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БЕРКОВИЦА ИМА НОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС, КАКТО 
И НОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

На 28 април 2017 г. се проведе редовно заседание 
на ОбС-Берковица. Присъстваха 21 общински 
съветници. Внесени бяха 5 извънредни докладни. 
Като първа точка от дневния ред бе полагане на 
клетва от нов общински съветник. Във връзка 
с подадено заявление от д-р Илиян Тимчев за 
пресрочно прекратяване на пълномощията му 
като общински съветник и избирането му  за 
народен представител в 44-то Народно събрание, 
с Решение 260 от 18.04.2017 г. на ОИК-Берковица, 
обявява на негово място за избран общински 
съветник, следващия в листата на ПП „БСП“ 
г-жа Даниела Георгиева Гиздова-Иванова.  На 
заседанието тя положи клетва и зае своето място 
в местния парламент. Дневният ред на заседанието 
продължи с приемане на Отчета за дейността на 
Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – 
гр. Берковица за 2016 година. Проблеми, мерки и 
предложения за подобряване на работата; Отчет 
за дейността на Домашен социален патронаж – 
гр. Берковица за 2016 година. Проблеми, мерки и  
предложения за подобряване на работата;  Отчет за 
дейността, финансовите резултати и икономически 
анализ от стопанската дейност за 2016 година на 
„Медицински център – 1” ЕООД – Берковица. 
Проблеми и предложения за тяхното изпълнение; 
Отчет за дейността, финансовите резултати и 
икономически анализ от стопанската дейност 
за 2016 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. 
Проблеми и предложения за тяхното изпълнение. 
Съветниците разгледаха и приеха над 30 докладни 
записки. Местният парламент с тайно гласуване 
избра от състава на общинските съветници Иван 
Кирилов Иванов за председател на Общински съвет 
– Берковица. Предложени бяха две кандидатури – 
тази на Иван Иванов и на Милован Жан Панталеев. 
Председателят на ОбС бе избран с 11 гласа от 
гласували 21 общински съветници. 7 бяха гласовете 
на Милован Жан Панталеев и три от пликовете 
бяха празни. Комисия по вота с председател 
Валентин Върбанов и членове Емилия Григовора и 
д-р Иван Иванов обяви резултатите от гласуването.

СТАРТИРА РЕГИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И 

ОБУЧЕНИЕ
От 22 май 2017 г.  в Община 
Берковица стартира Регионална 
програма за заетост и обучение. 
Назначени са 7 души на длъжност – 
сметосъбирач за период от 6 месеца.

ХХV МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ 
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА 

“ЛАЧЕНИ ОБУВКИ” 2017 – 
БЕРКОВИЦА

П Р О Г Р А М А

1 юНИ 2017 Г.

09:30 Ч. – ОТКРИВАНЕ НА 
ФЕСТИВАЛА

10:00 Ч. – РАЗДЕЛ “ТЕАТЪР”
 

2 юНИ 2017 Г.

10:00 Ч. –  РАЗДЕЛ “МУЗИКА”

13:00 Ч. – ОТКРИВАНЕ НА 
ИЗЛОЖБА ОТ РАЗДЕЛ “ДЕТСКА 

РИСУНКА”

3 юНИ 2017 Г.

10:00 Ч. – РАЗДЕЛ “МОДЕРНИ 
ТАНЦИ”

20:00 Ч. – юБИЛЕйНА ГАЛА-
ВЕЧЕР И НАГРАЖДАВАНЕ

22:00 Ч. – ОГНЕНО шОУ

 
4 юНИ 2017 Г.

10:00 Ч. – РАЗВЛЕКАТЕЛНА 
ПРОГРАМА

– КИНОЛОЖКА ИЗЛОЖБА

– ДЕТСКИ РИБОЛОВ В 
шАДРАВАНА

С ГОЛЯМ КОНЦЕРТ НЧ „ИВАН 
ВАЗОВ-1872“ – БЕРКОВИЦА 

ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 145-ГОДИшЕН 
юБИЛЕй

С бoгaтa пpaзничнa пpoгpaмa бe oтбeлязaн 
145-гoдишният юбилeй нa НЧ “Иван Вазов – 1872” в 
Берковица. Големият салон на читалището се препълни 
с хора, кoитo yвaжихa гoдишнинaтa и подкрепиха 
самодейците, наслаждавайки се на техните изпълнения.
Пpaзникa yвaжихa народният представител д-р 
Илиян Тимчев, председателят на ОбС Иван Иванов, 
кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов 
и неговия екип, общински съветници, служители, 
кметове на населени места, педагози и общественици.
Кметът инж. Доцов поздрави самодейците и 
ръководството на читалището с думите: „Днес Берковица 
празнува един от своите духовни празници. Според 
философите дали празниците на държавността са по-
важни или празника на духа, надделява изводът, че без 
българския дух, без образованието, без читалищната 
дейност и без християнската вяра сигурно нямаше да 
има официални празници на държавността. Така, че 
днес празнуваме един от тези три символа на българския 
дух – читалище, образование и църква, а именно 145 
години от създаване на берковското читалище…..
Днес ние се гордеем с успехите на нашите състави, 
гордеем се с успехите на нашите певци, нашите 
музиканти, с успехите на танцьорите, с успехите 
на учениците в различните школи към НЧ „Иван 
Вазов-1872“. Днес, ние сме длъжни да кажем нашето 
„Благодаря“ на всички тях за успехите, които постигат 
на наши и международни сцени. В днешния ден ние 
трябва да отбележим, че Берковица продължава да се 
утвърждава като духовен и културен център и именно 
без тази работа на читалището нямаше да можем да 
правим тази оценка. Ние се гордеем и с фестивалите, 
които провеждаме под ръководството и организацията 
на нашето читалище – това са 25-годишния юбилей на 
„Лачени обувки“, това е поредното издание на фестивала 
„Балканът пее и танцува“ – фолклорният фестивал, 
който е започнал преди около 80 години, това ще бъде 
и новият фестивал, който организираме за първи път 
тази година – фестивала на духовите оркестри. Това 
са успехите, които вдигат сомочувствието на всички 
нас и на мен включително като кмет на общината, и 
ставаме по горди, че Берковица го има всичко това“.
Народният представител д-р Илиян Тимчев също 
поднесе поздравителен адрес от свое име и от името 
на парламентарната група „БСП за България“. С 
Решение 77 от 4 май 2017 г. на настоятелството на 
НЧ „Иван Вазов-1872“ бяха наградени с грамоти 
и плакети за дългогодишна, активна читалищна 
дейност: Румян Горков-председател на читалищното 
настоятелство, Димитър Христов – председател 
на читалищното настоятелство,  Мария Иванова – 
дългогодишен секретар и председател на читалищното 
настоятелство, Никола Василев -секретар, Красимир 
Георгиев – директор на музикалната школа към 
читалището и ръководител на Берковската духова 
музика, Добринка Василева – преподавател в 
музикалната школа  и Йорданка Братанова– 
художествен ръководител на група „Сладък спомен“ 
и дългоготишен член на читалищното настоятелсто.
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ИЗКЪРПВАНЕ НА ДУПКИ В 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

От 10 май 2017 започна изкърпване и текущ 
ремонт на улици в Община Берковица за 2017 г. 
Ремонтът е на стойност 53 070 лв  с ДДС. Фирма 
изпълнител е  “Пътинженеринг-М“ АД гр. Монтана. 
Изкърпени до момента улици: ул. “Хаджи Петър 
Хаджи Илиев“, подходи от табела „Берковица“ до 
ул. “Николаевска“ и до ул. “Александровска“,  ул. 
“Берковска река“, ул. “Александър Стамболийски“,  
ул. “Ком“, ул. “Кестенарска“ и ул. “Огоста“, ул. 
“Тимок“, ул. “Поручик Грозданов“ и ул. “Иван 
Вазов. Ремонтът се осъществява  със средства 
от собствени приходи на Община Берковица. 

КРАЕВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ ВЪВ 
ВРЪЗКА СЪС 145-ГОДИНИ ОТ 
СЪЗДАВАНЕТО НА НЧ „ИВАН 

ВАЗОВ-1872“-БЕРКОВИЦА

Краеведски четения на материали от историята на 
НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица,  във връзка с 
145 години от неговото създаване, събраха заедно 
общественици, историци, педагози и културни 
дейци, интересуващи се  от миналото му. Събитието 
се организира от Сдружението на краеведите 
от Община Берковица. Гости на форума бяха 
Председателят на ОбС – Иван Иванов и кметът на 
Община Берковица инж. Милчо Доцов. Програмата 
на краеведските четения включваше  10 проучвания 
за читалищната дейност през годините до наши 
дни. Венка Георгиева представи историята на НЧ 
„Иван Вазов-1872“ – Берковица от създаването му, 
Татяна Попова  говори за  библиотечната дейност, 
музикалното дело в различните направления 
представиха Мария Иванова и Теодора Генова, а за 
хоровата дейност разказа Пепа Тодорова. Танцовата 
дейност бе представена от Нора Николова, 
Петя Генова разказа за фестивалната дейност – 
Международния детски фестивал на изкуствата 
„Лачени обувки“, а Славейко Давидов представи 
историята на фолклорния фестивал „Балканът 
пее и танцува“. За ръководствата на читалищното 
настоятелство материал представи Петко Пачев, а 
Никола Василев  говори за читалищния календар.

100 ГОДИНИ ФУТБОЛ ВЪВ 
БЕРКОВИЦА

ОФК “КОМ-БЕРКОВИЦА” със съдействието 
на Община Берковица проведе честване на 
100 години организиран футбол в Берковица 
на градския стадион   „Мрамор“. Кметът на 
Община Берковица – инж. Милчо Доцов 
поднесе поздравителен адрес и поздрави всички, 
допринесли за развитието на футбола в общината.
Председателят на управителния съвет на ОФК 
„Ком-Берковица“ г-н Ганов връчи юбилейни 
плакети и грамоти на инж. Милчо Доцов, 
Калин Статков, Ивайло Григоров,   посмъртно 
Васил Маринов и посмъртно Младен Младенов 
за изключителен принос за развитие на 
организиран футбол в Община Берковица.
Грамоти  за дългогодишна футболна 
дейност и утвърждаване на футбола в 
общината получиха ветерани, футболисти 
и деятели от 80-те и 90-те години.

ЗАЕДНО СРЕЩУ ТРАФИКА НА 
ХОРА

Общината и полицията отново обединиха усилия, за да 
информират и предпазят най-уязвимите – ДЕЦАТА по 
отношение на един от най-страшните рискове сред младите 
– ТРАФИКА НА ХОРА. На 15.05.2017 год. Секретарят на 
Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните при Община 
Берковица и Инспектор ДПС при РУ на МВР – Берковица 
бяха домакини на младия и енергичен екип на „Кампания 
А21“ – неправителствена организация, която работи за 
предотвратяване трафика на хора чрез информационни 
и образователни програми, подкрепа на жертвите  на 
трафик чрез различни социални програми и търсене 
на правосъдие чрез защита правата на жертвите и 
подпомагане обвинението на трафикантите в съда.
Община, полиция и „Кампания А21“ се срещнаха с 
учениците от двете гимназии (ЛПГ и ПГ „Д-р Иван 
Панов“) в салона на ПГ „Д-р Иван Панов“, който се оказа 
тесен за желаещите да присъстват. На срещата, протекла с 
много интерактивни игри, гледане на клипове и свободна 
дискусия, децата видяха и чуха много страшни истини, 
но и безценни съвети. Чрез попълване на въпросници, 
те научиха, че в момента в света има между 27 и 33 млн. 
жертви на трафик, а средната им възраст е 12 години. В 
същото време само 1 % от трафикираните хора някога 
ще бъдат спасени, а пък процентът на осъдените 
трафиканти е още по-впечатляващ – само 1 на 100 000 
трафиканта някога ще бъде заловен и осъден. В контекста 
на тази статистика България се нарежда на 2-ро място 
в Европейския съюз по брой трафикирани хора, пред 
нас е само Румъния.  Над 30 % от всички сексуално 
експлоатирани жени в ЕС са българки и румънки.
Учениците изгледаха и три интересни филма. Те 
видяха историята на Катя, която е прекарала 2 години 
в робство, видяха филм за това колко може да се 
обърка едно интервю за работа в чужбина, както 
и историята на сексуално експлоатираната Елена, 
завършила щастливо, благодарение на националната 
телефонна линия за борба с трафика на хора 0800 20 100.
На финала на срещата всички присъстващи деца имаха 
възможността да получат много информационни 
материали, както и да се включат в набирането и обучението 
на доброволци. Оказа се, че Берковица има много будни, 
активни и съпричастни гимназисти, които пожелаха и 
останаха след приключване на кампанията, за да бъдат 
обучени. В резултат Общината и полицията могат с гордост 
да се похвалят, че в града вече имаме доброволци, които 
ще бъдат местните емисари в борбата с трафика на хора.  

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ОТБЕЛЯЗА 9 МАй – ДЕН НА 

ПОБЕДАТА И ДЕН НА ЕВРОПА

Берковица отбеляза 72 години от победата над 
фашизма и 32 години от обявяването на Деня на 
Европа. От 11.30 часа в градската градина се проведе 
общоградско поклонение и полагане на цветя на 
Паметника на загиналите във войните. Събитието 
уважиха председателят на ОбС – Иван Иванов, 
кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов, 
зам. кметовете Радослав Найденов, Ася Велиславова 
и Биляна Тодорова, служители на администрацията 
и общински съветници.  Русофили и общественици  
се събраха пред паметните плочи на загиналите и 
сведоха глави пред светлия им подвиг. Празничната 
програма включваше изпълнение на руско 
стихотворение от Донко Росенов, ученик от 
четвърти клас в Трето ОУ „Иван Вазов“ и слово на 
г-жа Даня Минкова. На 9 май цялото човечество 
почита една от своите най-големи исторически 
победи. Тази година се навършват 72  години от 
капитулацията на Германия и края на Втората 
световна война. В нея участват 61 държави, а 
животът си загубват повече от 55 милиона души. 
В този ден се поставя началото на обединение на 
държавите в Европа и създаването впоследствие 
на Европейския съюз. През 1985 г. срещата на 
върха в Милано обявява 9 май за Ден на Европа.

ПО ПОВОД 180 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ОРГАНИЗИРА ВИКТОРИНА ЗА 

ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА ДЯКОНА
Във всички училища на територията на 
Община Берковица се проведе Училищен  
кръг на Общинска викторина по повод 180 
години от рождението на Васил Левски. 
Победителите от всяко училище бяха наградени 
на 24 май от Кмета на Община Берковица 
инж. Милчо Доцов. Общинският кръг на 
викторината ще се проведе на 08.06.2017 г.
Регламент:
* Викторината ще се проведе в два етапа:
– Първи етап: училищен;
– Втори етап: общински.
* Срок за провеждане на училищния етап – 31 
май 2017 г.
* Срок за провеждане на общинския етап – 15 
юни 2017 г.
* Участниците се разделят на две възрастови 
групи: – V-VІІ клас
– VІІІ-ХІ клас
*В конкурса могат да участват само ученици от 
Община Берковица. * Всяко училище излъчва 
по трима ученици, класирали се на І-во, ІІ-
ро и ІІІ-то място, които ще бъдат наградени с 
грамоти и предметни награди, осигурени от 
Община Берковица и ще участват в общинския 
етап. *Състезанието в училищата се провежда 
по предварително изпратени въпроси, които 
са еднакви за всички учебни заведения според 
възрастовите групи. *Професионално жури ще 
определи победителите в общинския етап за двете 
възрастови групи.*Награди в общинския етап:
–  Таблети за  І-те места в двете възрастови групи;
–Предметни награди за класираните на ІІ-
ро и ІІІ-то място в двете възрастови групи;
* Класираните на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място в двете 
възрастови групи ще бъдат наградени по време 
на официалното честване на годишнината на 
паметника на Васил Левски на 18 юли 2017 г.
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ВАСБЕРК-ЛЕйДИС ЗАЩИТИ 

ЧЕСТТА НА ФУТБОЛНИЯ 
СЕВЕРОЗАПАД НА ТУРНИРА В 

БЕРКОВИЦА

Васберк-Лейдис защити достойно честта на 
футболния Северозапад в V-то издание на 
турнира за девойки в Берковица. Традиционната 
надпревара на стадион „Мрамор“ бе изключително 
оспорвана, като победителят не бе известен до 
последните секунди. Всички гостуващи отбори 
благодариха за топлото посрещане и перфектната 
организация на домакините от Васберк-Лейдис и 
лично на клубния президент и треньор Васил Янев.
Формациите бяха разделени в две групи, където 
играха по системата „всеки срещу всеки“. Домакините 
триумфираха в група „А“ с категорични победи срещу 
Олимпия /Брусарци/ със 7:0 и с 6:1 срещу Янтра /
Габрово/. Срещата между Янтра и Олимпия завърши 2:1.
В другия поток 10-кратният шампион на страната 
Ел Пи Суперспорт също нямаше проблеми 
и победи с по 3:0 Ботев /Лозно/ и Поломие /
Лом/. Командата от кюстендилското село надви 
ломчанки с 6:0 в последния мач от група «Б».
В двубоя за 5-6 място Олимпия сломи Поломие 
с 2:1, а за 3-4 позиция Ботев прегази Янтра с 9:0.
Финалът между титулувания столичен клуб и Васберк-
Лейдис се оказа изключително драматичен. Редовното 
време приключи при равенство – 1:1. При дузпите 
шансът споходи Ел Пи Суперспорт, който победи с 4:2.
Коментарът на президента и треньор на Васберк-
Лейдис –  Васил Янев за представянето на отбора 
бе лаконичен: „Гордея се с моите момичета!”.
След изиграния финал емоциите притихнаха и 
треньорът сподели: „ИСКАМ ДА БЛАГОДАРЯ НА 
МОИТЕ МОМИЧЕТА, КОИТО КАКТО ВИНАГИ 
БЯХА НА НИВО И ЗАЩИТИХА ЧЕСТТА НА 
НАШИЯ КЛУБ И НАШИЯ ГРАД!!! ИСКАМ ДА 
ИЗКАЖА БЛАГОДАРНОСТИ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ЗА ОКАЗАНАТА ПОДКРЕПА.

ВНУКЪТ НА йОРДАН РАДИЧКОВ 
ПРЕДСТАВИ КНИГИТЕ „МАЛКА 
ЧОВЕшКА МЕЛОДИЯ“ И „ИГРА 

НА ГЪСКИ“ В БЕРКОВИЦА

По повод Националната библиотечна седмица, 
библиотека „Йордан Радичков” при НЧ „Иван 
Вазов 1872” проведе  авторска среща на 10 май 2017 
г. от 17.00 ч. с Йордан Д. Радичков, автор на книгите: 
„Малка човешка мелодия” и „Игра на гъски”. Внукът 
на известния български писател и наш земляк 
Йордан Радичков  представи творчество си за 
първи път пред берковскатата общественост. Гости 
на събитието бяха Иван Иванов-Председател на 
ОбС-Берковица, кметът инж. Милчо Доцов, зам.-
кметовете Радослав Найденов и Ася Велиславова, 
краеведи и общественици.  На срещата кметът 
инж. Доцов разказа в подробности за връзката на 
ненадминатия Радичков с Берковския край, както и 
исторически данни и спомени за времето на писателя, 
прекарано в града под Ком. Събитието премина в 
представяне на книгите на Йордан Радичков-внук, 
разговори с автора и спомени за големия Радичков. 
Авторът на книгите „Малка човешка история“ и 
„Игра на гъски“ сподели, че разказите в двете книги 
са истории, които са му разказвали или е преживял. 
Книгата му „Малка човешка мелодия“  я кръщава 
така, покрай един от разказите, носещ същото 
име. В него е успял да изрази някаква добрина и 
надежда, макар и малка, че и нещата в живота на 
обикновените хора ще се наредят. В повечето му 
разкази персонажите се опитват да намерят онази 
важна частичка, която да ги опази живи, истински 
и чустващи. Няма значение от какъв социален 
статус си, младият Йордан Радичков може да открие 
у всеки нещо ценно. Убеден е, че не културата и 
изкуството, а разговорите с хората и семейството 
са най-ценното в живота и подобно на дядо си 
съхранява обичта към хората. Често чрез творбите 
му ще се пренесем и в селото, ще почустваме обичта 
му към тези, които живеят там – в обезлюденото 
местенце, където всички са равни, близки до 
природата, но едва оцеляващи, често тъжни. И все 
пак младият автор е убеден, че селото, с колкото и 
малко заселници да е, ще продължи да поддържа 
любопитството у хората, които макар и неживеещи 
вече в него, помнят, че техните родове са произлезли 
именно от там. „То съхранява огромно културно 
наследство. Искам чрез разказите ми да напомня за 
него, да го потърсим отново“, разказва той. Йордан 
Радичков-младши не вярва в идеята, че младите 
хора днес не четат и  са спрели да се интересуват от 
култура. Въпросът е да не ги насочват към книгите 
с назидание. И тези, които трябва да помагат на 
младите да се развиват, да не им пречат, „защото 
често ни се налага да се борим с тези, от които по 
света младите намират подкрепа“. Той сподели 
с присъстващите, че в процес на подготовка е 
и третата му книга, която също ще представи в 
града под Ком. Авторската среща  се предхождаше  
с откриване изложба от голямо дарение на 
книги, предоставени  ни от Университетско 
издателство „Свети Климент Охридски”.

1 юНИ – ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
МИЛИ ДЕЦА!

„Мил и свиден – Първи юни,
ден чудесен – дъхав като цвят.“
Ние, пенсионерите от клуб „Берковски кестен“ 
бяхме изненадани от гостуването за пореден път 
на децата от  ДГ „Пролетна дъга“, гр. Берковица. 
Доведоха ги техните учителки – г-жа Иванова и 
г-жа Стефанова. 15 момченца и няколко момиченца 
ни очароваха с изпълнението на песните за 
България, за Васил Левски и песента „Пролетна 
дъга“. А момиченцето, което емоционално изпълни 
стихотворението „Аз съм България“, ни просълзи. 
Толкова много народни умотворения – пословици 
и поговорки за труда и знанието ни припомниха 
тези деца. Хвала на техните учителки и „Браво“ на 
децата от групата. Поздравяваме ръководството 
и целия колектив на ДГ „Пролетна дъга“ и им 
желаем да запазят огъня на доверие  в очите на 
деца и родители. Скъпи деца, честит празник! 
Растете здрави, умни, добри, трудолюбиви, 
жизнерадостни и винаги усмихнати! Обичаме ви!
Клуб „Берковски кестен“
Ц. Ненковска

НАПРЕД! НАРОДНОСТТА 
НЕ ПАДА ТАМ, ДЕТО 

ЗНАНИЕТО ЖИВЕй“ – МОТО 
НА СДРУЖЕНИЕ „НАРОДЕН 

БУДИТЕЛ“ – УЧИТЕЛИ 

Слава Вам творци велики Св. Кирил и Методий 
завещали на учениците си да продължат 
просветителската им мисия, а на народа 
ни да пази и тачи родната писмена реч:
„Затуй, о, братя, Вам оставяме завет: Кат нас на родна 
реч от днес пишете вий и славни ще да сте додето 
има свят и българско сърце в гърдите Ви ще бий!“
На този най-български празник присъстваха и 
учителите от „Будители народни“, гр. Монтана. 
“Учителят като войник не с меч, а с език воюва. Да 
учиш другите е чест, но и тежко бреме! Учителят е 
горд. И изстрадал с ум, сила, вяра и сърце дарен. И не 
защото е учител станал, а защото за учител е роден.”
На учителя отново с любов – слово на Б. 
Тодорова – зам.-кмет на Община Берковица.
„Ти хора ни направи с тревоги учителко любима, 
„Добър ден“. Снегът в косите падал е неволен, 
но аз не вярвам, че е сняг това. Аз все си мисля, 
кръг е ореолен. Учителко, целувам ти ръка.“
В очите на колегите видях сълзи от този стих, 
изпълнен от г-н Илиян Тимчев – народен 
представител в 44-о Народно събрание, който 
развълнува учителските сърца. Празникът 
продължи с веселие – песни, хора и поздрави от 
председателя на Сдружение „Народен будител“.

ТРЕТО ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ГРАД 
БЕРКОВИЦА Е ПОБЕДИТЕЛ 

В РАйОННОТО СЪСТЕЗАНИЕ 
„МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“ 2017

На 10 май 2017 г. на стадиона в Берковица  се 
проведоха районните  състезания  на младежките 
противопожарни отряди „Млад огнеборец” 2017 г. 
В състезанието взеха участие 6 отбора от Берковица 
и Вършец. На  първо място се класира отборът на 
Трето ОУ „Иван Взаов“ – Берковица с 1030 точки. 
Второ място заеха учениците от Първо ОУ „Никола 
Вапцаров“ с 985 точки. Възпитаниците на Второ ОУ 
„Христо Смирненски“ се класираха на трето място 
с 960 точки. След тях се наредиха отборите на ЛПГ,  
Четвърто ОУ „Георги Раковски“ – Берковица и СУ 
„Иван Вазов“ – Вършец.  Всички участници показаха 
много добра подготовка и получиха купи и медали, 
осигурени от Община Берковица. Специален гост на 
събитието бе зам.-кметът Радослав Найденов, който 
поздрави всички участници и награди победителите.
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НАГРАДИ ЗА ТАЛАНТЛИВИТЕ 
ДЕЦА НА БЕРКОВИЦА

Деца с интересни истории и съдби, всяко от тях надарено, 
дълбоко, със собствена визия за света, изкуството и 
бъдещето, завоюваха множество медали и грамоти от 
национални песенни и музикални фестивали. Тези 
млади таланти са  от ОШИ „Проф. Петко Наумов“ към 
НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица с ръководители 
г-жа Лариса Симова и г-жа Ирина Николаевна. Всяко 
от децата е артист, чиято личност стои зад всяко 
произведение. Пианисти и певци, те представиха 
своите творби и очароваха журито на всеки конкурс, 
фестивал и грабваха призови места. Независимо в каква 
област се изявяваха, в очите им се четеше любовта към 
изкуството, вяра в собствените им умения и желание за 
развитие. Това са те – талантливите деца на Берковица.
Възпитаниците на г-жа Лариса Симова спечелиха 
следните награди във фестивали и конкурси:
1.Национален конкурс „Орфеева дарба“, гр. София:
– поп-музика – Ася Сергеева с поощрителна награда
– народно пеене- второ място за Божидара Сергеева и 
поощрителни награда за Анелия Каменова и  Радостин 
Лазаров;
2.9-ти Национален фолклорен конкурс „Напеви от 
Северозапада“:
– първо място за Божидара Сергеева
– първо място за Анелия Каменова;
3. Национален детско-юношески конкурс за песенен и 
инструментален фолклор „Песенна дъга на Кутев“, гр. 
Котел:
– първо място за Божидара Сергеева;
Детско-юношески конкурс за певци и инструменталисти 
„Фолклорни приумици“, гр. Червен бряг:
– първо място за Божидара Сергеева, Анелия Каменова и 
трио за народно пеене Анелия Каменова, Ася Стоянова и 
Радостин Лазаров
– второ място за Елеонора Олег Цветкова
– трето място за Нейджъл Атанасова и Радостин Лазаров;
Талантливите пианисти на г-жа Ирина Николаевна пък 
взеха участие в 12-ия Международен конкурс за млади 
изпълнители на класически музикални инструменти 
в гр. Перник. Там Станислав Кръстев спечели трето 
място в пета възрастова група.  В първа  възрастова 
група Зорница Тошкова грабна златния медал, а Дарен 
Гоцак във втора възрастова група е с поощрителна 
награда.  Златен медал за Томас Симеонов във втора 
възрастова група. Той спечели и специалната награда 
на конкурса „Клавирна мечта“. Дуетът на Зорница 
Тошкова и Томас Симеонов спечели сребърен медал.

Община Берковица поздравява и силно вярва в новата 
смяна – талантливите деца на града под Ком. Те 
прославиха не веднъж Берковица на престижни конкурси 
и фестивали в областта на музикалното изкуство.

    Имаме много поводи да се гордеем с тях!

ОТДАДЕНОСТ КЪМ РОДНОТО 
СЕЛО

На 29 април 2017 г. в двора на църковния храм „Св. 
Георги Победоносец“, с. Слатина е оживено. Млади 
жени и баби режат лук и други подправки, приготвя 
се курбан чорба, а приятният мирис се усеща отдалече. 
Мрачният ден не попречи на слатинчани да изпълнят 
църковния двор. Негово Високопреподобие 
архимандрит Антим-Протосингел на Видинска 
митрополия и монахините от Клисурски манастир 
отслужиха молебен за здраве и благоденствие на 
хората от селото. След това певческата група изпя 
няколко песни. Курбанът за здраве се превърна в 
истински празник. Инициатори на този празник са 
братята Георги и Младен Горанови. За 6-а година те 
даряват по 1-2 агнета за курбан чорба. Подсигуряват 
газови котлони и всичкия необходим инвентар 
за приготвянето на чорбата. Канят свещеник да 
отслужи молебен за здраве на техните съселяни.  
Те участват активно и в обществено-политическия 
живот на селото. Дариха материал за построяване на 
сцената на площада. Спонсорират провеждането на 
земляческата среща в Слатина и други мероприятия. 
Слатинчани високо ценят братя Горанови и им 
желаят здраве и дълголетие, за да участват и 
разнообразяват живота им. Тяхната любов и 
отдаденост към родното село е пример за подражание.
Кирил Иванов

ПЕВЦИ, ТАНЦЬОРИ И АРТИСТИ 
ВЗРИВИХА СЦЕНАТА НА „ТРЕТО 

ТЪРСИ ТАЛАНТ“

Финалът на “Трето търси талант“ приключи! 
Уникален спектакъл, създаден с любов и възторг 
от щастливите деца, огласящи голямата читалищна 
сцена, зареди зрителите с чистотата на детските 
емоции и красотата на усмивките. Залата се оказа 
тясна за всички, които искаха да се насладят на 
невероятните изпълнения на децата. Публиката 
бурно аплодираше всеки танц и всяка песен, а на 
моменти сцената буквално се тресеше от детските 
крачета, които следваха ритъма на различните 
стилове музика. Журито /Меги, Веси, Цвети и 
Теодора-бивши възпитаници на училището/ беше 
изключително впечатлено от изявените таланти на 
Трето ОУ „Иван Вазов“, затова вместо една награда, 
присъди три. А ето ги и призьорите: Формация 
„Берковска китка“ – танц „Бригадири“. Подгласници 
на победителя  станаха група „Нежност“. Дара 
Димитрова – 6 годишна – от ППГ, получи награда 
от Магдалена Петрова, член на журито, носителка 
на награда от първия фестивал „Лачени обувки“. 
Тя подари своя песен на Дара. Нейджъл Атанасова 
– 8 годишна от 2.клас, получи награда – специално 
написана за нея песен с фолклорни мотиви. 
Победителят на публиката, след проведено онлайн 
гласуване на страницата на училището, стана група 
„Дискавъри“. Всички участници бяха изненадани 
с голяма и вкусна торта, подарена им от кмета на 
Община Берковица инж. Милчо Доцов. Директорът 
на училището г-жа Ваня Младенова връчи плакети 
на дългогодишни учители и специален приз на 
кмета за изграждането на комбинираното спортно 
игрище в двора на училището, което предстои 
да бъде открито в близките дни. Ръководството 
на училището благодари на участници, гости, 
учители и родители, които направиха празника така 
хубав. Специални благодарности и на публиката, 
която допринесе за доброто настроение в залата.
Пожелаваме на всички млади таланти много 
усмивки и нестихващ стремеж към развитие!

„ФЕСТИВАЛ НА ПЕСНИТЕ, 
ТАНЦИТЕ И ТРАДИЦИОННИТЕ 

ХРАНИ И ЗАНАЯТИ В БОРОВЦИ“

На 10 юни 2017 г. Народно читалище „Развитие-1927“ с. 
Боровци организира за трета поредна година с подкрепата 
на Община гр.Берковица и кметство с.Боровци „Фестивал на 
песните, танците и традиционните храни и занаяти в Боровци“ .
Фолклорният „ФЕСТИВАЛ НА ПЕСНИТЕ, ТАНЦИТЕ И 
ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И ЗАНАЯТИ В БОРОВЦИ” 
няма конкурсен характер и чрез провеждането му 
се дава възможност  за  изява  на професионални 
и непрофесионалните  групи и изпълнители. 

Във фестивала могат да участват танцови и певчески групи 
за автентичен и обработен фолклор, както и индивидуални 
изпълнители без възрастови ограничения. Фестивалът  се 
провежда  на открита сцена на площада в село Боровци.
Мероприятия, съпътстващи фолклорната  програма: 
изложба и дегустация на традиционни ястия и вино, 
етнографска изложба, отразяваща бита на хората от 
селото в „Манойловата къща”, изложба на  занаятчии,
Цели на фестивала:
-Да съхранява, разпространява, развива и представи 
пъстротата на българското народно творчество и 
занаяти в тяхното многообразие, богатство и колорит.
 - Да събере изпълнителите и любителите на българския фолклор 
и традиционни занаяти, да ги обедини в една обща изява.
-Да осъществи приемственост между поколенията.
-Да популяризира с.Боровци като населено 
място, което съхранява и обогатява културно-
фолклорното наследство на Берковския край.
Във фестивала могат да участват танцови и певчески 
групи за автентичен и обработен фолклор, както 
и индивидуални изпълнители от всички етноси и 
етнографски групи без възрастови ограничения.
Кандидатите за участие във фестивала заявяват своето участие 
чрез специална регистрационна форма, в която отбелязват 
програмата си, както и броя на участниците. Задължително е 
посочването на лице за контакт и телефон за обратна връзка.
Концертната програма няма конкурсен характер.Участниците 
си осигуряват музикален съпровод на живо или на синбек (CD)
Участниците в  събора представят своя програма при следния 
регламент:
-ансамблите за изворен фолклор – до 15 минути;
-танцовите състави – до 15 минути;
-певческите групи – до 10 минути;
-инструменталните групи – до 15 минути;
-индивидуални  изпълнители – до 5 минути
Краен срок за подаване на заявките 05.06.2017 г. до 17.00 часа.
Адреси, контакти, лица за контакт:
с.Боровци, п.к.3528, площад „Г.Димитров” №1, 
НЧ”Развитие-1927” - Боровци
или на e-mail: bazian@abv.bg , 
chitalishte_borovci@abv.bg
Телефон за справки информация: 0884423641
Лице за контакти:Елка Дончева 


