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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ 
5 ПРОЕКТА КЪМ ПУДООС

Община Берковица спечели 5 проекта към ПУДООС 
в рамките на Националната кампания „Чиста околна 
среда“, която Министерство на околната среда и 
водите провежда повече от 15 години. Общата 
стойност на проектите е 40 000 лева.  Първите три 
проекта са на Община Берковица – „Повишаване 
на екологичната култура в Община Берковица 
чрез почистване, облагородяване на зелени площи 
и реконструкция на детска площадка, находяща 
се в ПИ 03928.511.542 по плана на гр. Берковица“  
на стойност 10 000 лева, кметство Боровци – 
„Почистване, озеленяване и облагородяване на 
парк в с. Боровци, Община Берковица“ за 10 000 
лева и на кметство Бистрилица – „Почистване и 
облагородяване на парка в с. Бистрилица, Община 
Берковица чрез поставяне на пейки и кошчета за 
разделно събиране на отпадъци и озеленяване“ 
за 10 000 лева.  От подадени 1000 проекта на 
общини и кметства, одобрени за финансиране 
са 232, сред които са и на Община Берковица.
Другите два проекта са на стойност по 5 000 лева. 
Единият е  на Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – 
„Озеленяване, облагородяване и изграждане на 
съоръжения в Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“, 
гр. Берковица“. Тук от постъпили 524 проекта на 
училища и обединени детски комплекса, 122 ще 
бъдат финансирани. Другият проект е на ДГ „Васил 
Левски“, с. Бързия – „Почистване, облагородяване, 
обособяване на класна стая на открито и монтиране 
на комбинирани съоръжения в ДГ „Васил 
Левски“, с. Бързия“.  От подадени 512 проекта 
за детски градини 122 ще бъдат финансирани.
На свое заседание на 01.12.2016 г. Управителният 
съвет на ПУДООС бе приел да бъдат отпуснати 
средства в размер до 3 500 хил.лв. за провеждане на 
Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2017 г. за 
най-оригинален и екологично-познавателен проект 
на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2017 г.”.
Основните дейности, към които са насочени 
проектите       са  свързани с почистване    и   облагородяване 
на терени, създаване и възстановяване на 
зони за отдих, изграждане на детски и спортни 
съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра 
на открито и др. По отношение на проектите на 
училища и детски градини - дейности по  създаване 
на еко-кът, информационни брошури, дипляни, 
мултимедия, организиране на екологични събития, 
оборудване и учебни пособия, други образователни 
материали, свързани с предмета на Кампанията.

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ТРЕТО 
ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – БЕРКОВИЦА

Спортна площадка за 4 вида спорт ще бъде изградена 
в двора на Трето ОУ „Иван Вазов“ – Берковица. 
Съоръжението, чието изграждане започна на 10 
април 2017 г. с откриване на строителна площадка, е 
с площ 25-36 метра. В рамките на учебно-спортната 
площадка ще има 2 игрища – едното за мини футбол 
с размери 16-23 метра, а другото комбинирано за 
баскетбол, волейбол и тенис на корт с размери 15 
-23 метра. Предвидено е и осветление на спортното 
съоръжение. В момента фирмата изпълнител на 
ремонтните дейности „Енергостроймонтаж – ПС-
Б“ ЕАД, гр. Белене прави изкопи за оградата и се 
полагат кабели за осветление, след което предстои 
асфалтиране. Срокът за продължителност на 
строежа е 40 календарни дни. Стойността на 
проекта е 90 839,28 лв. с ДДС. Средствата са от 
капиталовите разходи на Община Берковица.

НАЧАЛНИКЪТ НА РУ НА МВР 
– БЕРКОВИЦА СЕ СРЕЩНА С 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

В началото на месец април  началникът на РУ на 
МВР-Берковица Гл. инспектор Бисер Йончев се 
срещна с представители на Обществен съвет към 
Община Берковица. Тя се организира по инициатива 
на Обществения съвет и бе продиктувана от 
социалната необходимост за ограничаване на 
криминалните престъпления и осигуряване на 
добър обществен ред в града и селата. Гл. инспектор 
Бисер Йончев посочи предприетите от РУ на 
МВР – Берковица мерки за осигуряване на добър 
обществен ред и противодействие на престъпността, 
опазването живота, здравето и имуществото 
на хората. Създадена е организация на работа в 
екипи от служители на криминална, охранителна 
и гранична полиция с цел синхрон на действията, 
обмен на информация, оптимално изпълнение на 
полицейската дейност и ефективно противодействие 
на престъпленията. На въпроса за оптимално 
полицейско присъствие около учебните заведения 
той увери присъстващите, че ще задвижи въпроса. 
Началникът на полицията апелира гражданството 
за съдействие за постигане на по-добри резултати 
като подават сигнали на тел: 112. Дискутирани 
бяха и въпросите, свързани с гарантиране на 
полицейско присъствие в отдалечените населени 
места на общината, по-добрата организация на 
движението в града, актуализиране на знаковото 
стопанство, противодействие на рисковите 
шофьори и разпространението на наркотици. 
В края на срещата Гл. инспектор Бисер Йончев 
отново изказа благодарност към кмета на Община 
Берковица – инж. Милчо Доцов и  към неговия 
екип за съдействието и помощта, които оказват на 
полицията при осъществяване на дейността им.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЗЕ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ 
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

На 12 април 2017 г. в заседателната зала на Областна 
администрация - Монтана, под председателството 
на областния управител инж. Иван Сергисов,  се 
проведе първото за тази година редовно заседание на 
Областния съвет за сътрудничество по етническите 
и интеграционните въпроси.  Община Берковица бе 
представена от зам.-кметът Радослав Найденов, Теодора 
Генова-ръководител на СКЦ- Берковица  и представител 
на ромската общност. На заседанието бе представен 
Годишният мониторингов доклад за  2016 г. Докладът 
съдържа информация по изпълнение приоритетите 
на Областната стратегия на Област Монтана за 
интегриране на ромите 2012-2020 г., на база подадена 
информация, получена от регионални държавни 
структури, отговорни по изпълнението на стратегията   
и Общинските планове за действие на единадесетте 
общини в Област Монтана. Националният  Координатор 
за България на Ромски образователен фонд  Орлин 
Орлинов запозна присъстващите, сред които и бъдещи 
кандидат-студенти,  със стипендиантски програми на 
Ромския образователен фонд – Будапеща, насочени 
към студенти и кандидат-студенти от ромски произход. 
Той представи платформата за онлайн кандидатстване, 
както и важна информация относно сроковете, 
необходимите документи и минималните изисквания 
на програмите към кандидатите. Приоритетни 
специалности през академичната 2017/2018 година са:
Естествени науки – Биология, Химия, Физика; 
Интердисциплинарни науки – Наука за околната 
среда, астрофизика, химическа биология, геохимия;
Медицински науки – медицина, фармация, 
сестринство и грижи, дентални науки; Педагогически 
специалности; Право и правни науки; ИТ и инженерни 
науки, включително математика и информатика;
От Община Берковица 5-ма ромски младежи са проявили 
интерес за участие в надпреварата за годишни академични 
стипендии. Сред всички, кандидатстващи за стипендиите, 
победителите ще бъдат избрани по специален 
регламент, изработен от Ромски образователен фонд.

Д-Р ИЛИЯН ТИМЧЕВ ПОЛОЖИ 
КЛЕТВА КАТО ДЕПУТАТ

Берковица има своя народен представител в 
44-о Народно събрание. Д-р Илиян Тимчев, 
досегашният председател на ОбС-Берковица, 
положи клетва като народен представител от 
Коалиция „БСП за България“. Той бе избран от 
12 МИР-Монтана на проведените на 26.03.2017 
г. парламентарни избори. Д-р Тимчев бе 
депутат в 42-о Народно Събрание. Той е на 50 
години, лекар по професия. Син е на един от 
най-уважаваните кметове на града под Ком. 
Община Берковица пожелава успешен мандат 
на д-р Илиян Тимчев и  вярва, че той ще защитава 
и отстоява интересите на Северозапада и 
най-вече на родния си град – Берковица.
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На 19 април 2017 г. от 16:00 часа в Заседателна 
зала на Общинска администрация Берковица се 
проведе редовно заседание на Общото събрание 
на Сдружение „Местна инициативна група – 
Берковица и Годеч“. Съгласно предварително 
обявения дневен ред, на събранието бяха приети 
Годишен доклад за дейността на Сдружението и 
годишния финансов отчет за 2016 година. Общото 
събрание одобри бюджета на МИГ за 2017 година 
и прие план за дейностите, които включват редица 
информационни и обучителни мероприятия. 
През 2017 г. местните лидери, представители 
на уязвимите групи от населението, младежи, 
предприемачи ще имат възможност да се включат в 
безплатни обучения по следните теми: „Създаване 
и развитие на бизнес идея. Как да започна собствен 
бизнес“; „ИТ в бизнеса – Маркетинг по интернет“; 
„Изпълнение и управление на проект“; „Използване 
на наличния потенциал за производство, 
билкосъбиране, преработка и разпространение на 
култивирани и диворастящи билки, горски плодове 
и гъби на територията на МИГ“. Общото събрание 
взе и решение за членство в Сдружение „Асоциация 
Национална Лидер Мрежа“. „МИГ – Берковица 
и Годеч“ планира да проведе прием на проекти по 
мерки от одобрената Стратегия за ВОМР, съгласно 
индикативна годишна работна програма за 2017 г. 
Събранието бе ръководено от инж. Милчо Доцов 
– Председател на УС на МИГ, който призова към 
инициативност и предприемчивост за успешното 
усвояване на одобрения общ бюджет за проекти 
в размер на 2 933 745 лева и постигане целите на 
Стратегията за ВОМР, финансирана по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за водено от общностите местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г., с финансовата подкрепа на 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските 
райони. Подробна информация се публикува на 
интернет страницата на МИГ – Берковица и Годеч: 
www.mig-bg.org. Информация и консултации може 
да бъдат получени и в офиса на „МИГ – Берковица и 
Годеч“ на адрес: гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов“ 
№ 1, ет. 3, стая 305 и в изнесено работно място 
на адрес: гр. Годеч, ул. „Република“ №1, стая 302.

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 
БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

БЕРКОВИЦА
На 7 април 2017 г. от 16:30 часа в Заседателната 
зала на ОбА-Берковица се проведе извънредно 
заседание на Общински съвет.  Дневният ред  
включваше  докладна, относно избор на комисия 
за попълване на квотата на съдебните заседатели 
в Районен съд – Берковица и докладна, относно 
покана за партньорство по проект Пътешествие“ 
Съвместни ресурси и инициативи, посветени 
на околната среда на град Банеаса“, Румъния за 
набиране на проектни предложения.  Присъстваха  
13 общински съветници, които единодушно 
гласуваха и решиха комисията за попълване 
квотата на съдебните заседатели да бъде в състав:

Валентин Върбанов – председател
Инж. Ваня Каменова – член
Емилия Григорова – член
Цецка Бисерова – член
Георги Евгениев – член
Местният парламент прие и докладната за 
съгласие за партньорство по трансграничен 
проект “Пътешествие”: “Съвместни 
ресурси и инициативи на околната 
среда” на Община Берковица с Румъния.

ОБЩИНАТА И ПОЛИЦИЯТА 
ПОСРЕЩНАХА УЧЕНИЦИ ОТ 

ДЕТСКИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Малките полицаи от Детските  полицейски 
управления на  I ОУ „Н.Й.Вапцаров“,  II ОУ „Хр. 
Смирненски и  III ОУ „Ив. Вазов“ тази седмица 
бяха на гости в Общината и Полицията. 
Инициативата е във връзка  с програма 
ЕРАЗЪМ + по проект „Безопасно училище – 
система за сътрудничество между местната 
власт и полицията, насочено към училищата 
и образователните институции в областта на 
пътната безопасност и извънредните ситуации“. 
Седмицата на отворени врати е посветена на 
това да се повиши правната култура на децата 
и да се изгради доверие и уважение у тях към 
законността, институциите и ценностите на 
обществото. В периода 5-7 април 2017 г. трите  
Детски  полицейски управления посетиха 
последователно Полиция и Община.  В РУ на 
МВР-Берковица децата и Инспектор Детска 
педагогическа стая Пламен Панайотов, 
съвместно с Инспектор Иво Иванов,   
Мл.експерт Боян  Иванов, Мл.експерт Тихомир 
Гогов се запознаха с ОДЧ при РУ- Берковица 
и сигналите, които отработват дежурните 
полицейски служители, свързани с деца. ИДПС 
при РУ – Берковица Пламен Панайотов разказа 
на  децата какви са  функциите на инспекторите 
на детските педагогически стаи. Малките 
полицаи бяха запознати с условията и реда за 
предоставяне на полицейска закрила на децата. 
Те видяха и помещението за полицейска закрила 
на деца, помещенията  за арест на непълнолетни 
и пълнолетни и разбраха как полицейските 
органи могат да задържат лица. В Местната 
комисия за борба срещу противообществени 
прояви на малолетните и непълнолетните 
при Община Берковица учениците научиха 
как се провеждат възпитателни дела с децата, 
как се организира превантивната дейност 
на комисията и как институциите работят в 
мрежа по между си. Малките полицаи имаха 
възможност да разгледат истинско възпитателно 
дело на дете със скрита самоличност и се 
запознаха с 13-е възпитателни мерки, които 
се прилагат в комисията. Секретарят на 
комисията г-жа Филонка Горанова разказа 
интересни факти на малките гости за детските 
съдилища в Европа, както и за строгостта 
на закона в държави като САЩ  и Русия.
Тази кампания е поредната инициатива, 
в която Полиция и Община обединяват 
съвместно усилия, за да предпазят децата, 
най-ранимата и уязвима част от обществото.
Този проект е финансиран с подкрепата на 
Европейската комисия по програма Еразъм +.
Тази публикация [съобщение] отразява само 
личните виждания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация.

УЧЕНИЦИ ОТ ЛПГ, СЛУЖИТЕЛИ 
НА ОБА-БЕРКОВИЦА И 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
ЗАСАДИХА НАД 100 ФИДАНКИ В 

ГРАДА

На 8 април 2017 г. ученици от Лесотехническа 
професионална гимназия – Берковица заедно 
със служители на общинска администрация и 
Комунални дейности се включиха в инициативата 
по залесяване на фиданки в Берковица. Сред тях 
бяха и зам.-кметовете г-жа Ася Велиславова и г-н 
Радослав Найденов. Фиданките са предоставени 
от Държавно горско стопанство – Берковица  във 
връзка с подкрепата на общината на залесителната 
кампания по повод Седмицата на гората. С 
дръвчетата се озеленяват паркове, градинки, 
училища, детски градини, детски площадки и 
междублокови пространства. Предоставените 
видове са иглолистни-кедър, смърч, кипарис, туя, 
либоцедрус и широколистни-кестен, гледичия, 
гинко билоба, явор, златен дъжд и лирово дърво. 
Ако някои от фиданките не се прихванат ще бъдат 
попълвани. Залесени са ул. А.Кюркчиев, ул. Тимок, 
парк „Св. Георги Победоносец“ и при паметника 
на Христо Ботев. Община Берковица и Държавно 
горско стопанство се опитват да възобновят добри 
берковски традиции за включване на местната 
общност в пролетни акции. Участието на доброволци 
от училищата възпитава у децата грижа за гората. 
Отново отправяме апел към жителите на общината 
да пазят засадените дървета и цветя, да се грижат 
за тях  и да не допускат прояви на вандализъм. На 
извършителите ще бъдат налагани строги санкции.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗПРАЩА 
ПИСМА ДО ДЛЪЖНИЦИ

Над 200 писма с напомняния за неплатени данъци 
е изпратила Община Берковица до длъжниците на 
хазната. Съобщенията са за дължими налози върху 
недвижими имоти, такса смет, патентен данък и 
данък върху моторни превозни средства. В писмата са 
описани задълженията на берковските собственици 
/физически и юридически лица/ за 2016 и минали 
години. С постъпилите средства в общинската хазна 
се дофинансират социални дейности като Домашен 
социален патронаж, Детска ясла и детски градини, 
поддържат се обществени места, организира се 
сметопочистване и сметоизвозване, поддържа се 
уличното осветление и др. Това означава, че ако 
искаме те да функционират добре, трябва да плащаме 
тези свои местни налози. 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”.
Работно време от 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.00 часа.
Тeлефон за връзка за плащане: 0953/89113;
Телефон за връзка – справки, информация 
за други данъчни услуги: 0953/89136.



К О М - брой 197(85),  Вторник - 02 - Май 2017 г. 3
В ЧЕСТ НА ПРАЗНИКА

Църквата „Св. Георги“ в село Слатина, 
Община Берковица е построена с дарения 
от жителите на селото и на други села. 
През 1911 г. на общоселско събрание е избран 
комитет, който е събирал даренията. Определено е 
място, на което е имало стар дървен параклис и извор с 
минерална вода. Мястото е осветено от архиерейския 
наместник в Берковица. При построяването е 
спазена църковната архитектура за малки духовни 
храмове от края на XIX и началото на XX век. 
Майстор Лило от село Славине е един от 
първомайсторите и основоположник на 
възрожденските строителни школи в Северозапада. 
По негов проект е изградена и църквата в Слатина. 
Стенописите са дело на монах Макарий от Чипровци, 
а иконите и иконоста   са на Георги Младенов – Писецо.
Църквата е започнала да функционира през 
1915 г. Едновременно са извършени и някои 
довършителни работи. През годините църковните 
настоятелства събират средства за текущи ремонти. 
Последните години активисти, като братя Георги и 
Младен Горанови, Найден Кирилов, Генчо Соколов, 
Замфир Радойков и кметовете Кирил Иванов и 
Стоян Илиев, събират средства за почти основен 
ремонт. Те подновяват и честванията на църковните 
празници. Поради липса на свещеник от селото, 
службите са водени от свещеници от Клисурския 
манастир и от Берковица, откъдето е и сегашния 
свещеник отец Захари. Той е купил къща в селото, 
така че можем да го приемем за слатинчанин.
По случай наближаващия църковен празник 
Гергьовден, на който е и съборът на селото, казвам:
На църквата „Св. Георги“ и нейните 
поклонници: „На многая лета“.
Илия Петров

НОСТАЛГИЯ ЗА СЕЛО СЛАТИНА

Какво остана от моето село,
за което писах някога с възторг
и него е тъжна съдба сполетело

на прехода грешен и безмилостно строг.
Няма ги вече деца и училище,

няма ги техните млади родители,
тръгнаха да сбъдват мечтите си
в страната и вън от пределите й.

Няма ги вече забавите,
няма ги театралните вечеринки.
Отдавна в спомен остават те,

спомнят си старите сами-саминки.
Останаха много къщи необитаеми,
останали пълни само със спомени.

Другите са от пенсионери обитавани,
остарели, побелели, но несломени.

Слатина, мое родно село,
жертва на националния демографски срив.

Но има още радетели на доброто дело
да поддържат искрица от огъня жив.

И когато общински празник направят
събират се отлетелите от всички страни,

щастливи те свойте родители правят,
проливат се даже от радост сълзи.

                                      Илия Петров

ЕДИН ПРЕКРАСЕН ДЕН ОТ 
ЖИВОТА НА КЛУБА

20 март 2017 година е ден, изпълнен със съдържание 
в клуб „Берковски кестен“. На него отбелязахме 
настъпването на астрономическата пролет. Какво 
по-хубаво в този момент, когато всичко се събужда 
за нов живот, да проведем своето годишно отчетно 
събрание, да проследим интересния живот на клуба 
за 365 дни. Гост на събранието беше госпожа Велка 
Живкова, секретар на общината.  Певческата група 
„Здравец“ с ръководител инж. Панталей Синигерски 
откри форума с марша на клуба. Последва отчетният 
доклад на председателя г-н Тодор Кръстев. Един 
съдържателен, всеобхватен, изпълнен с толкова 
разнообразни и интересни дейности отчет. 
Направена бе оценка на финансовото състояние 
на клуба, ролята на спонсорите, работата на 
барчето, на обслужващия персонал, ръководството, 
благодарение, на които клубът е обновен и превърнат 
в уютно място за отдих, познания и раздумка. 
Хубави думи бяха отправени и към група „Здравец“, 
без която не започва нито една проява, честване, 
рождени дни, бележити дати, срещи с други клубове 
в страната и общината, участие във фестивали, 
прегледи, концерти, даже и гостуване в предаването 
на г-жа Бони Милчева „Ако зажалиш“ в град София. 
По инициатива на г-н Тодор Кръстев на Йордановден 
се сформира и мъжка певческа група „Мераклиите“, 
която достойно поздрави жените на 8 март.  Колко 
емоции и приятни преживявания предизвикаха 
организираните екскурзии в чужбина и страната от 
г-жа Иванка Коцева. Видяхме Плевенската епопея, 
покрития мост в Ловеч, Крушунските водопади, гр. 
Перник, Мали Цари град и други обекти. Оценка 
в отличния доклад получиха и лекторите, които 
организираха беседите във вторниците. Прочетени 
бяха и предстоящите  задачи през 2017 г. от г-жа 
Л. Макавеева. На събранието присъстваха повече 
от 170 членове. Последва посрещане на пролетта с 
много цветя, хубави песни и стихове. Това създаде 
ведро пролетно настроение с много танци и хора. 
Спонтанно на хубавия празник се роди идеята 
за благотворителност. В група „Здравец“ участва 
ученикът от 12 клас на Гимназия „Д-р Иван Панов“ 
– Кръстин Златков – едно добро, скромно момче, 
абитуриент. За 10-15 минути ние, възрастните 
хора, показахме, че носим в себе си доброта и 
съпричастност за хубави дела. Събрахме сумата от 
375 лева – дар за нашия Кръстин – момчето с китарата. 
Ето как премина още един хубав ден – празник.
Ц. Ненковска

„СПОДЕЛИ ОБЯД С ПЕНСИОНЕР 
НА ВЕЛИКДЕН“

На 8-ми април младежи от „Заедно за 
Берковица“ дариха 49 пакета с трайни 
хранителни продукти на възрастни хора в 
крайна нужда в селата Черешовица, Котеновци, 
Лесковец, Гаганица, Мездрея, Бокиловци. 
Хуманитарната акция се проведе под името 
„Сподели обяд с пенсионер на Великден“. Тя се 
провежда  за трети път. Парите за акцията бяха 
събрани чрез доброволни дарения. „Заедно 
за Берковица“ благодари на всички, които 
се включиха в кампанията и спомогнаха за 
нейното реализиране, на кметовете и кметските 
наместници по места и на възрастните 
хора, за това, че ни направиха по-добри.

ВЕЛИКДЕН Е!

Тържествено отбеляза този най-хубав празник 
пенсионерски клуб „Берковски кестен“. Великден 
е! Христос возкресе! Бият радостни камбани. Звън 
звъни. На този ден чествахме и рождените дни 
на родените през най-студените дни на януари, 
февруари и март. 35 рожденика получиха пролетни 
китки с пожелание за повече радост в очите, 
топлина и светлина в душите. На празника имахме 
и скъпи гости от клуб „Моруна“, гр. Лом. Те бяха 
посрещнати с китка цвете, великденски яйца, хляб 
и сол. Първият поздрав към тях отправи група 
„Здравец“ с песента „Приятели добри“. Последва 
пожелание за юбилярите с „Твоят ден рожден“. 
Новата мъжка певческа група с благозвучното име 
„Мераклиите“  с песните „Помниш ли мила, помниш 
ли, драга“ и „Цъфнало цвете шарено“ поздрави 
рождениците и гостите на гр. Лом. Последва песента 
„Малини“ по текст на Иван Вазов от двете групи, 
подета от присъстващите. Аранжираната с много 
усет и вкус маса – изложба с красиво боядисани 
великденски яйца, козунаци и питки предизвикаха 
възхищението на гостите от Лом и присъстващите. 
Разиграхме и томбола сред рождениците, дар-
подаръче от красиво подредената маса получи 
всеки юбиляр и рожденик. В една от паузите 
имаше изненада, която предизвика много смях и 
настроение. В клуба бяха боядисани и аранжирани 
пълна кошница с шарени яйца – червени, сини, 
жълти и зелени, раздадени на всички мъже. Имаше 
състезание за чукане на яйца и се обявиха 1-во, 
2-ро и 3-то място за най-здраво яйце „Борак“. 
Победителите получиха златен, сребърен и бронзов 
венец, по една грамота и по едно петле с гребен. 
Посмяхме се от сърце. За бодрото настроение, хората 
и танците се погрижи оркестър „Елит“. Един смислен, 
красив празник преживяхме всички. Великден е!
Ц. Ненковска

САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА 
ХУДОЖНИКА ПЕТЪР БАБАЧЕВ

На 11 април 2017 г. в Пенсионерски клуб „Берковски  
кестен“  бе открита самостоятелна изложба на Петър 
Бабачев. Тя е по случай неговия 75-годишен юбилей 
и Великденските празници.  Официален гост на 
събитието бе зам.-кметът г-жа Ася Велиславова, 
която от името на кмета инж. Милчо Доцов връчи 
поздравителен адрес на Петър Бабачев и откри 
изложбата.  „За нас е изключително удоволствие 
да отправим сърдечни поздрави по случай Вашата 
75-годишнина. Приемете искрените ни пожелания 
за здраве, щастие, благоденствие и творческо 
дълголетие. Вярваме, че по повод забележителния 
юбилей можем да изразим признателността на 
обществото ни за Вашето ярко личностно присъствие 
в живота на българското творчество. Пожелаваме  
Ви здраве, мъдрост и успех в името на изконните 
християнски ценности, в името на патриотизма и 
родолюбието.“ – пише в поздравителния адрес. За 
себе си художникът казва, че първият му учител 
е Кирил Воденичаров, а след това малко и Боян 
Стоянов. После Бабачев спира да рисува докато 
на един 8-ми март направил на неговите колежки 
подаръци с негови картини и всички му казали, 
че трябва сериозно да се занимава с рисуване. От 
30-годишен той започва да рисува и така до днес 
на неговия 75-годишен юбилей, когато открива 
своята 9 самостоятелна изложба с близо 30 творби.
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70 ГОДИНИ ЧЕТВЪРТО 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ 

САВА РАКОВСКИ”

На 6 април 2017 г. с тържествен концерт 
Четвърто ОУ „Георги С. Раковски“ – Берковица 
отбеляза своя 70-годишен юбилей. В словото си 
към присъстващите директорът на училището 
Таня Йонова отбеляза: „Днешният ден е 
знаменателен за нас! Отбелязваме 70 години 
история! 70 години на труд, знание и опит! Има 
нещо величаво и свято в благородното дело да 
създадеш училище, да вградиш в него мечтите 
си, да му вдъхнеш неповторим дух! И всичко 
това да превърнеш в традиция, с любов да го 
предадеш на поколенията да го развиват и пазят. 
Такова благородно дело е нашето училище, 
което обединява през годините хиляди хора – 
учители, ученици, техните родители.“ Поздрав 
към юбилярите отправи и кметът на Община 
Берковица инж. Милчо Доцов. Той подчерта, 
че образованието е важен залог за бъдещето и 
трябва да продължи да се развива и работи в 
тази посока. Той направи и кратка историческа 
справка на първите училища, създадени на 
територията на общината. Инж. Доцов отбеляза, 
че неслучайна е днешната дата за отбелязване на 
юбилея, защото на 8 април е Международният 
ден на ромите, а на 14 април е рождената дата на 
патрона на училището – Георги Сава Раковски. 
Кметът честити празника на всички, връчи на 
директора букет с цветя, поздравителен адрес 
и камера, с която да запечатват моменти като 
днешния. Празничната програма започна с 
изпълнения на ученици от различни класове. 
С много артистичен талант децата с лекота 
пренесоха публиката в атмосферата на празника. 
Концерът, посветен на 70-годишния юбилей, 
впечатли с оригинална хореография и костюми, 
феерия от музика, танци, ритъм и веселие. 
Гостите на празника успяха да се насладят на 
разнообразието от ритми и мелодии, стихове 
и песни. Началото на училището е поставено 
на 15 септември 1947 година. С решение на 
Околийския народен съвет и Околийския 
комитет на БКП се открива начално училище 
„Г.С.Раковски”, без да има подходяща  сграда 
за него. Директорът Иван Давидков Илиев 
обучава децата на открито, а при застудяване 
ги настанявя в частна къща. През 1962/63 
год. с доброволен труд на учители, ученици и 
родители е построена учебна сграда с 3 класни 
стаи. По-късно стаите се увеличават. Открива се 
и непълна прогимназия за ученици 5-7 клас. На 
2 юли 1970 год. с решение на Окръжен народен 
съвет – Михайловград, ОУ „Г. С. Раковски” се 
обособява като основно осмокласно училище. 
През учебната 1979/80 година започва 
строителството на нова сграда с 15 класни стаи, 
модерни кабинети и работилници, физкултурен 

салон, столова и кухня. През 1997/98 год. за 
директор на училището е назначена Таня 
Йонова, а по-късно за помощник-директор – 
Виолета Петрова. От 2005/06 год. в училището 
започва обучение на деца със специални 
образователни потребности. За децата с 
увреждания и затруднения са създадени 
условия на толерантност и подходяща 
образователна среда. За тяхната интеграция 
и социална реализация се грижи екип от 
специалисти: психолог, логопед и ресурсен 
учител. Процесът на приобщаване се подпомага 
и от слухово-речев рехабилитатор. От 2012 
година в  училището работи училищен психолог. 
В училището кипи богат и разнообразен 
културен живот. Тържествено се отбелязват 
празници и събития. Организират се чествания, 
рецитали, литературни четения, състезания, 
конкурси. С въображение и творчество се 
изготвят изложби и ученически кътове с 
изделия, изработени от учениците. Успехите и 
изявите на  учениците  се дължат на неуморния 
и всеотдаен труд на целия педагогически екип.
Колективът на Четвърто основно училище 
„Георги Сава Раковски” ще продължи 
да работи то да бъде образователната, 
възпитателната и културната институция, 
която помага за приобщаване и социализиране 
на учениците от квартал Раковица.

Честит юбилей !

В СЕЛО ЗАМФИРОВО 
ВЪЗРОДИХА САМОДЕЙНИЯ 

ТЕАТЪР

Разположено в Предбалкана, на около 18 км 
североизточно от гр. Берковица, на същото 
разстояние южно от гр. Монтана и приблизително на 
100 км северно от гр. София се намира китното селце 
Замфирово. До 1947 г. селото носи името Гушанци. 
През територията на землището му преминават пет 
малки рекички, които се събират в най-голямата 
от тях Реката. Освен с красота и история,  това 
село може да се похвали и със стотици хора с буден 
патриотичен дух и самосъзнание. Тяхното духовно 
средище НЧ „Развитие – 1928“ – с. Замфирово 
успява да поддържа самодеен състав и школи в 
различни културни направления. Тази година в село 
Замфирово се  възроди една отколешна традиция – 
самодейния театър. След 20 –годишно прекъсване 
на читалищната сцена  в селото се представи 
премиерата на театралната постановка „Женско 
царсто“. „За нас това е изключително важно- 
сподели кметът на селото Ангел Ангелов – успяхме 
да съберем 13 самодейни актьора, които дълго 
време не са се качвали на сцената и сега са много 
развълнувани от предстоящата премиера. Тя ще е в 
памет и на всички актьори от Замфирово, които не 
са сред нас.“ Нa 15.04.2017 г. се състоя премиерата 
на театралната постановка „Женско царство” от 
Ст. Л. Костов в салона на НЧ „Развитие-1928”, 
с. Замфирово. Обновеният самодеен театрален 
колектив под ръководството на г-н Ангел Ангелов 
зарадва и разсмя от сърце многобройната публика 
в салона с една от класическите български комедии. 
Отличното представяне на театралите предизвика 
нестихващи аплодисменти на публиката, което 
вдъхнови самодейците за нови творчески успехи.

КОНЦЕРТ НА ИЛКА 
АЛЕКСАНДРОВА В БЕРКОВИЦА

Илка Александрова пее винаги на живо 
и с Бенд. Певицата с красив и благороден 
тембър е любимка на поколения българи, 
а желаещите да попият от нейната магия в 
гласа трябва да побързат със снабдяването 
на билети, които са предоставени в  НЧ 
„Иван Вазов-1872“- Берковица. Певицата 
ще представи авторски репертоар, в който 
публиката ще чуе, както обичаните песни на 
хитовата певица -„Търновска царица“,“Прочу 
се Дана Юрдана“,“Армаган ти нося“, така и 
нови изненади за публиката на Берковица!
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 4 май 2017 г. от 19:00  
В  НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица!!!

ОТБОРЪТ НА БЕРКОВИЦА Е 
№1 НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ 

ШАМПИОНАТ ПО ПРИЛОЖНО 
КОЛОЕЗДЕНЕ

Берковските колоездачи спечелиха първия кръг от 
Републиканския шампионат по пътна безопасност 
и приложно колоездене за деца от 10 до 12 години, 
който се проведе в столичната зала „Триадица“. 
Отбори от цялата страна се включиха в 20-та 
юбилейна надпревара, организирана от автомобилен 
клуб „Север“, НДПК,  Националния дворец на 
децата, Асоциацията по пътна безопасност, КАТ-
София, Съюза на българските автомобилисти, 
Столична община и СБДДС и с подкрепата на МОН 
и ММС. В атрактивното състезание се включиха 
над 60 деца от цялата страна, групирани в 11 
отбора – от София, Челопеч, Пирдоп, Берковица 
и Силистра. Състезанието започна с  майсторско 
управление на велосипед по технически пътеки и 
препятствия, разположени от съдиите из цялата 
зала. Във втората част на надпреварата  децата 
демонстрираха знанията си по оказване на първа 
долекарска помощ. По регламент на финал малките 
колоездачи решаваха тест с теоретични задачи от 
Закона за движение по пътищата. Състезанието 
се проведе под мотото на приложното колоездене 
„Да продължим да правим малките стъпки заедно 
към голямата цел– безопасността на нашите деца“. 
Най-много точки в състезанието събраха децата от 
отбора на Берковица. На втора позиция останаха 
представителите на Челопеч, а третото място зае 
Първомай. Надпреварата се проведе по правилата 
на Международната автомобилна федерация.


