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КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ 
С ПОЧЕТЕН ЗНАК ЗА ЗАСЛУГИ 

КЪМ СБА

С почетен знак Съюзът на Българските 
автомобилисти отличи инж. Милчо Доцов. 
Наградата на кмета на Община Берковица връчи 
лично председателят  на Национално движение 
„Приложно колоездене“ Светослав Кръстев. Трима 
кметове от цялата страна са удостоени с почетния 
знак „60 години СБА“. Това са градоначалниците 
на Берковица, Челопеч и Първомай. Това е знак 
на благодарност за всичко направено за СБА 
и младото поколение – най-вече за развитието 
на приложното колоездене.  Берковица над 
20 години е домакин на националния лагер 
сбор по приложно колоездене. Градът под 
Ком бе домакин на кръг от Републиканския 
шампионат по приложно колоездене, за което 
получи и висока оценка за организацията.
Признание за направеното от кмета инж. Милчо 
Доцов е първото място в комплексното класиране 
за 2017 година на берковския отбор по приложно 
колоездене. Радостен е фактът, че за поредна година 
купата остава притежание на Община Берковица. 
От минали години вече има една, а тази е втора.
По време на шампионата се проведоха шест кръга 
– в Челопеч, Ботевград, София, Благоевград, 
Търговище и Първомай, на които състезателите 
завоюваха четири първи места и две втори. 
На кръга в Първомай участваха и децата от 
Националния отбор на Румъния.  Шампионите 
на Берковица отново доказаха, че са най – 
добри, както на теория, така и на практика.
В индивидуалното класиране шампиони за 
годината са: Георги Николаев Яврийски във 
възрастова група 10 – 12 години и Ралица 
Тихомирова Каменова във възрастова 
група 12 – 15 години. Поздравления за тях!
През месец август за поредна година в нашия 
град ще се проведе лагер сбор на Националния 
отбор за участие в Европейски шампионат през 
месец септември в Албания. За сега съставът 
все още не е определен, но в него по всяка 
вероятност ще вземат участие три от нашите деца.
На срещата при кмета присъстваха и треньорът 
Цветана Петкова,  Борис Христов- председател 
на СБА-Монтана и Недко Петков – председател 
на СБА-Берковица, който тази година отбелязва 
и своя 60-годишен юбилей и лично бе поздравен 
от кмета. Г-н Петков също е удостоен със 
званието „заслужил деятел“ на СБА. Всички 
изразиха надежда, че и в следващите години ще 
бъдат продължени усилията  за утвърждаването 
на приложното колоездене в Берковица.

ЗАПОЧНА ПОДМЯНА НА 
ВОДОПРОВОД НА ПЪТ 

КОТЕНОВСКО ШОСЕ В ГРАД 
БЕРКОВИЦА

Община Берковица започна ремонт и 
рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа 
на път Котеновско шосе ( път MON 2002)  в град 
Берковица.  Фирмата-изпълнител на инженеринг, 
проектиране, упражняване на авторски надзор 
и изпълнение на СМР е „Пътища-М“ ЕООД, 
гр. Монтана. Стойността на проекта е 20 280,00 
лв. с ДДС.  Срокът на изпълнение е 30 дни, 
като ще бъдат подменени 200 метра стари и 
амортизирани водопроводни тръби в чертите на 
града по път Котеновско шосе.  С реализирането 
на проекта ще се намалят честите аварии в 
този участък, които водят до прекъсване на 
водоподаването към консуматорите, до загуба 
на вода, до нарушения на пътната настилка и 
до затруднено пътно и пешеходно движение.
Демонтирани бяха и металните парапети 
на пешеходен мост в ж.к „Заряница“, 
пострадал от наводненията през 2014 
г. Поради невъзможност да се използва 
конструкцията тя ще бъде също демонтирана.

ЗАПОЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА 
МРЕЖА НА УЛ. „ЗДРАВЕЦ“ В 

БЕРКОВИЦА
Община Берковица започна ремонт и 
рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа 
на ул. „Здравец“, пострадала от наводненията 
през 2014 година. На 12 юли 2017 г. бе открита 
строителната площадка. Фирмата изпълнител на 
ремонтните дейности е  „Миро Софстрой“ ЕООД, 
гр. София, строителният надзор ще се изпълнява от 
„СС-Консулт“ ЕООД, гр. Варна и авторски надзор 
„ИСИ 09“ ООД, гр. Монтана. Срокът за изпълнение 
е 30 дни, като ще бъдат подменени 330 метра стари и 
амортизирани етернитови тръби, които са с много 
скрити течове и чести аварии. С изграждането на 
новия водопровод ще се направят нови връзки със 
съществуващи водопроводи.  С рехабилитацията 
на водопроводната мрежа ще се обособят 
водоснабдителни зони и участъци, които ще могат 
да се изолират при аварии, за да не се прекъсва 
водоснабдяването за целия квартал и съответно 
да не се източва водата от цялата мрежа. Това ще 
стабилизира водоподаването за консуматорите.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
НА ВОДОПРОВОДНА 
И ИЗГРАЖДАНЕ НА 

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА 
УЛ. „БУК“ В БЕРКОВИЦА

Община Берковица започна реконструкция и 
рехабилитация на водопроводна и изграждане 
на канализационна мрежа на ул. “Бук“. Фирмата 
изпълнител на ремонтната дейност е „МАРМЕТ“ 
АД, гр. София. Проектът е на стойност 185 422 лв. с 
ДДС. Строителен надзор е „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД.
Обхвата на ремонтните дейности включва:
1.Реконструкция на водопроводната мрежа 
по ул. „Бук“ с дължина на клоновете 392 
м. Реконструкцията включва и подмяна 
на сградните водопроводни отклонения;
2.Изграждане на канализация:
–за битови отпадъчни води с дължина 392 м;
–дъждовна канализация с дължина 254 м, която 
зауства  в две     точки – в р. Шабовица и р.  Берковска река.
Изпълнението на проекта ще доведе до оптимално 
използване на водните ресурси, намаляване 
загубите по съществуващите амортизирани 
водопроводи, предотвратяване унищожаване на 
съществуващата инфраструктура, вследствие 
на аварии  и пълното задоволяване на 
потребностите от питейна вода на населението.

ЗАПОЧНА ПРИЕМА НА 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН 

СЕЗОН 2017-2018
Започна приема на заявления в дирекция 
„Социално подпомагане“ – Берковица за 
целева помощ за отоплителен сезон 2017/2018 
г. Заявленията ще се подават по настоящ адрес. 
За определяне правото на подпомагане се 
извършва социална анкета в дома на лицето 
или семейството и се прилага индивидуален 
подход към всеки конкретен случай. По важните 
условия за подпомагане с енергийна помощ са: 
Средномесечният доход на лицата и семействата 
за предходните 6 месеца преди месеца на подаване 
на заявлението-декларация, да е по-нисък или 
равен на диференцирания минимален доход за 
отопление. Лицата и семействата да отговарят и на 
условия от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане. Да не са регистрирани като 
еднолични търговци и да не са собственици на 
капитала на търговско дружество. Да не притежават 
движима и недвижима собственост и/или идеални 
части от нея, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи. Да нямат сключен договор 
за предоставяне на собственост срещу задължение 
за издръжка и/или гледане, както и да не са 
прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански 
или горски имот и/или идеални части от тях 
срещу заплащане или чрез договор за дарение 
през последните 5 години. Безработните лица в 
трудоспособна възраст трябва да са регистрирани 
в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца 
преди подаване на молбата и др. В заявлението 
задължително се заявява видът на ползваното 
отопление – електроенергия или твърдо гориво. 
При заявено отопление с електроенергия се 
прилага за справка актуален клиентски/абонатен 
номер. Целевата помощ се отпуска за период от 
пет месеца – от 1 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ЩЕ КАНДИДАТСТВА С 

ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ
Във връзка с отворена процедура BG16RFOP001-5.001 
“Подкрепа за деинституционализация на грижите 
за деца“, Община Берковица подготвя проектно 
предложение за изграждане на нов дневен център за 
подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. 
Тя е една от 54-те общини, включени в Картата на 
услугите за подкрепа в общността и в семейна среда.
Проектното предложение е с максимална стойност 
до 425 000 лв. с ДДС. Новата услуга е избрано да 
се предлага в част от сградата на бившата ЦДГ 5. 
Предвижда се тя да се ремонтира/реконструира, 
включително прилежащото дворно пространство 
за изграждане на дневен център за подкрепа 
на деца с увреждания и техните семейства, в 
съответствие с разработените и утвърдени от 
Министерство на труда и социалната политика 
функционални изисквания и насоки за изграждане 
на инфраструктурата, съобразени с релевантните 
европейски документи за деинституционализация 
и живот в общността. Проектът ще включва 
мерки, свързани с подобряване на достъпа на 
хора с увреждания, в съответствие с изискванията 
на Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, 
изпълнение и поддържане на строежите в 
съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително на хората с увреждания.
Дневният център за подкрепа на деца с 
увреждания и техните семейства се предвижда 
да бъде с капацитет до 30 места за дневна 
грижа и до 60 места за консултативни услуги.
Проектът ще спомогне за постигане на целите, 
заложени в секторните стратегически документи в 
областта на социалната политика, както и в сферата 
на деинституционализацията на грижите за децата 
с увреждания и техните семейства. Основната цел 
е осигуряване на подходяща и ефективна социална 
инфраструктура, допринасяща за предоставяне 
на нов вид услуга в общността, която да замени 
институционалния модел на грижа за деца. С 
проекта се цели гарантиране на правото на всяко 
дете до достъп до качествена грижа и услуги в 
общността, според индивидуалните му потребности.

20 ГОДИНИ ОБЩИНСКО 
МЕРОПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ 

ДЕйНОСТИ”
С протокол № 22/10.07.1997 год. Общински съвет 
Берковица взима решение да се извади отдел 
„Чистота” от почти фалиралото предприятие БКС и 
да се обособи Общинско мероприятие „Комунални 
дейности”. Основният предмет на дейност е 
сметосъбиране и сметоизвозване, миене на улиците, 
поддържане на тревните площи и цветните лехи. Като 
допълнителни дейности бяха включени гробищния 
парк, улично осветление, ремонт на пейки и пътни 
знаци, улична маркировка, плувен басейн и редица 
други текущи работи. От началото беше само на 
територията  на Берковица, но за няколко години 
поетапно бяха обхванати всички села в Общината. 
Сметосъбирачните автомобили, които получихме 
с разделителния протокол бяха марките „Шкода”, 
„ЗИЛ”, и „ГАЗ 53”. Първоначалният списъчен 
състав беше от 32 души. В момента продължават 
да работят Анодия Пекова – главен счетоводител 
и шофьорите Иво Димитров, Митко Димитров и 
Антон Цветанов. В много общини комуналната 
дейност беше приватизирана, но в Берковица остана 
общинска. В тази си форма, общината разполага 
с мероприятие, на което възлага и разчита, 
че ще бъдат изпълнени възложените задачи. 
Затова и ръководството на общината и г-н М. Доцов 
като основател на мероприятието и кмет с най-дълъг 
стаж в съвместната работа, държат то да се развива 
добре. Със средства на общината е подменена 
цялата сметоизвозваща  техника. Закупена е и друга 
малогабаритна такава необходима за различните 
видове работа. Сега в мероприятието работят 56 
души заети в различите сфери на дейност. Трудности 
е имало, има ги и сега.  И още по-отговорно е, че е 
свързана цялостната работа в услуга на гражданите. 
Но ръководството в лицето на А. Пекова като 
опитен счетоводител и сегашният управител инж. 
И. Янакиев трябва да намират правилният път на 
ръководството. Пожелавам им го най-сърдечно.
Илия Петров – бивш управител

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА 
НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА 
ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА ИНТЕГРИРАНА 
СОЦИАЛНА УСЛУГА В 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА” 
СЪГЛАСНО ДОГОВОР  № 
BG05M9OP001-2.002–0075–

C001, СХЕМА ЗА ДИРЕКТНО 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ  BG05M9OP001-2.002 

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

На 17.09.2015 г. бе подписан договор № BG-
05M9OP001-2.002–0075–C001, Схема за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 
„Независим живот” за спечеления от Община Берковица 
проект  „Създаване на център за предоставяне на интегрирана 
социална услуга в Община Берковица“ на ОП РЧР 2014 – 2020 
г. Бенефициент е Община Берковица. Целта на проекта е да се 
предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за 
самообслужване и за хората с увреждане чрез съчетаване на 
комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна 
грижа в общността или в домашна среда. Общата стойност на 
проекта е 496 846,00 лева. Продължителността му е 22 месеца.
В рамките на настоящия проект Община Берковица е доставчик 
на социална услуга за създаване на Център за предоставяне 
на интегрирана социална услуга за хора с увреждания. 
Създадени са условия за пълноценен и самостоятелен начин 
на живот на лица с увреждания в подходяща и близка до 
семейната среда. Дадена е  възможност за подкрепа и достъп 
до всички социални услуги, разкрити в общността. Подобри 
се качеството на живот и на достъпа до услуги за социално 
включване на хора с увреждания и хора над 65 години в 
невъзможност за самообслужване; Създадоха се работни 
места за лицата, полагащи грижи  за близките си с увреждания; 
Насърчиха се равните  възможности и разширяване на 
многообразието и целенасочеността на социалните услуги, 
предоставяни в общността; Приложи се  индивидуализиран 
подход на социална подкрепа с цел постигане на 
независимост и социална интеграция за възрастните и хората 
с увреждания. Всяко лице получи равни възможности за 
социално включване в естествена за него среда, получавайки 
индивидуална грижа и подкрепа. На лицата с различни 
видове трайни или частични увреждания, чиито ограничения 
от здравословен характер ги поставят в изолация и/или 
невъзможност сами да организират социалния си живот, 
както и самотно живеещи възрастни хора, които поради 
различни причини от здравословен характер не са в състояние 
сами да организират бита си, да поддържат хигиената в дома 
си и изпитват затруднения при самообслужване е осигурено 
високо качество на живот, което гарантира пълноценно 
физическо, емоционално и интелектуално развитие.
Със стартиране на дейностите по проекта през 2016 г. 
бяха подадени 98 заявления от кандидат-потребители и 
82 заявления от кандидати за лични асистенти. Всички 
кандидати бяха оценени и класирани, като резултатите 
бяха публично обявени за информация на гражданите. 
Класираните кандидати за лични и социални асистенти 
преминаха въвеждащо и поддържащи обучения. Ежемесечно 
членовете на екипа за управление на Проекта в Община 
Берковица изготвят документи, свързани с трудовите 
правоотношения на личните и социални асистенти – 
трудови договори, заповеди за освобождаване, заповеди 
за отпуски и др., начисляват, изплащат и декларират в 
НАП възнагражденията на личните асистенти, извършват 
вътрешен мониторинг в домовете на обслужваните лица 
с цел проследяване качеството на предоставяната услуга, 
информират обществеността относно дейностите по Проекта,  
изготвят необходимите справки и отчети по Проекта.
За ползване на социалната услуга  по Проект „Създаване 
на център за предоставяне на интегрирана социална 
услуга в Община Берковица” съгласно договор № BG-
05M9OP001-2.002–0075–C001, Схема за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG-
05M9OP001-2.002 „Независим живот”има още 
много потребители от целева група, които оценени 
и класирани и са включени в списъка на чакащите.
Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана 
от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата 
отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от 
Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че 
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.
Проект  №  BG05M9OP001-2.002-0075–C001 ”Създаване на 
център за предоставяне на интегрирана социална услуга в 
Община Берковица” Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

ТРОЯНСКА КЕРАМИКА В 
ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕй

Авторска изложба керамика бе открита на 6 юли в 
Етнографския музей в Берковица. Произведенията 
са на Николай Йовков, трето поколение керамик 
и дъщеря му Ралица Йовкова, четвърто поколение 
керамик.  Посетителите имаха възможност да видят 
прекрасните им творби. И двамата имат свой собствен 
стил, признати са не само у нас, но и в чужбина. С тяхната 
изложба Етнографският музей в Берковица обогатява 
предлаганото за посетителите в началото на активния 
туристически сезон. На изложбата присъстваше само 
Николай Йовков  със съпругата си, които за шеста поредна 
година посещават града под Ком,  който много харесват. 
Семейството твърди, че жителите на Берковица са много 
мили и гостоприемни. Г-н Йовков разказа, че тази година 
в изработките си е включил и синята гама, а в момента 
прави над метър глинени делви, които ще бъдат поставени 
на открито в Троян. Това ще е по случай годишнина от 
обявяването на Троян за град. Творецът  сподели, че 
дъщеря му Ралица, която не присъстваше на изложбата, е 
много заета и съжалява, че не може да посети този красив 
град. Николай Йовков с гордост заяви, че и неговите две 
внучки също ще продължат традицията на фамилията.
Изработените от крехките женски ръце на Ралица 
Йовкова керамични предмети, смайваха с красотата 
на форми и багри и бързо намериха купувачи сред 
ценителите на това изкуство, което в планинския град има 
много. Ралица продължава да преоткрива традицията, 
защото тя е част от нея. И така години традицията 
продължава в една прочута троянска фамилия, а мирисът 
на глина стои в началото на това българско изкуство…

РЕЦИТАЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ I ОУ 
„НИКОЛА й. ВАПЦАРОВ“ И II 

ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ В 
КЪЩА МУЗЕй „ИВАН ВАЗОВ“-

БЕРКОВИЦА

„Език свещен на моите деди,
език на мъки,стонове вековни,
език на тая дето ни роди,
за радост не – за ядове отровни.“
Творчеството на Вазов, оставя ярка следа в родната 
литература, като достоен, недостижим, велик. 
Силен, ярък и непреклонен Иван Вазов безспорно 
е истински гений на българската литература, 
колосът, символизиращ  родното, олицетворяващ 
цялото величие на България! Заслужил с цената на 
много труд прозвището патриарх на българската 
литература, Вазов се превръща в духовен баща на 
нацията, във водач на всички българи. С рецитал, 
изнесен от Стелка в 4 клас от 1 ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 
и Алекс, Лори ,Теа, Кали 2 ОУ „Христо Смирненски“,  
чухме стихове на поета. 167 години от рождението на 
патриарха е повод да изкажем своето преклонение 
и признателност, да припомним на всички, че 
делото на поета и прозаика Вазов е безсмъртно.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН“
Съгласно Наредба „За символиката и 
отличията на Община Берковица“ чл. 49 ал. 
1 ще се приемат предложения за ,,Почетен 
гражданин“ до Временната комисия по 
символиката към Общински съвет Берковица 
до 15.08.2017 г. Предложения могат да правят: 
1.Председателят на Общинския 
съвет на Община Берковица;
2.Кметът на Община Берковица;
3.Общински съветник или съветници;
4.НПО, обществени комисии и творчески съюзи.
Предложенията трябва да са направени 
съгласно следните членове от наредбата: 
Чл. 50. За почетни граждани на град 
Берковица и Общината могат да се предлагат 
неосъждани български и чуждестранни 
граждани, включително и посмъртно, които са: 
/1/ Проявили героизъм и хуманност 
в екстремни или аварийни ситуации. 
/2/ Дарители, чиито жестове са с 
непреходна стойност за града и общината. 
/3/ Имат и особени заслуги от обществена значимост. 
Чл. 51. Предложението по чл. 49, ал. 1 трябва 
да бъде обосновано, мотивирано и да съдържа 
всички необходими сведения за лицето.

ОБРОК ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ В 
СЕЛО ЧЕРЕШОВИЦА

Църковното настоятелство и кметството на 
с. Черешовица събра  жителите и гостите на 
берковското село край оброчния камък в местността 
„Селище“, за да направят традиционния оброк 
за благоденствие, здраве и берекет. Традицията е 
много стара, а ритуалът се извършва за предпазване 
от бедствия. Винаги след оброка вали дъжд 
или превалява. Оброкът в Черешовица винаги 
се прави на Илинден и включва приготвяне на 
курбан от жертвено агне и молитва. Водосветът бе 
отслужен от архимандрит Антим заедно с игумена 
на Чипровския манастир и отец Тодор. На оброка 
присъстваха хора от 6 до 90 години. Осветените 
росни капки, разпръснати с китка босилек, 
докоснаха главите на всички за здраве и берекет. 
Трапезата бе отрупана с различни блюда и вкусната 
курбан-чорба, дело на местните майстори готвачи.

НАй-ХУБАВОТО ОТ МЕСЕЦ 
ЮНИ!

Юни е! Един слънчев, усмихнат и ухаещ на липов цвят 
месец. В клуб „Берковски кестен“ кипи интересен, 
богат и съдържателен живот – срещи, екскурзии, 
участие във фестивали, посещение на театър, все 
приятни преживявания. Една мила среща ни събра 
на 8 юни с редакционната колегия на уважавания 
от нас национален вестник „Пенсионери“. В броя, 
наред с поздравите и пожеланията по случай 26 
години от издаване на вестника, цели две страници 
бяха отделени за дейността на клуба ни, срещата в 
общината и впечатленията за нашия град под връх 
Ком. Редакцията благодари за гостоприемството 
ни и така започва нашето приятелство. Чакат 
нашите дописки, въпроси и предложения. Какво 
преживяхме още през месец юни? Група от 20 
пенсионери бяхме на гости на село Попица по случай 
20 години от основаването на техния клуб „Щастие“. 
Поканени бяха гости от 12 клуба от областта и 
страната. Тържеството се проведе в град Бяла 
Слатина – вълнуващо и запомнящо се. 19 юни – един 
очакван ден – еднодневна екскурзия до градовете  
Тетевен, Троян, Орешака и Троянския манастир. 50 
местен автобус  на  „Ирка Тур“ ни отведе в сърцето 
на Балкана. Тетевен – един красив, чист, приветлив, 
обграден с планински била, балкански градец. 
Чудесна природа! В центъра посетихме историческия 
музей с интересни експонати, а отвъд реката – 
гимназия по архитектура и дървообработване. 
Отправихме се към третия по големина манастир в 
България – Троянския. Докоснахме се до прочутата 
чудотворна икона „Троеручица“, поклонихме се на 
гроба на българския патриарх Максим, потопихме се 
в зеленината, покоя и тишината на Светата обител. 
Поразходихме се в прочутия комплекс-изложение 
Орешака. Потеглихме за Троян, разположен  в полите 
на най-красивия дял на Средна Стара планина 
върху живописните брегове на река Бели Осъм. 
Уникална е Троянската керамична школа. Затова 
посетихме и музея на народните художествени 

занаяти и приложни изкуства – първия по рода 
си музей в страната. Красота, красота – форми и 
багри, които грабват очите и стоплят сърцата. Един 
незабравим ден в Централна Северна България. 
Бяхме приятно изненадани, че само на километри от 
Берковица в с. Смоляновци ще ни посрещнат такива 
гостоприемни и сърдечни балканджии и ще ни 
предложат такава богата програма. Посетихме може 
би единствения в областта селски музей с повече 
от 5 200 експоната. Господин Петър Младенов, 
бивш учител и създател на музея, беше нашия 
екскурзовод. Два часа не ни стигнаха, за да научим 
историята на това селце, някога било и миньорско 
селище. С думи не бих описала впечатленията и 
изживяванията в този музей и възрожденския 
дух на уредника – П. Младенов. Хвала на такива 
родолюбци като него! Не бих пропуснала и 
достойното представяне на нашите певчески групи 
– „Здравец“ и „Мераклиите“ в надпяванията през 
месец юни. 25 участници представиха нашия клуб 
във фолклорния „Фестивал на песните, танците и 
традиционните храни и занаяти“  в село Боровци. 
Вкусихме от боровските гозби – качамак, лютеница, 
мазан тиквеник, курабии по селски и др. На 24 
юни отново на сцената, този път на фолклорния 
празник „Гушански сбор по Спасовден“ в село 
Замфирово. За пръв път видяхме и кукерите от 
град Перник. Един красив и запомнящ се празник! 
На 29 юни гостувахме на клуб „Веслец“ в гр. Враца. 
Съчетахме срещата с екскурзия до връх Околчица.
Тази година на 2 юни се навършиха 141 години от 
гибелта на великия революционер Христо Ботев. 
За четата и нейната съдба ни разказа историчката, 
бивш музеен уредник от град Враца, госпожа 
Росица Кузманова. С емоционалното си дар слово 
и богата ерудиция ни направи още по-горди, че 
сме българи. Със своя красив родопски глас / тя 
е от Смолян/  ни запя песента „Горице ле“, която 
огласи Околчица. Развълнува ни, удиви ни! На път 
за Враца се отбихме и в къща-музей в село Челопек. 
Срещнахме се с правнучката на баба Илийца. Този 
ден беше Петровден – един красив християнски 
празник. Запалихме свещичка за здраве в 
местната църква. Нашите приятели от Враца ни 
посрещнаха с китка здравец и празнична програма. 
Повеселихме се от сърце. И въпреки горещия 
юнски ден, доволни и радостни, се прибрахме 
в прохладна Берковица. И аз самата не мога да 
повярвам, че наистина подготвихме, организирахме 
и преживяхме всичко това през месец юни. Хора, 
радвайте се на живота, най-висшия природен дар!
Ц. Ненковска

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА ГРУПА 
„РОСЕН ЗДРАВЕЦ“ ПРИ КЛУБ 

„ДИАБЕТИКА“ -  СЕЛО БОРОВЦИ

Група „Росен здравец“ при клуб „Диабетика“, с. 
Боровци прибавиха в своята колекция от успехи златен 
медал и грамота от участието в XI Републиканки 
многожанров фестивал на хората с увреждания с 
участието на балканските народи гр. Перник. Във 
фестивала участваха 1600 участника. Организиран със 
съдействието на Съюза на инвалидите в България и под 
патронажа на кмета на Община Перник в кв. Църква.
Групата е учредена и води своя самостоятелен живот 
от 2006 г. В активната си творческа дейност имат 
завоювани много успехи, от които участие в радио 
„Видин“ в предаването „Първи петли“, записи в телевизия 
„Скат“ в рубриката „От българско, по-българско“, 
медали, плакети, значки и други заслуги за труда им.

ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА В 
БЕРКОВИЦА ОТНОВО ОТМЕРВА 
ВРЕМЕТО С МЕДЕНИЯ СИ ЗВЪН

След  ремонт Часовниковата кула в Берковица 
започна отново да отмерва времето. Последният 
ремонт на часовниковия механизъм е правен през 
2004 година и от тогава до днес само частични. 
Часовниковата кула е ценен исторически паметник 
на гр. Берковица от Паисиевата епоха. Строена  през 
1762  година, берковската Часовникова кула е една 
от най старите в България с действащ часовников 
механизъм. Тя е паметник на културата с национално 
значение. Масивната конструкция е с височина 21- 
24 метра и се отличава с изчистени архитектурни 
линии. Кулата е дело на местни майстори, които 
използвали ломен камък от близкото село Гинци. 
За връзка и укрепване са поставени девет дървени 
пояса, а за светлина отвътре има четири тесни отвора 
/магазали/ на всяка от стените.Часовниковият 
механизъм е ръчно изработен от бесарабски 
българи в Букурещ и донесен в Берковица през 1764 
г. На върха на кулата е имало метален полумесец и 
знаме. През 1877 година руски войник, участвал в 
освобождението на града, ги заменя с  християнски 
кръст.Часовниковата кула е един от най-известните 
и най-тачени символи на града под Ком.  И днес 
продължава да отмерва времето с медния си звън.

БАСЕйНЪТ В БЕРКОВИЦА 
ОТВОРИ ВРАТИ

Едно от любимите места на жители и гости на града под 
Ком – басейн „Св. Георги Победоносец“ вече работи 
след основен ремонт. На разположение на гостите са 
ресторант и лоби-бар. До открития басейн, който е с 
олимпийски размери и е оборудван с кула за скачане във 
вода, има отделен бейби басейн за хлапета. В комплекса 
има и детски кът, в който малчуганите да се забавляват 
в летните месеци. Работното време на басейна е от 
10:00 часа до 20:00 часа. Цената на единичен билет за 
възрастен е 8 лв., а  4 лева е цената за деца на възраст 
6-18 г. В цената на билета е включено ползването на  
шезлонг и чадър. За малчуганите от 0-6 години, както 
и за пенсионери,  входът е свободен.  За най-малките се 
предвиждат ежедневни детски забавления и атракциони.
Заповядайте!
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НАД 70 ДУШИ ИЗКАЧИХА ВРЪХ 
КОМ ПО СТЪПКИТЕ НА ВАЗОВ

За втора поредна година Община Берковица 
организира масово изкачване на връх Ком. Над 70 
ентусиасти тази година се включиха в изкачването 
на върха по стъпките на патриарха на българската 
литература Иван Вазов. Мероприятието е посветено 
на 167-а годишнина от рождението на Вазов и ще 
стане  традиция всяка година, защото именно той е 
поставил началото на организираното туристическо 
движение в Берковица. Изкачването на върха започна 
от 8:30 часа сутринта на 9 юли от зона Ком. В него се 
включиха жители на Община Берковица, любители 
на природата и планинари от страната, съпроводени 
от Цветана Петкова, председател на Обществения 
съвет към Община Берковица. Тя сподели, че най-
младият участник в похода е бил  на 7 години, а най-
възрастният на 84 и за първи път покорява върха. На 
Ком ентусиазираните планинари сред необятната 
шир  са чули увлекателна беседа  за Вазов от Калина 
Петрова, уредник в къща-музей „Иван Вазов.  
След това са подменили знамето на мемориала и 
дружно са запели. На върха в период  на 1 година 
бе  поставена и тетрадка за любопитна статистика, 
която сега е подменена с нова и след като бъде 
обработена старата на сайта на Община Берковица 
ще бъдат публикувани любопитни факти от нея. 
Част от инициативата за изкачване на връх Ком бе 
и раздаване на специално изработени от Община 
Берковица послания за планината и стихове на Вазов.
Незабравимо преживяване изпитаха всички 
участници, защото:
„Оттук окото волно прегради не намира.
Вселената пред мене покорно се простира.
Душата гордо диша. От тия планини
умът към нещо светло, голямо се стреми…“
/„На Ком“ Иван Вазов/
Изкачването  на върх Ком, освен че накара 
ентусиастите да се почувстват „по-добри, по-
здрави, по-уравновесени, по-жизнерадостни“, по 
думите на Алеко, но и доказа колко силни духом 
можем да бъдем  всички, когато ни обединяват 
близостта до природните богатства на Родината 
и стремежът да съхраним завета на предците си.
Община Берковица изказва благодарност към 
всички, взели участие в похода, и обещава и 
занапред да организира събитието всяка година, 
защото хората се нуждаят от тези  малки, но 
значими прояви  на сплотеност, които съживяват 
патриотизма и ни правят горди, че сме българи.

НЧ „РАЗВИТИЕ-1928“ С. 
ЗАМФИРОВО С ТУРИСТИЧЕСКИ 

ПРОДУКТ ЗА АВТЕНТИЧНА 
КУЛТУРА, ВКЛЮЧЕН В 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ САйТ 
BULGARIA TRAVEL TV

Според специалисти, последните тенденции в културния 
туризъм са свързани с разработването на продукти, които 
представят автентичната култура на населените места.
Целта е туристите не само да се запознаят с местните 
обичаи, традиции и кухня, но и да вземат участие в 
пресъздаването на елементи от бита. НЧ „Развитие-1928“, 
с. Замфирово е разработило туристически продукт 
„Разходка в миналото на Замфирово“, който да отговаря 
на тези тенденции. Един от най-големите туристически 
сайтове у нас – Bulgaria Travel TV включи този продукт 
в своя онлайн каталог със снимки и описание на 
предлаганите дейности и атракции за туристите.

180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

На 18 юли преди 180 години се ражда един от 
най-смелите герои на България, оставил светла 
диря в народната памет. Община Берковица 
отбеляза събитието с програма, която започна 
на 17 юли с факелно шествие от 21:30 часа. На 18 
юли от 10:30 часа в Детски център „Камбанка“ 
беше прожектиран филма „Лъвский: Европеец в 
Българско“. Тържествената церемония по повод 
празника се състоя от 11:30 часа на паметника на 
Левски. С признателност към Великия Българин 
бяха поднесени венци и цветя. В словото си пред 
гражданите и гостите на Община Берковица, 
кметът инж. Милчо Доцов припомни, че всеки 
един от нас трябва да изрази искрена благодарност 
и преклонение пред живота и делото на Васил 
Левски, защото няма друга личност като него, която 
да е толкова чиста и свята. Кметът отбеляза, че по 
повод годината на Левски Община Берковица е 
организирала редица мероприятия: Конкурс за есе 
на тема “Левски за мен” в две възрастови групи;  
Викторина за живота и делото на Васил Левски 
– училищен и общински кръг; Състезание по 
скок на дължина – “Лъвски скок” през месец май. 
Спечелилите призови места бяха наградени лично 
от кмета на града, като за първо място в категория 
есе и първо място в двете възрастови групи 
във викторината учениците получиха таблети.
ПОБЕДИТЕЛИ ВЪВ ВИКТОРИНА ЗА 

ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА ЛЕВСКИ:
V-VІІІ КЛАС

І-во място: 
Лилия Росенова Атанасова

ІІІ ОУ “Иван Вазов”
ІІ-ро място: 

Александър Петров Стефанов
І ОУ “Н. Й. Вапцаров”

ІІІ-то място: 
Мелани Димитрова Ценова

І ОУ “Н. Й. Вапцаров”
ІХ-ХІІ КЛАС
І-во място: 

Румяна Радославова Йончева
ЛПГ

ІІ-ро място: 
Дейвид Николов Борисов

ЛПГ
ІІІ-то място: 

Никол Евгениева Генова
ЛПГ

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯ ЕСЕ:
I-място:

Иване Матеева Иванова
I ОУ „Никола Вапцаров“

II-място:
Лилия Росенова Атанасова

III ОУ „Иван Вазов“
III-място:

Савина Иванова
III ОУ „Иван Вазов“

60 ГОДИНИ КЪЩА-МУЗЕй 
„ИВАН ВАЗОВ“ - БЕРКОВИЦА

На 21 юли се проведе тържество по случай 60 
години от откриването на къща музей „Иван 
Вазов“. Специални гости и участници бяха 
служителите на къща музей „Иван Вазов“ от град 
Сопот, за което Музеен комплекс-Берковица им 
благодари. За дългогодишната си работа в къща 
музей „Иван Вазов“ с грамоти бяха наградени Анка 
Апостолова и Лена Йорданова. Официални гости 
бяха Радослав Найденов- зам.кмет на Община 
Берковица, Светлана Стоилова- директор на РИМ-
Монтана, Ангелина Емилова- началник отдел 
Държавен архив-Монтана. Гости на тържеството 
бяха сдружение „Народен будител“, пенсионерски 
клуб “ Берковски кестен“ и Отец Захарий.

ПЪРВИ ЗА ГОДИНАТА

Приключи участието на берковските състезатели по 
приложно колоездене в Републиканския шампионат 
за 2017 година. За радост на състезатели и треньори, 
отборите успяха да защитят честта на града 
като запазиха първото си място в комплексното 
класиране. Радостен е фактът, че за поредна година 
купата остава притежание на Община Берковица. 
От минали години вече имаме една, а тази е втора.
По време на шампионата се проведоха шест кръга 
– в Челопеч, Ботевград, София, Благоевград, 
Търговище и Първомай, на които състезателите 
завоюваха четири първи места и две втори. 
На кръга в Първомай участваха и децата от 
Националния отбор на Румъния.  Шампионите 
на Берковица отново доказаха, че са най – 
добри, както на теория, така и на практика
В индивидуалното класиране шампиони за годината 
са: Георги Николаев Яврийски във възрастова група 
10 – 12 години и Ралица Тихомирова Каменова във 
възрастова група 12 – 15 години. Поздравления за тях!
През месец август за поредна година в нашия 
град ще се проведе лагер сбор на Националния 
отбор за участие в Европейски шампионат през 
месец септември в Албания. За сега съставът 
все още не е определен, но в него по всяка 
вероятност ще вземат участие три от нашите деца.    
Отборът  благодари на Община 
Берковица за финансовата подкрепа 
и на всички родители за моралната!
Пожелаваме на всички състезатели от 
приложното колоездене весело и ползотворно 
лято и нови успехи през следващия шампионат!!!

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ 
ЗА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – 

БЕРКОВИЦА
От 21 юли до 30 септември 2017 година Музеен комплекс 
– Берковица, въвежда лятно работно време с цел да 
подсигури удобство за своите посетители. Сутрин 
от 09,00 до 12,00 и следобед от 12,30 до 17,30 часа.


