като задължително всеки 
участник трябва да представи лична карта. 
На място ще се проведе и награждаването 
на най-добрите. Община Берковица е 
осигурила парични награди за първите 
места и поощрителни награди за всеки 
участник /състезавал се и финиширал/.
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КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ 

СВИКА КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ 
ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Във връзка с провеждането на изборите за 
народни представители на 26.03.2017 година и на 
основание чл. 91 ал.3 от Изборния кодекс на 15 
февруари 2017 г.  от  11:00 часа в Заседателната зала 
на ОбА-Берковица се проведоха консултации с 
представители на партии и коалиции за определяне 
съставите на СИК за Община Берковица. 
Присъстваха представителите на 7 парламентарно 
представени  партии и коалиции от поканени 8. Те 
постигнаха споразумение при разпределянето на 
322 членове в 40-е секционни комисии на Община 
Берковица. При провеждането на консултациите 
партиите и коалициите от партии представиха: 
Заверено от партията копие от удостоверение 
за актуално правно състояние на партията, 
издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие 
от решението за образуване на коалицията за 
участие в изборите за 43-то Народно събрание. С 
тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, 
представляващи партията или коалицията; 
Когато в консултациите участват упълномощено 
лице/лица/, се представя пълномощно, подписано 
от представляващия/ите партията/коалицията, 
или заверено копие от такова пълномощно. 
Представените документи ще останат като 
неразделна част към протокола от консултациите.

КИРИЛ КАМЕНОВ ТОДОРОВ Е 
ПЪРВИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ В 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Започна данъчната кампания в Община Берковица. 
Първият данъкоплатец  тази година е 76-годишният 
Кирил Каменов Тодоров, който  заплати  данък 
сгради и такса битови отпадъци. Днес пред касата 
в данъчното се наредиха още много граждани, 
предпочели да са сред първите, заплатили 
дължимите данъци и такси за 2017 г. Внеслите 
пълния размер на данъка върху недвижими имоти, 
такса битови отпадъци и данък върху превозните 
средства до 30 април ползват и 5 % отстъпка.
Срок за плащане на първа вноска – 30.06. 2017 г.
Срок за плащане на втора вноска – 31.10. 2017 г.
Продължават плащанията за патентен данък.
Срок за плащане на втора вноска – 30.04. 2017 г.
Срок за плащане на трета вноска – 31.07. 2017 г.
Срок за плащане на четвърта вноска – 31.10. 2017 г.
Плащането се извършва на касата на Общинска 
администрация Берковица – стая  114, 
намираща се на първия етаж на общината.
Работно време: от 8:30 ч. до 17:00 ч.

“ВИК“ ЕООД – БЕРКОВИЦА С 
НОВ УПРАВИТЕЛ

От 15 февруари 2017 г. инж. Сергей Иванов встъпи 
в длъжност Управител на „Вик“ ЕООД – Берковица. 
Лично кметът на Община Берковица инж. Милчо 
Доцов представи г-н Иванов на колектива на 
дружеството. На заседание на ОбС-Берковица на 
27 Януяри 2017 г. бе утвърдено решение на комисия 
за избор на кандидат за Управител на  ”ВиК” 
ЕООД, гр.Берковица. С Протокол от 06.01.2017 
г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-
15-647/06.12.2016 г. класира и определи Сергей 
Милчов Иванов за спечелил конкурса за избор на 
управител на „Водоснабдяване и канализация” 
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 Сергей Милчов Иванов за 
управител на общинско дружество „Водоснабдяване 
и канализация” ЕООД, гр. Берковица и освободи 
от длъжност управител на  „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД, гр. Берковица Александър 
Петров Георгиев, поради провеждането на конкурс 
и избор на нов управител, без да го освобождава 
от отговорност, считано от 15.02.2017 г.
Инж. Сергей Иванов е завършил висше 
образование, магистърска степен „Инженер по 
механична технология на дървесината“ във ВЛТИ-
София. Работил е в областта на индустрията като 
началник цех във „Евро-Линеа“ ЕООД, „Мебел К“ 
ООД и технически контрол ИСО 9001 в ЗАИ АД.

„СТАРТ В КАРИЕРАТА“ ЗА 
МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ В 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Александра Методиева и Иван Георгиев ще бъдат 
на работа в Общинска администрация-Берковица 
по националната програма „Старт в кариерата“. 
Днес, кметът инж. Милчо Доцов връчи 9-месечните 
трудови договори на младите специалисти. Той 
подчерта, че Община Берковица от дълги години 
работи по тази програма. Според инж. Доцов 
това е една добра възможност с двустранна полза, 
тъй като общината има нужда от млади хора. 
„Миналата година“ – допълни кметът – „2-мата 
млади специалисти, назначени по програмата, 
сега са на постоянна работа в администрацията, 
защото показаха добри умения и качества.“
Какво по-голямо доказателство за устойчивост 
и ефективност, както на самата програма, 
така и на администрацията за избора си?!
Основната цел на програмата „Старт в кариерата“ 
е да бъдат осигурени възможности за придобиване 
на трудов стаж на безработни младежи до 29 г., 
завършили средно или висше образование, с цел 
улесняване на прехода между образование и заетост.
27-годишната Александра Методиева е завършила 
„Бизнес администрация“  и е назначена в 
Дирекция „Административна“. Иван Георгиев, 
който днес навърши 25 години, е инженер по 
„Устройство и управление на земи и имоти“. 
Той ще работи в Дирекция „Инфраструктура, 
строителство, ТСУ и изпълнение на проекти“.

НОВ ФЕСТИВАЛ В КУЛТУРНИЯ 
КАЛЕНДАР НА БЕРКОВИЦА

За първи път в  Берковица ще се проведе Фестивал 
на духовите музики. Той ще е част от събитията 
за празника на града – Рождество на Пресвета 
Богородица и ще се проведе на 9 септември. 
Организатори са Община Берковица и Берковската 
духова музика. Към момента вече се водят преговори 
за участие на известни музиканти от гилдията.  
На богатството, красотата и многообразието 
на духовата музика ще е посветено първото 
издание на фестивала. Идеята на организаторите 
е  възраждане на традициите на духовата музика, 
съхранила духа и темперамента на народа  ни. 
Чрез своето изкуство всички творци, диригенти, 
изпълнители на духовата музика правят нещо 
изключително – достигат до ума и сърцата на хората.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  
КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ 
ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 
ЗА РЕМОНТ НА ДГ „ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ“ – БЪРЗИЯ
Проект „Красива България” (ПКБ) е част от 
програмата на Министерство на труда и социалната 
политика (МТСП) за намаляване на безработицата 
и стимулиране на заетостта в страната и 
ежегодно се финансира от програмния бюджет 
по Националния план за действие по заетостта. В 
периода 06.12.2016 г. – 06.02.2017 г. включително се 
провежда кампания за набиране на кандидати за 
участие по Проект „Красива България“ през 2017 г.
От предложените мерки, по които може да се 
кандидатства за бюджет 2017 г. на ПКБ, Община 
Берковица има възможност да кандидатства 
по Мярка 02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура” с проектно предложение 
„Ремонт  на ДГ „Васил Левски“, с. Бързия, община 
Берковица“ на обща стойност 59 819,19 с ДДС.
Общата стойност на бюджета за едно проектно 
предложение по Мярка 02 е минимум 50 000 
лева с ДДС и максимум 300 000 лв. с ДДС., като 
съфинансиращата вноска от кандидата по същата 
мярка е най-малко 50% от общата стойност на 
бюджета на проектното предложение (за обекта), а 
финансирането от ПКБ е максимум 100 000 лв. с ДДС.
Общата стойност на бюджета на проектното 
предложение за „Ремонт на ДГ „Васил Левски“, 
с. Бързия, община Берковица“ е 59 819,19 лева с 
ДДС, от които 50% са съфинансиране от Община 
Берковица, което представлява 29 909,60 лева с ДДС.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

БЕРКОВИЦА

На 20 февруари 2017 г. се проведе извънредно 
заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 18 
общински съветници. Поради служебен отпуск 
на председателя на ОбС д-р Илиян Тимчев, който 
е кандидат за народен представител, заседанието 
се председателстваше от Евгени Иванов. Той ще 
изпълнява функциите на председател от 20 февруари 
2017 г. до обявяване на резултатите от изборите.
Сесията се проведе при следния дневен ред:
1.Докладна, относно разсрочване на 
публични задължения на Община Берковица.
2.Докладна, относно предоставяне за 
безвъзмездно ползване и управление на 
част от имот, частна общинска собственост.
Единодушно съветниците приеха 
и двете извънредни докладни.

ВАЖНО!!!
Във връзка с провеждане на избори 
за народни представители, насрочени 
за 26 март 2017 г. Община Берковица 
предоставя електронни услуги, касаещи 
изборния процес. За целта е необходимо 
заявление, което е електронно подписано 
или получаване на регистрация, 
лично в ЦУИГ на ОбА-Берковица. 
Тази регистрация може да се използва 
и за всички останали електронни 
услуги, които предоставя общината.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИЕ НОВИ 

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА 
СРЕДСТВА ЗА КЛУБОВЕТЕ НА 
ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА В 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
По нови правила ще бъдат отпускани средства 
за клубовете на пенсионера и инвалида в 
Община Берковица. Това реши на свое заседание 
Общински съвет – Берковица, проведено на 27 
януари 2017 година. Правилата са разработени от 
специалисти на администрацията. За субсидия 
могат да кандидатстват клубове или  сдружения 
на пенсионера и  инвалида, които са учредени 
минимум предходната година към датата за 
кандидатстване за субсидия и чиито членове 
имат настоящ адрес на територията на Община 
Берковица. При кандидатстване клубовете или 
сдруженията  представят следните документи:
– Протокол от учредително събрание;
– Протокол за  избрано ръководство на клуба;
–  Устав;
– Списък на членовете платили членски внос за 
предходната година, подписан от председателя и 
касиера на клуба;
– Отчет за извършена дейност на клуба от 
предходната година;
– Програма за планувани мероприятия за 
настоящата година.
Всички новоучредени клубове са длъжни да 
уведомят Общинска Администрация – Берковица за 
провеждането на учредителното си събрание, като 
посочат в уведомлението дата и час на събранието, 
ако желаят да кандидатстват за субсидия от Община 
Берковица. Изискуемите документи се представят в 
Центъра за услуги и информация на гражданите на 
Общинска Администрация – Берковица до 20 дни 
след приемането на бюджета за  текущата година. 
Субсидията за един на клуб се определя като 80% 
от цялата субсидия за годината се раздели на броя 
на членовете на всички, платили членски внос в 
клубовете на територията на община Берковица за 
предходната година, след предоставен списък на 
платилите членски внос, удостоверено с подпис от 
всеки член на отделните клубове. Останалите 20% се 
предоставят на клубовете въз основа на активността 
им по отношение на организиране на мероприятия 
и събития /поддържане на самодейни състави, 
певчески групи, съхранение на традиционни 
занаяти и др./, като за целта клубовете предоставят 
годишен отчет от предходната година, както и план 
график и прогнозен бюджет за планирана дейност 
през настоящата година. Средствата за дейност ще 
бъдат разпределяни от комисия, която включва: 
ресорен заместник-кмет, счетоводител от общинска 
администрация, главен експерт ”Здравеопазване, 
социални и хуманитарни дейности” и двама 
общински съветници. Субсидията на членуващите в 
повече от един клуб се разпределя пропорционално 
между всички клубове, в които членува лицето. 
След събиране на информацията  от клубовете, 
комисия определена със заповед на кмета на 
Община Берковица разпределя субсидията съгласно 
одобрените от Общински съвет-Берковица правила.

ВРЕМЕ ЗА ОТЧЕТ И РАЗМИСЛИ…
На 6 февруари 2017 г. клубът на „Туристите-ветерани“ 
от гр. Берковица проведе годишното си отчетно 
събрание за извършената дейност през 2016 г. От 128 
туристически членове, присъстваха 106, а останалите 
имаха уважителни причини, за да не дойдат. Гост 
на събранието бе г-н Радослав Найденов, зам.-
кмет на общината и г-н Тодор Кръстев, председател 
на ОП клубове в Берковската община. Доклад за 
едногодишната туристическа и културно-масова 
дейност изнесе председателката на клуба г-жа Генка 
Минчева. Още в началото на доклада тя напомни в 
какви направления се развива дейността ни, а именно 
„Минало и традиции“, „Здраве и дълголетие“, „Ти не 
си сам“, „Чиста природа-здрав народ“, „Планинарите 
не могат без песни”. Смисълът на тази дейност е 
хармония между природата и човека с неговите 
мисли, чувства и преживявания, откриване на 
нови прекрасни кътчета от Родината и вълнуващи 
страници от нейната история. Походите сред 
природата, тържествата, честванията правят живота 
ни по-смислен, по-пълноценен, по-задружен и 
допринасят за нашето дълголетие. Неделните излети 
се оказаха най-подходяща форма на туризъм, като 
се има предвид възможностите на туристите, а те са 
различни. Има двама туристи, които са на 90 години 
(Йордан Миронов и Асен Каменов), 20 туристи над 80 
годишна възраст, които не отстъпват на по-младите, 
редовни са на излетите и вземат участие във всички 
мероприятия. През последните години в клуба се 
вляха и доста млади пенсионери. Въпреки това за 
сведение на гражданите в клуба могат да членуват и 
хора, които не са на пенсионерска възраст, стига да 
са любители на природата и запалени туристи като 
Алеко, Вазов и др. По време на излетите се създаваше 
обстановка на задушевност, беседите, които изнасяха 
отговорниците предизвикваха вълнуващи мигове 
и много емоции. През изтеклата 2016 година бяха 
проведени 44 бр. излети с 1320 учасъници. Интерес 
за туристите бяха и походите: 14 души съвместно с 
туристите от Враца се изкачиха на връх „Околчица“ и 
присъстваха на тържествата, посветени на героичния 
подвиг на Христо Ботев и неговата чета. Месец юли 3 
туристки (Пепа, Нина и Тони) участваха в 4-дневен 
национален поход в Троянския Балкан, където 
покориха връх „Амбарица“, който е преименуван на 
връх „Васил Левски“ – висок 2166 м. 19 юни – 42 туристи 
посетиха х. „Копрен“ заедно с монтанските туристи. 
Други 3-ма (Ив. Павлов, Данчо и Васка) участваха в 
туристическа среща в град Видин под надслов „Край 
стените на стария замък“, а Спаска и Величка посетиха 
х. „Пещерняк“, преминаха пещерата „Проходна“, 
дълга 460 м. и висока 150 м. Много са още походите, в 
които нашите туристи участваха: М. Тонева и Гинчето 
в Габрово, Славчо и Ангелина – В. Търново, Славка и 
М. Недкова – Петрич и много други. Впечатляващи 
спомени и вълнения завладяха сърцата на туристите, 
участвали в екскурзията – по стъпките на априлци – 
в чест на 140 години от Априлското възстание. Бяха 
посетени, разгледани бунтовните градове, Брацигово, 
Перущица, Батак, Копривщица, Панагюрище. Връх в 
нашата туристическа дейност е провеждане Празника 
на малината през месец август. Тази година празника 
уважиха представители от 28 туристически клуба 
с над 100 гости. Благодарим на ОС-Берковица за 
съдействието при организирането и провеждането на 
празника. Наред с туристическата дейност, членовете 
се разнообразяваха с културни мероприятия, 
организирани от културно-масовика З. Цветкова и 
ОС-Берковица. На събранието хората се запознаха 
и с доклада на ревизионната комисия за приходите 
и разходите на бюджета на клуба. Единствените 
приходи са от членски внос и субсидията от ОС. 
Събранието прие и мероприятията, предложени от 
комисия в състав: Милка Андонова, Иванка Коцева 
и Пепа Соколова за работата на клуба през 2017 г. 
Дейността ще протече в чест на 60-годишен юбилей 
от създаването на клуба. Накрая събранието прие 
молбата на Генка Минчева за освобождаването и от 
председателското място по уважителни причини. 
УС на клуба предложи за председател г-н Димитър 
Христов, който събранието избра с болшинство. 
Пожелахме и на двамата успех в начинанията им.
/З. Цветкова/

„ПОКЛАДИ“ В ЗАРЯНИЦА 
ПРЕДИ 50 ГОДИНИ

„Анкиното“ – от него започваха „Бахчите“, към 20 
дка. овощни градини, до градския стадион. После 
изкорениха всичко и построиха ж.к „Заряница“. Над 
хотела на Милка, отдясно скали. Там играехме мач, 
топчета, карти, фунийки, клензало, катерения по 
скалите, боричкания… Идваше „Сирница“. На най-
голямата череша връзвахме люлка. Най-смелия – 
Ваньо “Пърчоко” сядаше, а при люлеенето опираше 
в най-високите клони. Долу деца го биеха с тояги, 
докато си признае коя му е гаджето. После други.
„Лонджата“ – пали се огромен огън, прескачахме 
го, въртят се пръти със забучена горяща 
слама (овратници). Боян е уредил музика, 
събрал се е народ. Огънят догаря, жаравата се 
подравнява. Отстрани Симо Бареята, бос, търка 
си ходилата в пръст и пепел и ходи по горящите 
въглени. И други се опитват, но се отказват…
„Трите бора“ – Пенкс (най-якия зарянченин) с цялата 
група сме донесли топчето (прегъната желязна 
тръба, тъпкана с барут, хартия, пръст, здраво 
закрепени на буково топче), старите работеха в цех 
42 (италианска фабрика) до стадиона. Залягаме зад 
хълма, поднасяме прът с горяща хартия към насипа 
на тръбата. Излиза огън 5 м. и топчето гръмва, 
толкова силно, че Балканът повтаря ехото няколко 
пъти. Всички крещим, а отсреща, на „Алчов баир“ 
козулийчани също гърмят и са запалили огън.
„Аджа джи джи“ – възрастните зарянчени 
са из центъра по разходки и в кръчмите. 
Ние, малките с тояги ги търсим. Като ги 
открием, бой с тоягите да се прибират в 
Заряница при жените и децата. Сервитьорите 
ни пускат с тоягите вътре, между масите…
„Маскарад“ – преди полунощ всички са в домовете 
си. Опрощаването, ритуалите са приключили. 
На вратите се похлопва – идват маскираните. 
Старшни, с почернени лица, вехти дрехи, зъби 
от скилидки чесън, жени с мъжки дрехи, мъже 
с женски дрехи, с тях и някои дребосъци. 
Стопаните не познават никой от маскираните 
кой, кой е. Изнасят, черпят с баница, сирене и др.
Това се правеше всяка година… 
Постепенно празникът се изроди, 
само със запалването на миришештите 
автомобилни гуми, докато съвсем се изгуби.
Румен Антонов (художник)
Гр. Берковица – 2017 г.

120 ТРИБАГРЕНИКА ОСИГУРИ 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

ПО ПОВОД ГОДИНАТА НА 
АПОСТОЛА

„Годината на Левски“ ще бъде наситена със събития 
в Община Берковица. 120 трибагреника осигури 
общината, които ще бъдат раздадени на всички домове 
в града и селата, които се намират на улици, носещи 
името на Апостола. С това общинското ръководство 
иска да прикани всички жители да изразят 
националното си самосъзнание като преклонение 
пред делото на Васил Левски. Предложението за 
тази инициатива дойде от Обществения съвет 
към Община Берковица, който ще съдейства за 
раздаването на националните флагове. Много ще са 
и съпътстващите събития, които също ще направят 
тази годишнина наситена с различни инициативи.

МАЛКО ЧЕРНИ ОБЛАЦИ И 
МНОГО СЛЪНЦЕ В „МАЙ ШЕ НИ 

БЪДЕ“

Библиотека „Йордан Радичков“ беше домакин на 
срещната с писателя  Стоян Николов – Торлака. 
Пред вярната и обичаща го берковска публика, 
той представи третата си книга „Май ше ни бъде“. 
От него разбрахме, че Юбица е отново в главната 
роля с …къща за гости. И, както сам определя 
романа си: „Май ше ни бъде“ е книга за надеждите, 
опитите, грешките, взетите и невзетите поуки, за 
дръзновението и биенето „като мътна вода у брег”, 
за разочарованията и резултатите от положените 
усилия. Книга за надборване на характери, за 
смях през сълзи….” „Май ше ни бъде…“ е книга 
с малко черни облаци и много слънце. Книга за 
надеждата и упоритостта да постигнеш мечтите си.
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БЕРКОВИЦА СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД 
ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА

„С моята кончина не свършва пътят, който 
трябва да извървите.“
/Васил Левски/
Стотици жители на Община Берковица  се стекоха 
днес на бул. Мрамор, за да отдадат почит пред 
делото на Апостола.  Гости на възпоменателния 
ритуал бяха председателят на Общински съвет 
д-р Илиян Тимчев, кметът инж. Милчо Доцов 
със своя екип, общински съветници, директори 
на училища и детски градини и общественици. 
Присъстваха много ученици и граждани. 
Събитието започна с едноминутно мълчание в 
памет на Васил Левски и поднасяне на венци и 
цветя пред паметника му. Деца от литературен клуб 
„Художествено слово“ към Център за работа с деца-
Берковица бяха подготвили рецитал за Левски, 
който развълнува множеството на булеварда.

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

С пожелание за  здраве, много 
щастие, късмет

 и пролетно настроение през 
цялата година.

Нека възраждащата сила на 
пролетта да озарява с обич и 

радост Вашите сърца!
Честит празник!

СЕЛО ЗАМФИРОВО ПРАЗНУВА 
ТРИФОН ЗАРЕЗАН

На 14 февруари  село  Замфирово отбеляза  
празникa на виното – Трифон Зарезан – под 
звуците на Гушанската духова  музика с много 
настроение, руйно вино и кръшни хора. 
Организатори на празника бяха Кметство с. 
Замфирово, Пенсионерски клуб „Родолюбие” 
и Народно читалище „Развитие-1928”. По стара 
българска традиция беше избран Цар на лозята,  
който заряза първите три пръчки от лозето и 
преля с вино и светена вода за здраве и берекет 
през годината. Мъжката певческа група към НЧ 
„Развитие-1928” и ПК „Родолюбие” с. Замфирово 
поздрави Царя на лозята и всички присъстващи 
със специално подбрани за празника песни. 
Тържеството продължи до късно вечерта с 
песни, танци и много наздравици с червено вино.

ТРАДИЦИИТЕ СА ЖИВИ

На 14 февруари в село Бързия също отбелязаха 
Трифон Зарезан. Празникът  бе организиран от НЧ 
„Иван Вазов – 1911“ със съдействие на Пенсионерски 
клуб и Кметство Бързия. По традиция беше зарязана 
лоза, а след това хората се почерпиха и веселиха. 
Празникът в чест на Свети Трифон е един от най-
устойчивите, но и най-противоречиви и сложни по 
своята историческа същност обичаи в българския 
народен календар. Това е трудов обичай, свързан 
с първия стопански процес в годишния цикъл 
на обработка на лозата – пролетното зарязване.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ТУРИЗЪМ

Община Берковица имаше самостоятелно 
участие в туристическата борса „ВАКАНЦИЯ/
СПА ЕКСПО“ и представи туристическите 
възможности на региона. На щанда на общината 
бе представена и културната програма на 
Берковица, станала известна с разнообразните 
фестивали. Имаше и богат набор от рекламни 
материали: два вида брошури – за Берковица и за 
Северозападен Балкан; дипляни, туристическа 
карта за Северозападен Балкан, дипляна за 
Етнографски музей, визитки и дипляни на 
места за настаняване. Освен с печатни издания, 
развитието на общината бе представено и  с 
богато украсен щанд с берковска керамика 
и дърворезба, тематични банери за Музеен 
комплекс-Берковица. Интерес за посетителите 
бе богатия асортимент на минерална вода „Ком“, 
както и факта, че тя се бутилира в с. Бързия. На 
гостите бяха раздавани дискове на Берковската 
духова музика – една от емблемите на Берковица 
и черпени с вино и домашна баница. Интерес 
към Община Берковица  проявиха многобройни 
туроператори и туристически агенции; 
фирми, специализирани в организирането на 
ученически почивки; общини, провеждащи 
туристически изложения; туристи, посещавали 
Берковица и желаещи да видят града под Ком. 

УНИКАЛНА ИЗЛОЖБА НА 
МАРТЕНИЦИ В ЕТНОГРАФСКИ 

МУЗЕЙ – БЕРКОВИЦА

Музеен комплекс-Берковица  Ви кани на 
уникалната изложба на мартеници, направени 
с различни техники от майсторките Елена 
Бутакова, Румяна Стойкова, Шаке Стефанова, 
Златка Асенова, Величка Георгиева и 
Елизабета Иванова, членове на „Задругата на 
майсторите на народни художествени занаяти“! 
Изложбата ще отвори врати от 6 февруари в 
Етнографски музей-Берковица, та чак до 3 март.
Заповядайте и изберете своята ИСТИНСКА 

МАРТЕНИЦА!

ПЕТИ КОНКУРС „ЛЕТЕНЕ ПО 
РАДИЧКОВ“

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ПРОФИЛИРАНА 
ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ”- ГР. 
БЕРКОВИЦА, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА 
„АНУБИС”, СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ И 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” И БЪЛГАРСКО 
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 
БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРАТ ПЕТИ 
КОНКУРС „ЛЕТЕНЕ ПО РАДИЧКОВ” ЗА ЕСЕ 
И ИЛЮСТРАЦИЯ на ТЕМА: „ Всеки човек е 
поука за другите – добра или лоша.“ (Йордан 
Радичков -„Вятърът на спокойствието”)
/Не е задължително участниците да свързват 
творбите си само с разказа, от който е 
цитатът. Той е отправната точка за техните 
интерпретации върху Радичковото творчество/.
УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват 
ученици от 8. до 12. клас от областите Монтана, 
Враца, Видин, Ловеч и Плевен.
Условия на конкурса за есе: обем до 2 страници, 
формат Times New  Roman 12.
Условия на конкурса за илюстрация: всеки 
участник има право да представи не повече 
от една рисунка – графика /черно-бяла или 
цветна/ с размер 35х50 см. Техника: молив, туш, 
тънкописец, акварел.
Всеки участник трябва да напише трите си  
имена, училище, клас, адрес, телефон за връзка.
Творбите ще бъдат оценявани от професионално 
жури. Крайният срок за изпращане на творбите 
е 23.04.2017 г. на адрес: 3500 гр. Берковица, ул. 
„Д-р Иван Панов“ №2, Профилирана гимназия 
„Д-р Иван Панов“ или на  e-mail gipb@abv.bg
Финалът и награждаването ще бъдат  на 
11.05.2017 г.- Патронния празник на училището,  
в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов”, 
гр. Берковица. Всички наградени ще получат 
грамота, книги от издателска къща „Анубис“ 
и парични награди от Община Берковица.


