
ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
понеделник, 03 април 2017 г., БРОЙ 196(85).      Разпространява се  безплатно! 

Инж. МИлчо Доцов И 
бИзнесМенИ се срещнаха 

с Френско-българската 
търговска И ИнДустрИална 

каМара

На основа на подписано Споразумение за 
съвместна дейност между Община Берковица и 
Национална Бизнес Мрежа, месец март се състоя 
среща за уточняване параметрите за инвестиции в 
Община Берковица от страна на френския бизнес, 
представляван от Френско-Българската търговска 
и индустриална камара. Водещ делегацията бе г-н 
Стефан Делайе. По време на пресконференцията, 
инж. Милчо Доцов, Кмет на Община Берковица, 
представи информация за инвестиционния 
потенциал на общината, както и предложения за 
бизнес проекти. Инж. Доцов заяви, че към днешна 
дата няма френски инвестиции в нашия регион 
и силно се надява, че Oбщина Берковица ще бъде 
първа с подобна инвестиция. Кметът изтъкна пред 
представителите на Френско-Българската търговска 
и индустриална камара добрите традиции относно 
бизнеса, като дървообработване, туризъм, шивашко 
производство, обработка на мрамор, производство 
на дограма и добре развито земеделие. Инж. 
Доцов отбеляза, че населението на територията на 
общината наброява двадесет хиляди души, като 
в същото време образованието е добре развито, 
което отговаря на въпроса за наличието на млади 
хора и образована и културна работна ръка. От своя 
страна, г–н Стефан Делайе, водач на делегацията, 
заяви подкрепа към местния бизнес и даде ценни 
насоки пред присъстващите за усъвършенстване.

ПозДравИтелен аДрес По 
случаЙ 7 аПрИл – Ден на 

зДравнИЯ работнИк

Уважаеми дами и господа, свързали съдбата 
си с най-ценното за всеки – здравето,

Поздравявам Ви по случай  7 април, Вашия 
професионален празник.

Винаги съм бил искрено респектиран от 
Вашата професия. Да се изправиш срещу 
човек, когато е най-раним, най-уплашен или 
най-силно се нуждае от подкрепа, изисква 
освен добра подготовка, силна отдаденост 
и съпричастност. Затова Ви пожелавам да 
имате силите да бъдете такива, каквито 
Вашите пациенти очакват от Вас. Убеден 
съм, че бъдещето пред професията на 
здравните работници ще бъде по-добро и 
вярвам, че днешният празник ще Ви донесе 

онова удовлетворение, което заслужавате!

Честит празник!

С уважение и благодарност,
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

ПрограМа за велИкДен
8 април - Лазаровден /събота/

10.00 часа – Детски празник “Децата на 
Берковица – цветята под Ком” под патронажа на 

доц. Борислав Великов – ДЦ“Камбанка”

9 април - Цветница /неделя/
8.30 часа – Църковна Служба – Православни 

храмове
10.00 часа – Представяне на народния обичай 
Кумичене от Танцова школа “Берковска Китка” – 

Пл. Йордан Радичков

10 април /понеделник/
9.00 часа –  Изложба “Вълшебен Великден”- 
седмица на писаните яйца в Етнографски музей 

- Берковица 

11 април /вторник/
10.00 часа – Посрещане на Великден с празнична 
програма и откриване на самостоятелна изложба 
на картини по повод 75- годишнината на Петър 
Бабачев – Пенсионерски клуб “Берковски кестен”
12.00 часа – Откриване на изложба на детски 
рисунки “Весел Великден” и награждаване на 
победителите – фоайе на НЧ “Иван Вазов -1872” 

– гр. Берковица

12 април /сряда/
18.00 часа – Великденски концерт на НЧ “Иван 

Вазов-1872”  - голям салон на читалището

14 април /петък/
8.30 часа – Църковна служба – Православни 

храмове
11.00 часа - Великденска томбола – Общински 

пазар
19.00  часа  - Лития около храмовете с 

плащеницата – Православни храмове

15 април /събота/
10.00 часа – Детски Великден “Шарена перашка” 
– ателие за боядисване на яйца и изработване на 

великденска украса – ДЦ “Камбанка”
10.00 часа - 23-ти традиционен мотокрос 
“Мездрея-2017” - свободна тренировка и 

квалификация - писта край с. Мездрея
11.00 часа – “Гушанската духова музика” и 
обединена школа по изкуствата при  НЧ “Иван 
Вазов -1872” – гр. Берковица – пл. Йордан 

Радичков
20.00 часа – Премиера на театралната постановка 
“Женско царство” – НЧ “Развитие 1928” – с. 

Замфирово
23.45 часа – Великденска служба - Православни 

храмове

16 април - великден /неделя/
9.00 часа – Официално откриване на 23-ти 
традиционен мотокрос “Мездрея-2017” - писта 

край с. Мездрея
11.00 часа  – Великденски концерт  с участието на 
танцови състави при НЧ “Иван Вазов 1872” – гр. 
Берковица и НЧ “Иван Вазов- 1911” – с. Бързия и  

фолклорният изпълнител Янко Неделчев – 
пл. Йордан Радичков

велИкДенскИ благослов
„Защо търсите Живия между мъртвите?
Няма Го тука, но възкръсна.“ (Лука. 24:5-6)
  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
 Възлюбени в Господа братя и сестри,
Отново отеква световният Пасхален поздрав до 
крайщата на Вселената за да ни извести онази 
неизказана радост, с която били удостоени 
жените мироносици и св. Апостоли, а чрез тях 
и всички ние, които сме повярвали в Христа 
Иисуса, в Неговото евангелско благовестие и сме 
станали съпричастни на великия дар – живот 
градивен на земята и наследници на вечността.
Всяка година християните по целия свят в дните 
на славното Христово Възкресение преживяват 
неземната вест с неизказана в сърцата си радост. Тази 
радост е пълна, защото Възкресението на Господа е 
не само залог за нашето лично възкресение в деня 
Господен, но и обновление на цялото творение. 
„Възкръсна Христос и цялото творение се обнови“ 
– пее Църквата в този действително най-светъл ден, 
когато нощта се обръща в ден, отчаянието в надежда, 
адът – в рай и смъртта в живот! Eто защо Великден, 
денят на Христовото Възкресение, е ден на живота, 
в който любовта идваща отгоре, побеждава силите 
на злото и обезсилва царството на ада. „...Къде ти е 
смърте жилото? Къде ти е Аде, победата? Възкръсна 
Христос и животът тържествува...“ (1 Кор. 15:55) 
В дните на Пасхата Христова, Светата православна 
църква с благост ни приканва да станем съпричастни 
на великата победа на Христовото Възкресение, 
духовен и морален стимул да ценим живата, да 

пазим хармонията с окръжаващата ни природа, 
както тварческият замисъл на Бога повелява, като 
се обновяваме в светли мисли, благородни чувства 
и добри дела, да възкресим в себе си новия човек, 
освободен от греха, злочестието на пороците на 
днешните дни за лично и обществено добруване.
Нека се стараем да възкресяваме в мислите и 
сърцата си онова, що е чисто, светло и достойно 
за човешкия ни образ и неповторима личност 
в изграждането на нашето лично и обществено 
добруване, като чеда на нашия небесен Отец 
и достойни граждани на Майка България.
На любезните читатели на вестник „КОМ“  
благопожелаваме пасхалния поздрав на 
Възкръсналия Христа: „Мир Вам, радвайте 
се“, да изпълва сърцата ни и ни съпътства в 
живата за всяко добро дело, на пользу роду!

Христос Воскресе!  
Во истину Воскресе!

 С неизменна обич във Възкръсналия 
Христа Жизнодавца и архипастирско 

благословение,
+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДОМЕТИАН 
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граФИк за “Пролетно 

ПочИстване” на 
терИторИЯта на граД 

берковИца
за ПерИоДа от 03.04. 2017 гоД. 

До 26.05. 2017 гоД.
03.04 -  07.04.2017 год. 

І„Мрамор“, „Елин Пелин“, „Незабравка“, 
„Димчо Дебелянов“, „Хайдушки 
водопади“, „Бук“, „Кокиче“, „ІV-та“, 
„Здравец“, „Заряница“, „Детелина“, 
„Теменуга“, „Тузлата“, „Пиротска“, 
„Възход“, „Изгрев“, „Люляк“, „Рила“, 
„Калето“ и всички неупоменати   
улици  за съответния район;

10.04 - 13.04.2017 год. 

ІІ„Кирил и Методий“, „проф.Петко 
Наумов“, „Захари Стоянов“, „Битоля“, 
„Здравченица“, „Черковина“, „Охрид“, 
„Вардар“, „Ангел Кънчев“, „Явор“, 
„Берковска река“, „Отец Пайсий“, 
„Гоце Делчев“, „Лерин“, „Шабовица“, 
„Стамболийски“, „Христо Ботев“, 
„Звезда“  и всички неупоменати   
улици  за съответния район; 

18.04 - 21.04.2017 год. 

ІІІ„Алчов баир“, „Щърковица“, 
„Опълченска“, „Синия вир“, „Пламък“, 
„пл. Сарая“, „Туристическа“, „П. 
Яворов“, „Малинарка“, „Одеса“, „Любен 
Каравелов“, „Варна“, „Кочо Честименски“, 
„Панайот Волов“, „Кочо Честименски“, 
„Васил Друмев“, „Живовци“ и всички не- 
упоменати в улици  за съответния район;

24.04 - 28.04.2016 год. 

ІV„пл. Свобода“, „д-р Петър Берон“, 
„Червена стена“, „Хан Крум“, „Чаталджа“, 
„Сливница“, „д-р Иван Панов“, „Георги 
С. Раковски“, „Антим І“, „Христо 
Ботев“, „Шипка“, „Екзарх Йосиф“, 
„Даме Груев“, „Тодорини кукли“, „Ком“, 
„Кестенарска“,  „Ашиклар“ и всички не- 
упоменати   улици  за съответния район;

02.05 – 05.05.2017 год. 

V„Стефан Стамболов“, „Ашиклар“, „проф. 
Асен Златаров“, „Тракия“, „Антим Крунев“, 
„Акация“, „Оборище“, „Ген. Скобелев“, 
„Страцимировска“, „Царибротска“, 
„Солунска“, „Калиманица“, „Марин 
Дринов“, „Граф Игнатиев“, „ген. Владимир 
Заимов“, „Добруджа“, „Калиманица“, 
„Антон Страшимиров“, „Радецки“,  „23-
ти септември“, „Цар Асен“ и всички не- 
упоменати   улици  за съответния район; 

08.05 – 12.05. 2017 год. 

V І „ А л е к с а н д р о в с к а “ , „ Р а й к о 
Даскалов“, „Брези“, „Македония“, 
„Бдин“, „Мусала“, „Тодор Каблешков“, 
„Грамада“, „Еделвайс“, „Николаевска“, 
„Атанас Кюркчиев“, „Шейново“, 
„Поручик“ „Загорски“, „Поручик 
Грозданов“, „Хризантема“, „Тинтява“, 
„Парчевич“, „Йордан Йовков“, „Алеко 
Константинов“, „Иван Вазов“, „Васил 
Левски“, „Ясен“, „Пирин“, „Тополите“, 
„Средна гора“, „Бор“, „Казаните“ и 
всички неупоменати в района улици;

15.05 - 19.05.2017 год.
 
VІІ.Ж.к. „Заряница“, ж.к. „Стара 
планина“, ж.к „Изгрев“

22.05 - 26.05.2017 год. 

VІІІ Квартал „Раковица“ 
*Почистване на нерегламентирани 
натрупвания на отпадъци / растителни, 
строителни и битови /на терени / 
улици, тротоари, тревни площи / 

не ИзхвърлЯЙте растИтелнИ 
отПаДъцИ в контеЙнерИте!!!
Уважаеми жители на Община 

Берковица,
Не изхвърляйте растителни отпадъци 
в контейнерите и кофите за смет, а ги 
поставяйте до тях! Същите ще бъдат 
събрани и извозени на определените 
за това места от служителите на ОМ 
“КД“ – Берковица, както е обявено 
в графика  за пролетно почистване 
за периода от 03/04-26/05-2017 г. 
При нарушения ще се налагат санкции 
съгласно Наредбата за управление на 
отпадъци на територията на Община 
Берковица и във връзка със зачестили 
сигнали за подобни случаи. Чл. 8 от 
Наредбата гласи: На територията 
на Община Берковица е забранено:
1.Изхвърлянето на отпадъци извън 
предназначените за целта съдове и места.   
2.Изхвърлянето в съдовете на отпадъци 
с потенциално, висок екологичен и 
здравен риск и отпадъци, които биха 
могли да доведат до увреждане на 
самите съдове, сметоизвозващата и 
сметообработваща техника, в т.ч. /
медицински, едрогабаритни, строителни, 
лесно запалими, взривоопасни, 
разяждащи, токсични и др./.            
3.Изхвърлянето в съдовете за 
битови отпадъци, на отпадъци от 
промишлеността, селското стопанство 
и животновъдството. При нарушение 
на общинската Наредба за управление 
на отпадъците глобата за физически 
лица е от 10 до 500 лева. При повторно 
нарушение се налага глоба в двоен размер. 
За еднолични търговци и юридически 

лица се налага глоба в размер до 1000 лв.
КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ 
ЗЕЛЕНИТЕ,  СТРОИТЕЛНИТЕ И 
ЕДРОГАБАРИТНИТЕ ОТПАДАЦИ 
СЛЕД ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ И/
ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ В ДОМА НИ?
От 01.11.2016 г. Община Берковица 
въвежда нова услуга за гражданите на гр. 
Берковица за изнасяне на строителни и 
едрогабаритни отпадъци след извършени 
ремонтни дейности в домовете.
ЛЕСНО И УДОБНО в 5 стъпки!!!
Какво трябва да направим?
1.Всеки гражданин на гр. Берковица /с 
изключение на живущите в съставните 
селища/, който желае да се освободи от 
строителни и едрогабаритни отпадъци 
е необходимо да подаде заявка за 
извозване на тел. 0953/88374 или в 
администрацията: ул. „А. Страшимиров“ 
№ 2 /третия етаж на пожарната/;
2.Строителните отпадъци трябва 
да бъдат поставени в чували, 
а едрогабаритните отпадъци – 
приведени във вид, удобен за товарене;
3.Количеството на отпадъка не трябва 
да надвишава 2,5 куб.м. -30 лв. за 
един курс. Не се допуска смесването 
на различните видове отпадъци;
4.В деня и часа на извозването 
отпадъците трябва да бъдат изнесени 
от дворното място на тротоара. 
Извозването се осъществява в 
интервала: от 07:30 до 16:00 ч. за дните 
от понеделник до петък /включително/.                                                                                         
5.Общинско мероприятие „Комунални 
дейности“ като изпълнител на заявката 
проверява адрес, естество на отпадъците, 
вид, в който са подготвени за извозване 
и уточнява сумата за заплащане.

ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО 
НА СТРОИТЕЛНИ И 
ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ 
В И ДО КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ!
ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ТЕЗИ 
И З И С К ВА Н Я , О Т П А Д А Ц И Т Е 
НЯМА ДА БЪДАТ ИЗВОЗЕНИ И 
ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТЯХНОТО 

ТРЕТИРАНЕ     И 
ТРАНСПОРТИРАНЕ НОСИ 

СТОПАНИНЪТ!!!.
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„СДРУЖЕНИЕ НАРОДЕН БУДИТЕЛ“ 
поздравява всички свои членове – медици 
и всички бивши и настоящи медицински  
работници на територията на Община 
Берковица във връзка с празника им на 7 
април. На всички тях желаем здраве, щастие, 
късмет и винаги да са победители в битките 
с болестите. На всички тях БЛАГОДАРИМ!
/автор Николинка Цветкова/

Благодарим по съвест.
Благодарим от задължение.

Благодарим от доблест.
Благодарим от уважение.

За всичко, лекарю, благодарим.
За туй, че живи сме,

че продължаваме да крачим.
За туй, че здрави сме,

все тебе тачим.
В мига, когато пулсът вече спира,

ти тоз си, който кара
сърцето да стартира.

Когато дните свършват
и краят се прозира,

ти тоз си, който със замах
живот дарява и смъртта парира.

Когаро в болката се гърчим, вием,
когато станем и крещим

ти тоз си, на когото всички ние,
пациентите ти днес благодарим.

От ръководството на сдружението

ПозДравИтелен аДрес нИкоЙ не обИча жИвота 
толкова, колкото тоз, 

коЙто остарЯва /соФокъл/
Традиция при ПК „Берковски кестен“ е всяко 
тримесечие да се организира тържествена 
среща, посветена на рождените дни на членове 
и на юбиляри. Тази година тя бе съчетана с ПК 
„Туристи-ветерани“ и с празника на лозаря – 
Трифон Зарезан. На 13 февруари бодри и весели 
ние пристигнахме в уютното помещение при 
Милан /Лилянките/. Помещението бе слънчево, 
топло и с красиво подредени маси. По традиция 
бяхме посрещнати с хляб и сол. Председателят 
на клуба Тодор Кръстев откри тържеството. С 
мили думи и наздравица поздрави рождениците, 
юбилярите и всички присъстващи с пожелание 
за здраве и спокойни старини. Певческата група 
с ръководител инж. Панталей Синигерски 
изнесе програма, посветена на тях. Раздадени 
бяха грамоти на юбилярите от председателите 
на двата клуба. Рождениците благодариха на 
ръководствата за светлия и тържествен ден, 
обяд, посветен на тях. В чест на празника на 
лозаря бе организиран конкурс за произведено 
най-добро домашно вино – реколта 2016. 
Комисията по дегустация бе в състав:
1. Костадин Михайлов – председател
2. Валентин Кръстев – член
3. Здравка Цветкова – член
4. Иванка Коцева – член
5. Симеон Симеонов – член
Класацията на комисията е, както следва:
-Първа група червени вина
1-во място Бранко Кирилов Цветков
2-ро място Величка Атанасова Каменова
2-ро място  Замфир Радойков
-Втора група бели вина
1-во място Цветана Каменова
2-ро място Симеон Симеонов
На класиралите се на първо и второ място бяха 
връчени награди – графи и канички за вино. 
След тържествения обяд имаше хора, танци 
и правене на снимки за спомен. На всички 
сърцата бяха изпълнени с много радост, топлина 
и много усмивки – нашата най-добра защита. 
Именно с тези срещи и с нашия бодър дух 
ние ще продължаваме с предизвикателствата, 
които ни се явяват и ще посрещаме с радост 
и спокойствие следващите рождени дни, 
следващите юбилейни години. Такъв е 
животът и в двата клуба – единни и сплотени.
Величка

ИзПовеД на еДно Дете
Вчера тате се завърна от Канада, 12 години той 
там  изстрада, отишъл поради пусто безпаричие 
и попаднал на човешко безразличие. Показал 
диплома на инженер-химик, но срещнал 
погледа на богаташа строг, крави ще пасеш 
с едър бик, дипломата при мен остави залог.  
Мама в Италия е още, над старци бди по цели 
нощи, и тя с диплома - учител по немски език, 
а постоянно е стряскана от старчески вик. 
На седем бяха, когато, заминаха, гимназия 
завърших с английски език, от вредни 
навици баба и дядо ме опазиха, подвиг това 
за тях е, подвиг велик. На кръстопът съм 
сега и аз в живота, и мен ли ме чака подобна 
голгота, политици ни дават ден за размисъл, 
но каква ли ще е моята печеливша мисъл.
„Тугината пуста да остане“, в тъжна 
песен възпял е наший народ, ще 
доживеем ли някога за всички да стане 
и в България добро за нормален живот.
Илия Петров

МероПрИЯтИЯ за 
отбелЯзване на гоДИната 

на васИл левскИ в общИна 
берковИца

Във връзка с отбелязване годината на Васил 
Левски Община Берковица по предложение 
на Обществения съвет е предвидила редица 
мероприятия:
Конкурс за есе на тема “Левски за мен”:
Възрастови групи – V-VІІ клас и VІІІ-ХІІ клас
Предметни награди за победителите
Публикуване на есетата, класирани на І, ІІ и ІІІ-
то място в двете възрастови групи във вестник 
Ком.
Есетата, класирани на І-во място в двете 
възрастови групи ще бъдат прочетени на 
паметника на Васил Левски на 18 юли 2017 г.
Викторина за живота и делото на Васил Левски:
Възрастови групи – V-VІІ клас и VІІІ-ХІІ клас
І етап – училищна
ІІ етап – общинска
Предметни награди за победителите.
Награждаване на класираните ученици на І,ІІ и 
ІІІ място в двете възрастови групи на паметника 
на Васил Левски на 18 юли 2017 г.
Състезание по скок на дължина – “Лъвски скок” 
през месец май:
Възрастова група – І-ІV клас – момчета, 
момичета
Всяко училище участва с до 8 момичета и до 8 
момчета.
Общоградско факелно шествие в навечерието 
на рождението на Васил Левски на 17 юли 
2017 г.
На 18 юли 2017 г. – официално честване 180 
години от рождението на Апостола на свободата 
на паметника на Васил Левски и награждаване.

съобщенИе за Плащане на 
ДанъцИ

Уважаеми Дами и Господа,
Отдел „Местни приходи“ на общинска 
администрация, гр. Берковица уведомява 
всички некоректни длъжници – фирми и 
физически лица, които имат просрочени 
задължения за данък върху недвижимите 
имоти, такса битови отпадъци, данък върху 
превозните средства, патентен данък и 
други публични задължения да предприемат 
своевременно действия за тяхното заплащане.
Внимание: Препоръчваме Ви да изплатите 
своевременно задълженията си преди 
започване на процедурата по принудително 
събиране чрез съдебен изпълнител!
Ако вече сте заплатили задълженията 
си –  БЛАГОДАРИМ ВИ!
Касово плащане се извършва в стая 
114 на отдел „Местни приходи”.
Работното време от 8.30 до 
12.00 и 12.30 до 17.00 часа.
Телефон за връзка за плащане: 0953/89113;
Телефон за връзка – справки, информация 
за други данъчни услуги: 0953/89136.
Безкасово плащане СМЕТКА
За община Берковица  IBAN: 
BG35UBBS80028413870905,
Обслужваща банка: ТБ „ОББ“ АД, клон Берковица, 
BIC код: UBBSBGSF
На мястото на БИН в платежното нареждане 
или вносната бележка се попълва КОД ЗА ВИД 
ПЛАЩАНЕ БИН за сметки 7311 и съответстващите 
им КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ от 05.06.2006 г.
Наименование на БИН / кодоветекод за вид плащане

Патентен данък                                                  441400
Данък върху недвижимите имоти 442100
Данък върху наследствата                 442200
Данък върху превозните средства 442300
Такси за битови отпадъци                  442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и 
възмезден начин                                  442500
Туристически данък                                  442800
Други данъци                                                   443400
Глоби,санкции и неустойки, нак.лихви,обезщетения и 
начети                                                                   446500

общИна берковИца 
внесе Проект, целЯщ 

наМалЯване на беДността 
И насърчаване на 

соцИалното включване
Проект по ОПРЧР, Процедура: BG05M9OP001-2.007 
Развитие на социалното предприемачество, Приоритетна 
ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване, внесе Община Берковица. Проектът предвижда 
да постигне резултати в тази област, чрез създаването на 
социално предприятие към Община Берковица, в което 
да бъдат включени в заетост представители от социално 
уязвимите групи. Услугите, които предприятието ще 
предоставя са свързани с поддържане, почистване и 
опазване на тревните площи, спортните площадки, 
терени и съоръжения на територията на общината. Със 
създаването на това социално предприятие се цели да 
се разрешат някои съществуващи проблеми в пазарната 
икономика на страната. Най-общо проблемите са 
свързани с невъзможността за професионална реализация 
на хора с увреждания, лица с ниско образование и/или 
от маргинализирани групи и други представители на 
социално уязвимите групи на нашето общество. Поради 
рисковете от социално изключване и изолация, на които 
са изложени гореизброените лица в неравностойно 
положение и при наличието на проблеми, като липса на 
добро образование, влошено здравословно състояние 
и други, инструментите на социалната икономика са 
сериозен шанс за по-добър живот, а за някои и единствен.
 Отчитайки проблемите и потребностите, характерни за 
таргетираните целеви групи, проектът цели да създаде и 
подходящите условия за пълноценното функциониране 
на социалното предприятие, чрез закупуване на 
необходимото оборудване, предоставяне на обучения и 
въвеждане в работния процес с помощта на наставници и 
консултант „подкрепена заетост“. Поставените в проекта 
цели и очаквани резултати са в съответствие с приоритети 
и индикатори по процедура „Развитие на социалното 
предприемачество“,  респ. ОПРЧР 2014-2020, както и в 
одобреният Общински план за развитие – 2014-2020.
За успешното изпълнение на планираните 
дейности се разчита на финансовата подкрепа на 
ЕСФ чрез процедура „Развитие на социалното 
предприемачество“. Проектът е на стойност 174 792,49 лв.
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ДеМонстрацИЯ  за  
ИзПИсване  на  велИкДенскИ  

ЯЙца  с „ПИсалка“  И восък

Демонстрация и работилница за изписване 
на великденски яйца с "писалка" и восък  се 
проведе в Етнографския музей в Берковица 
на 27 март 2017 г. Техниката бе показана 
от Елена Белева. Тя показа на група 
деца начина на изрисуването на яйцата.
В миналото писалката, с която се рисува  се е 
правила от свита на тръбичка сребърна паричка, 
поставена на края на една пръчица. Сега вместо 
паричка може да се използва долната част на 
един автоматичен молив. Тази част може да 
се постави на дървена пръчица с подходящия 
отвор. След това в писалката се поставя восъка, 
който се разтапя на една горяща свещ. След, 
което започва и рисуването на яйцето. За да 
се получат в няколко цвята, боядисването 
става от най- светлата боя към най- тъмната. 
С восъка се запечатват онези части, които 
искате да останат по- светли“. Преди да започне 
боядисването, яйцето се поставя в съд с оцет 
за около 20- 30 секунди. С него се чистят  
петната по яйцето. Освен демонстрацията 
бе открита и изложбата „Писаните яйца от 
Чепинския край", която представя  восъчната 
техника за украса в България. В изложбата са 
включени прекрасни образци на великденски 
писани яйца с акцент на тези от Чепинския край.
Надяваме се демонстрацията на майсторката  на 
писани яйца да даде нови идеи, които да зарадват 
хората за предстоящия християнски празник, 
казват от Музеен комплекс – Берковица.

награДа от нацИонален 
конкурс „орФеева Дарба“ – 

2017

Сребърен медал спечели 13-годишната Никол 
Николова Иванова от Берковица с участието си на 
13-я конкурс за забавна и поп музика „Орфеева 
дарба“ 2017, проведен в столицата. Талантливата 
певица е от класа на Ирина Николаевна към НЧ 
„Иван Вазов-1872“ – Берковица. Никол е участвала 
в трета възрастова група в конкуренцията на 50 
участници. Тя е изпълнила песните „На инат“ на 
Поли Генова и “Something’s got a hold on me” на 
Кристина Агилера. С поощрителна награда от 
конкурса във втора възрастова група е 8-годишната 
Яна Цветанова Михова, която се е съревновавала 
с голяма конкуренция. Яна е изпълнила песните 
на Хайгашод Агасян – „Пианистка“ и „Великден“.

отворенИ вратИ за Децата 
от ДетскИте ПолИцеЙскИ 

уПравленИЯ

Общината и Полицията организират  Седмица 
на отворени  врати от 3 до 6 април 2017 г. 
Инициативата  цели да се повиши правната 
култура на децата и да се изгради доверие у 
тях по отношение на институциите. Особено 
силно това важи за подрастващите, участващи 
в детските полицейски управления, при които 
чувството на уважение към законността, 
зачитане ценностите на обществото и 
гражданското самосъзнание са изключително 
важни. В рамките на кампанията децата ще 
посетят Полицията, където ще се срещнат 
с инспектор Детска педагогическа стая. С 
него ще  научат как полицията работи с деца 
правонарушители, както и с деца по линия на 
превенцията. Освен това ще имат възможност 
да се запознаят с други служители на реда, да 
разгледат работните им места, включително 
и да посетят стаята за арести.  В Общинска 
администрация – Берковица малките 
полицаи ще се запознаят с екипа и функциите 
на Местната комисия за борба срещу  
противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните.  Тук те ще научат как се 
провеждат възпитателните дела с децата, как 
се организират конкурсите на комисията и как 
институциите работят в мрежа по между си. 
В следващите седмици предстоят още много 
срещи в рамките на инициативата Седмица на 
отворени врати, когато в нея ще се включат 
и останалите ученици в Община Берковица.

наЙ-розовИте класове се 
Докоснаха До Изкуството 

на оПеретата

На 16.03.2017 г. от 18.30 ч., ние учениците от 5б и 7а 
в  Трето ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица, заедно с 
класните си ръководители Григоров и Григорова, 
както и някои наши приятели от останалите класове от 
училището посетихме представлението на оперетата 
„Цигански барон“. Билетите за постановката ни бяха 
подарени от Община Берковица, по повод участието 
ни и заетото призово място в конкурса „Най – 
розов клас“. Някои от нас никога до този момент 
не бяха присъствали на представление от такъв 
род. Благодарим на МКБППМН за възможността 
да се докоснем до изкуството и певческото 
майсторство на тези великолепни оперетни артисти.

общИнскИ кръг на 
нацИонална вИкторИна „Да 

заПазИМ Децата на ПътЯ“

На 23.03.2017 г. в Детски център „Камбанка“  
се проведе общински кръг на Националната 
викторината по безопасност на движението „Да 
запазим децата на пътя”. Победител в общинския 
кръг на Националната викторина по безопасност 
на движението стана отборът на Първо основно 
училище „Никола Вапцаров”. Той ще представя 
Община Берковица на областно ниво. Организатори 
са Община Берковица, Център за подкрепа 
на личностното развитие – ЦРД-Берковица и 
със съдействието на  РУ на МВР – Берковица. 
Викторината е включена в Националния календар 
за извънучилищни дейности на Министерство на  
образованието и науката за учебната 2016/2017 
г. Целта на провеждането е проверка на уменията 
и навиците за действие в условията на пътното 
движение и формиране култура на безопасно 
поведение на пътя. Участие в състезание  взеха 
5 отбора от училищата на територията на 
Община Берковица. Отборите са съставени от 
четирима състезатели – по един от 5, 6, 7 и 8 клас. 
Викторината  се проведе в 3 етапа. Първият от 
тях е решаване на листовка с 20 въпроса. Всички 
състезатели от отбора решават заедно листовката 
с въпроси от познавателните структури, отразени 
в учебните програми по БДП. Времето за решаване 
е 20 минути. Вторият етап включва отговор на 8 
въпроса. Последният кръг включва сглобяване 
на 4 пътни знака. Специална комисия, в състав: 
Председател – Инспектор Богдан Цветков и членове 
– Старши инспектор Георги Иванов и Цветана 
Петкова оценяваше представянето на отборите.

награДИ в траДИцИонната 
кушИЯ краЙ берковИца

Традиционната кушия за Тодоровден, която се провежда 
в Берковица се състоя на 4-ти март в местността Чапраза. 
Надбягването с коне стартира в 11.00 часа. За участие в 
атрактивното състезание изявиха желание тридесет и пет 
участника, като парични награди за първо, второ и трето 
място бяха осигурени от Община Берковица, а за всички 
останали участници имаше поощрителни награди. В 
оспорваната надпревара на първо място се класира кобила 
Кокона със собственик Михаил Михайлов, и ездач Стилиян 
Михайлов, което им донесе награда от двеста лева и златен 
медал. Второ място зае кобила Звезда със собственик и ездач 
Пламен Серафимов, и със себе си отнесе награда от сто и 
петдесет лева и сребърен медал. Третото място бе отредено 
за кобила Ася със собственик Цанко Петров, и ездач Румен 
Рангелов което им донесе награда от сто лева и бронзов 
медал. По традиция на Тодорова събота се организират 
кушии – конни състезания. Мъжете сплитат опашките и 
гривите на конете, украсяват ги с мъниста, пискюли и цветя 
и ги отвеждат на водопой. Жените замесват обредни хлябове. 
Смята се, че Св. Тодор обхожда на коня си пролетното 
поле да провери растат ли посевите, после забива 
копието си в земята, връзва за него коня, съблича 
девет кожуха и отива при Бога, за да моли за лято. 


