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ОТВОРИ ВРАТИ
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР В
БЕРКОВИЦА

На 26 юни 2017 г. отвори врати Консултантски център
по проект „Обединени усилия в подкрепа на хората
в неравностойно положение на трудовия пазар в
трансграничния регион“. Проектът е разработен с
подкрепата на Община Берковица съвместно със
сдружение „Рома-Берк“-Берковица и румънския партньор
„Асоциация за регионално развитие и партньорство“, гр.
Крайова. Такъв център ще бъде открит и в гр. Карйова
Румъния. На събитието присъстваха кметът на Община
Берковица инж. Милчо Доцов, зам.-кметовете Радослав
Найденов и Биляна Тодорова, екипът по проекта и гости.
Центърът цели да подпомогне интеграцията на лицата
в неравностойно положение на пазара на труда в
трансграничния регион, разработване на съвместни
стратегии и проучване на добри практики за заетост и
изграждане на капацитет на тази специфична уязвима
група. В рамките на проекта екипът ще анализира
ситуацията на трудовия пазар на хората с увреждания,
ще проучи проблемите за обезкуражаването им при
влизане на пазара на труда и ще изследва специфичните
възможности за заетост и пречките за трансграничната
мобилност. Предстои да бъде издаден наръчник относно
иновативни практики, методи и насоки, които показват
подходи как тази група в неравностойно положение
може да има достъп до пазара на труда в трансграничния
регион и да ги направи мобилни с увеличаване на
мобилността на работната сила. Новооткритият център
ще предоставя информация на безработните лица в
неравностойно положение за възможности за работа
в страната и чужбина, запознаване с мерки и програми
за финансиране, програми за хора с увреждания и др.
Той ще предлага и услуги за работодатели при наемане
на безработни лица. Консултантските центрове ще
приложат иновативен подход, заимстван от Чехия
за връчване на сертификат „Етнически толерантен
работодател“. С връчването на сертификата ще бъдат
насърчени работодателите, които следват принципа
на равно третиране на работниците и осигуряват
недискриминационен подход към тях. Те ще предоставят
и финансова информация и правни консултации.
Със стартирането на проекта ще бъде създаден общ
уеб сайт, който ще предлага цялостна информация за
протичането и развитието на проекта на три езика –
български, английски и румънски. Постепенно този уеб
сайт ще бъде обособен като платформа за трансгранично
сътрудничество в помощ на хората в неравностойно
положение на пазара на труда. Платформата ще бъде
поддържана информационно и обновявана, както и ще
съдържа актуална информация за работодателите от
трансграничния регион, предлагащи работа и желаещи
да наемат лица в неравностойно положение. Проектът
ще се реализира в рамките на 18 месеца. Общият му
бюджет е 165 143,00 евро. Предстои и организирането
на две трудови борси за установяване на преки контакти
между безработни и работодатели. Три са разкритите
работни места в Консултантския център в Берковица.
Общо за целия проект ще бъдат обучени 6 групи по
15 безработни лица в неравностойно положение.
Адресът на Консултантския център в Берковица е:
ул. „Атанас Кюркчиев“
бл. Ком /партерен етаж/

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Приключи изкърпването и текущ ремонт на
улици в Община Берковица.
Стойността на
ремонта е 53 070,00 с ДДС. Фирмата-изпълнител е
“Пътинженеринг-М“ АД гр. Монтана. Ремонтът,
който започна на 10 май 2017 г., се осъществява
със средства от собствените приходи на Община
Берковица. Изкърпени са: 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“, ул. “Иван Вазов”, както и улици
в селата Боровци, Замфирово и Бързия. Община
Берковица положи и улична маркировка по главните
артерии на града. Новите пешеходни пътеки са
съобразени с новия Закон за пътищата, включващ
надпис „Погледни“ между първо и второ ребро.
Такива са направени по ул. „Александровска“. Целта
на новата маркировка е да се изостри вниманието
на пешеходците и се допринесе за намаляване
на пътно – транспортните произшествия.

ДАРИТЕЛИ НА XXV – Я
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
„ЛАЧЕНИ ОБУВКИ”

„ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД
„ГЕОТЕХМИН” ООД
„МОНБАТ” АД
„ЕКОТЕРРА” ООД
„КОМ 2016” АД
ДЗИ ЕАД
„КОМПАС” ООД
ИНТЕР ЕООД-ЛУКОВИТ
„ПЪТИЖИНЕРИНГ – М“ АД
ОББ АД – КЛОН БЕРКОВИЦА
РОТАРИ КЛУБ – БЕРКОВИЦА
АТАНАС КОСТАДИНОВ – НАРОДЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ
Д-Р ИЛИЯН ТИМЧЕВ – НАРОДЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ
ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА
СЕВЕРОЗАПАДА“
ДОЦ. БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ
Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов
благодари на всички дарители за благородния
жест, с който финансово подкрепиха подготовката
и провеждането на юбилейното издание на
детския фестивал на изкуствата „Лачени
обувки”. Благодарение на тях се даде възможност
на децата да изявят най-пълноценно своите
разностранни заложби и талант във всички
раздели на детския фестивал, да се стимулира
детското творчество, въображение и изява,
едновременно с удовлетворението от инвестиране
в най-ценното богатство на България – ДЕЦАТА.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАРБЪЛ
ПРОЕКТ НА ПОСЕЩЕНИЕ В
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Зам.- кметът на Община Берковица Радослав Найденов
посрещна английските приятели на града от Марбъл
проект, които 12 години развиват благотворителна
дейност в общината. Петимата представители на Марбъл
бяха на кратка визита в нашата община. Целта им бе
да си съставят план за следващи проекти до края на
тази и следващата година, тъй като всичко се променя
бързо. Чисто стратегически те искат обмен на актуална
информация с Община Берковица в социалната сфера.
Приятелите на града от Марбъл конкретно искат да
знаят с какво могат да бъдат полезни, тъй като до сега
са комуникирали направо с директорите на социални
заведения за техните нужди. Сега искат с общината да
съгласуват къде благотворителната организация ще бъде
в годините напред. За англичаните е важно да са сигурни,
че средствата, които влагат за дадено социално заведение,
няма да са напразно и тази институция няма да бъде закрита.
На срещата зам.-кметът Радослав Найденов ги приветства
с „добре дошли“ и сподели, че Община Берковица винаги
е трогната от тяхното посещение и всеки път се радва
на гостуването им. Той не скри от английските гости
факта за делегираната социална дейност от държавата
и недостатъчното й финансиране като буфера за това се
поема от общините. За момента, подчерта г-н Найденов,
деинституционализацията на деца е приключила и
услугите за тях ще останат. Сега Община Берковица
ще кандидатства с проект за Дневен център и ще се
реновира крило на бившата детска градина в ж.к Изгрев.
По този начин ще се помогне и на родителите на деца
с увреждания. Според зам.-кмета, инж. Доцов вижда
партньоството си с Марбъл положително и се надява
и занапред да е така. Радослав Найденов ги попита за
проблемите, които те виждат в общината и по какъв начин
ръководството може да ги реши. Представителите на
благотворителната организация силно се заинтересуваха
от Дневния център и споделиха, че нямат възможност
да финансират цялата сграда, но могат да се включат в
някои дейности. Според тях правителствата дават пари
за мащабните неща и понякога дребните, но важни
детайли се пропускат и те могат да бъдат полезни точно
там. В хода на разговорите стана ясно, че социалните
заведения имат проблем с ограничения бюджет за храна
и тук помощта на благотворителните организации ще
е много необходима. В заключение г-н Найденов каза,
че самият процес на деинституционализация е дал подобра среда на децата, но ги е лишил от някои други
неща и този проблем ще се задълбочава с времето.
Отново остана надеждата, че разгласявайки това, което
прави Марбъл в Община Берковица ще накара все
повече хора да отворят сърцата си за дарителство и
това да е един стимул за благотворителност. Следващата
цел, която си е поставил кметът инж. Милчо Доцов е
подобряване на публично-частното партньорство и
работа в тази насока. Англичаните благодариха на
общинското ръководство, че им подава ръка за съвместна
работа и включва общината в техните инициативи.
Дарителите получиха отново уверението, че имат
пълното съдействие на общината за осъществяването на
всички прояви. На територията на Община Берковица
има няколко социални заведения и подкрепата на
благотворителната организация е от изключителна полза.
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ПГ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“ И ЛПГ
СЕЛО БОРОВЦИ СЪБРА
– БЕРКОВИЦА С НАГРАДИ
СТОТИЦИ ЛЮБИТЕЛИ НА
ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА
БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР И
ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ГИМНАЗИИ ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ И ГИ
С НАД 100-ГОДИШНА ИСТОРИЯ ОБЕДИНИ В ЕДНА ОБЩА ИЗЯВА

XX-то награждаване „Да имаш 100-годишна,
а и повече от 100-годишна история е знак, че
училището има своето място и продължава да
е значимо за образованието в своя край“. Това
каза заместник-министърът на образованието
и науката Таня Михайлова на церемония
за награждаването на 34 професионални
гимназии, които съществуват повече от век.
Г-жа Михайлова заяви още, че професионалното
образование е един от най-важните приоритети
на ръководния екип на министерството и
подчерта голямата отговорност на дирекция
„Професионално образование и обучение“. Освен
това посочи, че вместо предложението 10 гимназии
да бъдат наградени за своя стогодишен принос
в развитието на българското професионално
образование, ръководството на МОН е решило
да бъдат наградени всичките 34 професионални
гимназии с над 100-годишна история. Сред тях са
двете берковски гимназии – ПГ „Д-р Иван Панов“
/създадена 1913 г. със 104 годишна история/ и
ЛПГ / създадена 1909 г. със 108 годишна история/.
Председателят
на
Българската
търговскопромишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов
посочи, че най-голямото постижение на Закона
за предучилищното и училищното образование е
въвеждането на обучението по предприемачество
още от малките класове. То ще спомогне да се
запълни една огромна празнина в българската
икономика в бъдеще. Г-н Симеонов увери
присъстващите, че в лицето на БТПП имат
огромен съюзник по всички въпроси за развитието
на професионалното образование и обучение.
Петте най-стари училища с над 130-годишна
история, спомогнали на поколения млади
българи да усвоят дадена професия или занаят, са:
Професионална гимназия по селско стопанство
„Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик, Русе (1865);
Професионална гимназия по селско стопанство –
Садово, област Пловдив (1883); Професионална
гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“
– Русе (1883); Професионална гимназия по текстил
и облекло „Добри Желязков“ – Сливен (1883);
Професионална държавна търговска гимназия
„Димитър Хадживасилев“ – Свищов. (1883).
Награждаването на професионалните гимназии бе по
предложение на Националния център за повишаване
на квалификацията на педагогическите специалисти
(НЦПКПС) и ръководството на Българската
търговско-промишлена палата (БТТП). Директорите
на всичките 34 професионални гимназии
получиха от зам.-министър Михайлова плакета
на Министерството на образованието и науката.

XXIX-ТИ ТУРИСТИЧЕСКИ
ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИТЕ НА
БЪЛГАРИЯ“

На 19 юни 2017 година певческата група от клуб
„Туристи-ветерани“ участва в организирания
туристически фестивал „Песните на България“,
който се проведе в гр. Плевен. От присъстващите
30 туристически състава, на нашата формация се
падна честта да закрием тържествено фестивала.
Веселите туристически песни, които изпяхме, се
възприеха много добре и с овации от публиката.

В истински празник се превърна фолклорният
„ФЕСТИВАЛ НА ПЕСНИТЕ, ТАНЦИТЕ И
ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И ЗАНАЯТИ В
БОРОВЦИ”, който събра малки и големи любители
на българския фолклор, местните гозби и занаяти.
На 10 юни 2017 г. на мегдана в селото се проведе
третото издание на фестивала, който се организира
от Община Берковица и Народно читалище
„Развитие-1927“, с. Боровци. Това е и една от
основните цели на ръководството на общината
за повишаване на ефективността на регионалния
туризъм чрез развитие на културно-историческия
туризъм. Този фестивал популяризира село
Боровци като населено място, което съхранява
и обогатява културно-фолклорното наследство
на Берковския край. 16 самодейни състави от
общината и областта показаха майсторството си
на откритата сцена в центъра на селото. Гост на
празника бе зам.-кметът Радослав Найденов, който
поздрави всички присъстващи. На дълги маси,
подредени от местните, изобилстваше от вкусни
традиционни за региона гозби – качамак, баница
с халва и ориз, мазан тиквеник, пълнени чушки,
баница с ябълки, курабии по селски и др. Фестивалът
показва и местния бит чрез етнографска изложба в
Манойловата къща. На площада бяха подредени и
сергии на занаятчии, които показват и предлагат
ръчно изработени сувенири и предмети за бита
от дърво. Съхраняването, разпространяването,
развиването и представянето на пъстротата на
българското народно творчество и занаяти в
тяхното многообразие, богатство и колорит е една
от основните цели на фестивала. Това от своя страна
осъществява и приемственост между поколенията.

Изненадващ момент за маестрото г-н Петров
беше награждаването му за дългогодишната
творческа и хорова дейност, а така също
и по случай 85-годишния му юбилей.
Фестивалът бе закрит с песента „Родино,
моя“ в изпълнение на певческата група под
диригентството на г-н Петров. Ръководството
на фестивала пожела на младата ни
формация още по-големи творчески успехи.
З. Цветкова
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ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК
„ГУШАНСКИ СБОР ПО
СПАСОВДЕН“ В СЕЛО
ЗАМФИРОВО

На 23 и 24 юни 2017 г. на открита сцена в парка на село
Замфирово се проведе традиционния фолклорен
празник „Гушански сбор по Спасовден”. Организатор
на събитието е Народно читалище ”Развитие-1928”,
с. Замфирово съвместно с Община Берковица,
Кметство Замфирово и НПО „Нов Северозапад“.
Празникът започна в петък вечерта от 20:00 часа с
концерт, посветен на Духовата музика. Домакините
от Гушанската духова музика откриха концертната
програма, а Виво Монтана продължиха да повдигат
градуса на настроението. Откритата сцена в парка
на Замфирово трудно побра многолюдното хоро,
което жителите и гостите на селото направиха
под звуците на победителите в „България търси
талант”. Вечерта продължи с изпълнения на
Духов оркестър Цариброд, Сърбия, специалните
гости на Гушанската „Гуча” вечер. Официалното
откриване на фолклорната програма започна в
10:00 часа сутринта с изпълнение на домакините
от Ансамбъл за изворен фолклор „Гушанци“, които
представиха пресъздаване на обичая „Бабинден“.
За поредна година в Замфирово се състоя и преглед
на колективите пред Националната секция на
ЦИОФФ България, асоцииран член на ЮНЕСКО.
Официални гости на празника бяха народните
представители д-р Илиян Тимчев и Димитър
Аврамов, кметът на Община Берковица инж.
Милчо Доцов, който приветства присъстващите и
зам.-кметът Радослав Найденов. За първа година
„Гушански сбор по Спасовден“ беше с конкурсен
характер. Професионално жури в състав: д-р Веселка
Николова, етномузиколог – председател, Борис
Волков, хореограф и член на ЦИОФФ, Здравко
Димитров, хореограф на Академичен ансамбъл
„София” излъчи победителите сред 20 самодейни
колективи от цялата страна: I награда за Фолклорен
ансамбъл „София 6” към НЧ „Витоша – 1951” гр.
София; II награда за Мъжка фолклорна група „Змей
Горянин” с. Зверино и III награда за Представителен
танцов състав „Ломски ритми” към НЧ „23
септември – 1960” гр. Лом. Особено атрактивна със
своето изпълнение бе кукерската група от с. Люлин,
общ. Перник. Изложба на местни занаятчии,
демонстрация на старинни игри, етнографска
изложба с възможност за снимка за спомен бяха
част от съпътстващите мероприятия на празника.
Вкусна курбан чорба имаше за всеки посетител на
празника, приготвена на място в парка, и осветена
от свещеник. Празникът продължи с общо веселие
с Гушанската духова музика и завърши с концерт,
посветен на балканската музика с изпълнения на
сръбския оркестър „Златна каляска“. Празнична заря
в небето над Замфирово отбеляза по неповторим
начин края на концертната програма. Спортни
мероприятия белязаха неделния ден с мотокрос
в местността Булван и авио шоу на мото и делта
планери, атракция с балон в небето над Замфирово.
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берковските туристи. В заключение председателят
110 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН
г-н Христов отбеляза, че богатата работа, която има
ТУРИЗЪМ И 60 ГОДИНИ КЛУБ
клуба е плод на общите усилия на ръководството и
НА ТУРИСТИТЕ- ВЕТЕРАНИ –
актива на тяхната туристическа закалка и голяма
БЕРКОВИЦА
любов към природата. Затова УИС на клуба излезе

На 15 юни 2017 г. в големия салон на НЧ „Иван
Вазов-1872“-Берковица се проведе юбилейното
тържество по случай 110 години организиран
туризъм и 60 години клуб „Туристи-ветерани“
в Берковица. Тържеството бе открито с мотото:
„Туристи- ветерани сме! Туристи-берковчани
сме! Тръгнали сме в зори, към родните гори. С
раница на гърба, с тояжка в ръка, бродим през
поля, реки, гори, през баири и долини и полека,
лека изкачваме висини. И сърцето ни замира в
тая хубост пъстра, от тези прелести омайни, в тая
приказна планина. Тази хубост, вдъхнови и Вазов,
който от нашия величествен Ком се провиква:
„Ах, каква удивителна красота в тази планина!“
Гости на юбилейното тържество бяха представители
на общинското ръководство – зам.-кметът г-жа
Ася Велиславова, Велка Живкова – секретар на
общината, Галя Николова, Красимир Статковпредседател на Туристическо дружество-Берковица
и всички представители на берковските клубове.
Дългогодишната история на клуба на туриститеветерани бе представена от председателя Димитър
Христов, Генка Минчева и Здравка Цветкова. В
своето въведение за историята г-н Христов подчерта,
че Берковица се слави като град на туризма и
планинарството още от древността, но като начало на
организирана излетна проява може да се счита 1879
г., когато Иван Вазов заедно с няколко общественици
от града, обичащи природата, организират първия
излет в Берковския Балкан и изкачват величествения
Ком. От този момент се заражда идеята в града
да се създаде туристическо дружество, което да
организира и провежда излети, походи до връх Ком,
Петрохан, Тодорини кукли, Щърковица, Самарите,
Хайдушки водопади и много други. За председател
е избран неврокопския учител в Берковица Михаил
Йончев и негови ентусиазирани планинари като
Игнат Бутаков, Борис Кирчев и капитан Христо
Кирков. По-късно техни последователи станаха
Кирил Воденичаров, Кузман Илиев, Хр. Тасков,
Ангел Тимчев, Борис Павлов, Красимир Статков,
Ценка Даскалова, Крум Бухалски и много други
запалени планинари. Благодарение на тях през 1957
година се създава и Клуб на туристите-ветерани.
Началото се поставя на 10 ноември 1957 г. За негов
председател е избран Игнат Станишев и членове:
Никола Божилов, Ценка Каменова, Димитър Илиев.
За кратко време секцията набира повече от 50
члена. Следващите години настъпват промени и в
ръководството и в броя на туристите. Особен растеж
и развитие клуба има под вещото ръководство на
Кузман Илиев и Крум Бухалски, които и до днес
са пример за подражание в работата си и любовта
към природата от туристите, които към днешна дата
наброяват 130 члена. През 2012 г. клубът се поема
от Генка Минчева, която продължава дейността на
своите предшественици. Разнообразна е дейността
на туристите от клуба. Водещо направление е
туристическата дейност. През изтеклия период
са проведени 80 туристически похода, които
са дву, три и четиридневни. Те са в Троянския,
Габровския, Берковския и Рило-Родопския Балкан.
Броят на излетите е безчет. Посещават се масово от
туристите, защото все повече се убеждават, че това
е един от начините за укрепване на тяхното здраве.
Наред с туристическата дейност се провеждаше
разностранна културно-масова работа в следните
направления: „Минало и традиции“, „Здраве и
дълголетие“, Ти не си сам“, „Чиста природа-здрав
дух“, „Планинарите не могат без песни“. Смисълът
на тази дейност е хармония между природата и
човека с неговите мисли, чувства и преживявания.
Затова и беседите по време на излети бяха свързани с
тези направления на здравна, екологична, културна,
туристическа или пък историческа тема. Не по малко
бяха и темите от нашето ежедневие. Берковската
общественост остана впечатлена от огромната
и разнообразна дейност, която се извършва от

с предложение пред УС на Българската федерация
на туристите в София да бъдат наградени определен
брой активни туристи с туристически отличия:
медали, значки, грамоти. Юбилейното тържество
завърши с голям концерт, в който взеха участие:
певческата група на клуба на туристите, младото
поколение от формация „Щурче“ с ръководител
г-н Петров, певческа група от клуб „Берковски
кестен“ и мъжка певческа група „Мераклиите“ с
ръководител г-н Синигерски, група за стари градски
песни „Сладък спомен“ с ръководител Йорданка
Братанова, танцов състав при НЧ „Иван Вазов-1872“
– Берковица. Накрая г-н Христов благодари на
всички присъстващи и участниците в тържеството,
като им пожела здраве, радост и щастливи дни.
Здравка Цветкова

“ВСИЧКИ НАРОДИ СА БРАТЯ
И ТРЯБВА ДА ЖИВЕЯТ КАТО
ТАКИВА“ /ЯНЕ САНДАНСКИ/

В топъл и слънчев ден членове от Пенсионерски
клуб „Берковски кестен“-Берковица, съвместно
с група от Пощенска банка-София, потеглихме с
луксозен автобус на малка екскурзия по маршрута
Берковица-Загре б-Белгра д-Ниш-Берковица.
Бързо се сприятелихме и навсякъде показвахме
единство и сплотеност. Времето бе с нас-слънчево
и топло. От целия маршрут най-уникалното беше
Националния парк „Плитвице“-природен резерват
на Хърватия. Районът е обявен за национален парк
на Юнеско за световно наследство. Красотата на
парка се крие в неговите 16 езера свързани чрез
преливащи се едно в друго 41 водопада. Над езерата
се издигат елови и букови гори, подходяща среда на
сърни, рисове, вълци и кафяви мечки. Билетът за
разглеждане на езерата е 110 куни, 15 евро /1 евро72 куни/. В него се включва безплатна разходка
с корабче, което плава от единия край до другия
на най-голямото езеро. Продължава се с прехода
и се стига до последното езеро, най-високото от
всички. Протенското езеро се намира на 639 метра
надморска височина. Въпреки, че бяхме изморени
до последни сили, ние всички бяхме щастливи и
горди със своя бодър дух, че успяхме в продължение
на 5 часа да преодолеем всички предизвикателства,
които ни се случваха. Бяхме задружни и учтиви
всички, с всеки един от групата. Завърнахме се
с електрическо влакче. Цената му е включена в
билета. То се движи по източната страна на парка,
свързвайки двата основни хода. Пътувайки из
района на страната ние се наслаждавахме на
пейзажи от зелени хълмове, по чиито върхове са
пръснати църкви, дворци и лозя. Хърватия член
на НАТО - 1992 г. – членка на ЕС. Планинска,
островна и приморска страна. 60 заселени острова,
най-голям от които Кът – 405 кв. км. Тя е с площ 90
хил. кв. км. Има и два полуострова заселени. Много
развит туризъм. Навсякъде всичко ни бе интересно.
Доволни вскички-46 пътници. Завърнахме се
живи и здрави, весели и доволни от преживяното.
Взаимно си благодарихме и си пожелахме отново да
пътуваме заедно. Водач на съвместната група бе от
Агенцията по туризъм-София г-жа Нина Бойчева.
Пътуваща Величка
Пенсионерски клуб „Берковски кестен“
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„Човек е богат със своята цел, богат е със своя собствен
дял, но не с това, което е взел, богат е с това, което е дал!“
Години, години минаха и вече петдесет откакто съм
завършил ветеринарна медицина. Получих грамота
за принос във ветеринарно-медицинската наука
и практика. Помня думите, когато завършихме:
„Пазете се животът да не ви пише слаба оценка“.
И така цял живот съм защитавал дипломата си и
званието ветеринарен лекар. Тия дни на признание
се обръщам назад във времето, че ако не са били
промените след 9-ти септември 1944 г. аз още да
съм слуга на дядото на моята съпруга, да им паса
биволите, а не да съм им зет и военноветеринарен
лекар, цитиран в наша и чужда литература и се
нареждам след силните умове на ветеринарната
медицина. Големите професионални успехи, които
съм имал дължа на съпругата ми Милка, вече
покойник, която ми изучи и отгледа децата. За
всичко благодаря. Последната отсечка на живота,
последните километражи. До тук 78 години.
Човек на моите години прилича на див кестен,
когато листата и плодовете се прощават с клоните.
Разликата е тази, че в уморените клони на стария
кестен мъждука надежда за нова пролет, а у човека
последният сезон е наистина последен. Трудно
се примирявам с истината на живота, но ще не
ще приемам отново с „войнишки стоеж“ до деня,
в който очите ще търсят единствено паважа, а
дясната ръка бастуна. С тетевенски дух, роден съм
в село Смоляновци, независимо каква длъжност и
какво звание съм имал, бил съм редник (войник)
на ветеринарната професия. Главен ветеринарен
лекар в село Гаганица и военен ветеринарен лекар
в град Берковица с офицерски пагон 30 години. Тук
премина моята младост, тук изтлеяха въгленчетата,
тук посребрях, побелях за една нощ. За мене в
поделението всяка клонка, всяка стряха бяха
дом и фронт. Аз се борех с тежките заболявания
по кучетата като парвовироза, гана, бруцелоза,
бяс /убихме 4 лисици болни в поделението от
бяс/. Израстнах като научен работник, защитих
докторска дисертация, за която искрено благодаря
на моите командири и началници на генералите
Минков, Цанов, Цоло Славов и Белчев. На
полковник Радичев, както казах на полковник
Генчо Костов, строителя на поделението, никнаха
блокове за кучетата като гъби, на полковник
Петър Петров – стоманен човек, роден за офицер.
При него имаше най-голям добив на кучета, на
командира полковник Иван Господинов, прекрасен
човек, на подполковник Радин – магистъра на
човешката душа, на подполковник Генов, човекът,
който казва до тук служебно, на полковник
Пламен Ерменков, на ветеринарните техници ст.
Цветан Златанов и Иван Изатовски. Старта на
фамилната ветеринарна династия е дадена. Филип
Начов като кмет изградил типова ветеринарна
лечебница и аз и брат ми – ветеринарни лекари.
По стръмния път тръгнаха и синовете д-р Георги,
участъков ветеринарен лекар и доц. д-р Чавдаруниверситетски преподавател, който се катери по
академичната стълба. Ако някой ме запита, ако
сега избирам професия бих му отговорил така:
„Аз всички радости на тебе дадох и всички дни
на тебе посветих, и ако трябва отново да избирам
– аз теб ще избера – ветеринарна медицина“.
Ветеринарен лекар К. Филипов
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ПРАВНУК НА СЪРАТНИК ОТ
БОТЕВАТА ЧЕТА ИЗНЕСЕ УРОК
ПО РОДОЛЮБИЕ

В „Урок по родолюбие с Ботев” се включиха ученици
от училищата в Берковица. Искрен Красимиров,
превъплътен в ролята на Христо Ботев, проведе
атрактивен урок по родолюбие пред децата – да
обичаш Родината и славиш нейните герои. В
препълнената зала на Детски център „Камбанка“
кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов
откри урока по родолюбие с думите: „Трябва да сме
горди с нашата история и тази на Берковица, както
и с великите българи. Ще ви цитирам любимите
ми думи на Апостола – “Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи от задружните ни сили.“
С много емоция и плам Искрен Красимиров,
превъплътен в ролята на Христо Ботев, запозна
децата с известни факти от живота и делото на
великия революционер. Бяха прожектирани
част от филмите за Христо Ботев и Иван Вазов,
а в края бе показан и част от филма за Васил
Левски: „Лъвский: Европеец в Българско” –
посветен на 180-та годишнина от рождението на
Апостола на свободата, който в момента се снима.
В края на емоционалния урок част от учениците,
водени от Искрен Красимиров, облечен в пълна
бойна униформа, направиха шествие по бул.
“Мрамор” и положиха венец на паметника
на Васил Левски. Да помним него и неговите
завети, това е целта на проведения урок.
Искрен Красимиров
е автор на проекта
„НЕзабравимата България”, който е стартирал
преди няколко години с филм за Ботев, следван от
различни патриотични възстановки, издаване на
патриотични книги и други дейности в тази сфера.
„Тогава решихме, че всички тези патриотични
инициативи трябва да бъдат съсредоточени в един
проект и избрахме името „НЕзабравимата България’,
защото героите не трябва да се забравят”, споделя
Искрен Красимиров. Всяко дете и възрастен трябва
да намери истината за героите в себе си, убеден е той.

БЕРКОВИЦА ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА
НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА
СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

“...Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира: него жалеят
земя и небе, звяр и природа
и певци песни за него пеят...”
На церемония, организирана от Община Берковица
и Сдружение „Народен будител“ на учителите
пенсионери, пред паметника на Христо Ботев
бе почетена паметта му и тази на загиналите за
свободата на България. Присъстваха Председателят
на ОбС Иван Иванов, зам.-кметовете Радослав
Найденов и Биляна Тодорова, служители на
администрацията, учители, ученици, общественици
и граждани. По традиция пред паметника на
българския поет и революционер бяха поднесени
венци и цветя. Точно в 12:00 часа прозвучаха
сирените и всички присъстващи сведоха глава в
знак на преклонение пред подвига на загиналите
за свободата и независимостта на Родината.

25 ГОДИНИ БЕРКОВИЦА Е
СТОЛИЦА НА ДЕТСКИТЕ
ТАЛАНТИ

С юбилеен гала-концерт Берковица отбеляза 25
години Международен детски фестивал на изкуствата
„Лачени обувки“. На Гала концерта публиката
имаше удоволствието да чуе и види изпълнения
на победителите – танцьори, певци, артисти и
художници, успели да покорят професионалното
жури на фестивала. За победителите Община
Берковица бе осигурила много награди и всички си
тръгнаха доволни. Специални гости на събитието
бяха народните представители Атанас Костадинов
и д-р Илиян Тимчев, инж. Милчо Доцов кмет
на Община Берковица, зам.-кметът Радослав
Найденов, Валентин Върбанов Директор на ОБББерковица, Борислав Мирчев-член на музикалното
жури, Ина Колева – председател на танцовото
жури, Илия Костов, председател на журито в
раздел „Рисунка“. Инж. Доцов благодари на всички
създатели, организатори, които надграждаха
фестивала, за да стигне той своя 25-годишен
юбилей. „През последните 25 години най-силната
емблема на Берковица е фестивалът „Лачени
обувки“ – допълни още кметът. Инж. Милчо
Доцов благодари и на всички, които са създали
емоции през тези години – над 20 000 участници,
над 100 журита и милиони емоции и музикални
спомени. По повод 25 години Международен
детски фестивал на изкуствата кметът на Община
Берковица връчи юбилейна награда за цялостен
принос в развитието на фестивала на: Мария
Иванова, Вилия Борисова, Петя Петрова, Екатерина
Михайлова, Красимир Цветков, Даниел Каменов,
Хайгашод Агасян, Георги Красимиров – Герасим и
проф. Георги Костов. Награда за високи творчески
постижения получиха Магдалена Петрова от
Берковица, Мелинда Христова от Монтана, Миглена
Георгиева от ОДК „Ние, врабчетата“ – Монтана.
Юбилейна награда на кмета на Община Берковица
получи Цвете Лазарова – ТС „Смехурко“ – Банкя.
Началото на детския фестивал е започнало, някак
на шега с едно тържество в детска градина. Малките
изпълнители така вдъхновили възрастните, че се
родила идеята за детска група, която да се подготвя
към читалището. Директорът на музикалната школа
Красимир Цветков приема тази идея с ентусиазъм.
Замисълът е да се направи коледно-новогодишен
концерт-конкурс с най-малки участници. Той е
приет и от председателя на общински съвет за
култура г-жа Петя Петрова. Успехът на проявата
води до единодушното решение, че конкурсът
може да се разрастне и излезе от мащабите на града
и областта. Ентусиастите се срещат с ректора на
Музикалната академия-София проф. Георги Костов.
Делегацията включва секретаря на читалището
и ученика на професора Георги КрасимировГерасим. Проф. Костов приема с радост идеята,
написва химна на фестивала и организира журито.
Знакът е направен от берковския художник Христо
Михайлов – изрисуван гълъб и под него дълго
петолиние с надпис „Пейте с нас“. Първото жури е
изключително респектиращо – проф. Георги Костов,
Морис Аладжем, Андрей Дреников, Димитър М. и
писателя Кръстьо Станишев. Фестивалът завършва

с награждаване на най-добрите и отваряне на
кутията с предложения за името му. Най-много
гласове събира името „Лачени обувки“, дадено от
арх. Кирил Гергов. Първата награда се присъжда на
берковско дете – Магдалена Петрова. Фестивалът
набира скорост, има своя песен, която носи същото
име, написана от проф. Костов и сигнал, написан от
младия композитор Георги Красимиров-Герасим.
Има и нова емблема – пеещо момиченце с рокля
във вид на пиано. 1999 г. регламентът е променен,
фестивалът става международен, има нова емблема
и нов химн. Фестивалният знак вече е детски
лачени обувки, чийто автор е Екатерина Христова,
професионален сценограф и дъщеря на художника
Христо Михайлов. Журито има нови лица –
Хайгашод Агасян, Светослав Лобошки и Боби
Мирчев. 2001 г. носи нов раздел в конкурса – детски
танци. През следващите години във фестивала се
включват много участници от страната и гости
от Сърбия, Македония, Русия в 4-те раздела –
театър, музика, танци и рисунка. Години наред доц.
Борислав Великов дава специална награда – колело
за най-добре представил се берковски участник.
От фестивалната сцена тръгват изпълнители като
Тодор Койчинов, Михаела Филева, Магдалена
Петрова, Мелинда Христова, Нелиан Николова,
днес оперна певица, актьорът от Берковица Цветан
Иванов. Много са и наградите за Берковица във
всички раздели. Особено се отличават ВГ „Лачени
обувки“ и ДТС „Николай Фол“. Детският фестивал,
организиран от Община Берковица и Народно
читалище „Иван Вазов-1872“- Берковица, се проведе
от 1 до 4 юни. Близо 900 деца от страната и чужбина
показаха своя талант в разделите- театър, музика,
балет и изобразително изкуство. Спектакълът
завърши с огнено шоу на пл. Радичков и заря.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с липсата на постъпили към момента документи по чл. 68,
ал. 3 от Закона за съдебната власт от кандидати за съдебни заседатели
за Районен съд-Берковица, както и предвид 30-дневния срок за
извършване на проверка по реда на Закона за достъп и разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия за кандидатите, родени преди 16 юли 1973
г., удължавам обявения срок за кандидатстване до 21.07.2017 г. /петък/.
С Решение № 761 от Протокол № 45/07.04.2017 г. на Общински
съвет-Берковица е избрана Комисия от общински съветници
по чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, която да представи
кандидатури за съдебни заседатели, отговарящи на изискванията
на чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Съгласно Искане
от председателя на Окръжен съд – Монтана с вх. № РД-92-001300/06.04.2017 г. е необходимо да бъде попълнена квотата на
съдебните заседатели за Районен съд-Берковица на основание чл.
68е от Закона за съдебната власт с 2 /двама/ съдебни заседатели.
На основание чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен
заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години; 2. има настоящ адрес в община, която
попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование; 4. не е осъждан
за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 5. не
страда от психически заболявания. Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона
за съдебната власт съдебен заседател не може да бъде лице, което: 1.
е съдебен заседател в друг съд; 2. е общински съветник от съдебния
район, за който е избран; 3. участва в ръководството на политическа
партия, коалиция или организация с политически цели; 4. работи в
съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните
работи или в други органи от системата за национална сигурност,
намиращи се в съдебния район, за който е избран. Във връзка с горното,
в срок до 21.07.2017 г. /петък/, всички желаещи да кандидатстват пред
Комисията за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица, следва
да представят в Общински съвет – Берковица, стая 211, документите
по чл. 68, /ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно: 1. подробна
автобиография, подписана от кандидата; 2. нотариално заверено копие
от диплома за завършено образование; 3. свидетелство за съдимост,
издадено за кандидатстване за съдебен заседател; 4.медицинско
удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 5. данни
за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за
препоръки; 6. мотивационно писмо; 7. писмено съгласие; 8. декларация
за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната
власт; 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли
1973 г. Предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от Закона за съдебната
власт списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните
автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документите по т.
9 по-горе ще бъдат публикуват на интернет страницата на общинския
съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от
Закона за съдебната власт. ЗА СПРАВКИ: Общински съвет – Берковица
Стая 211 Тел. 0953/88697 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
Валентин Върбанов
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